
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 

DECEMBER 2017 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 

J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, 

M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, 

S. Vangheluwe, W. Pattyn: Raadsleden; 

N. Vermeersch : Wnd. Secretaris; 

I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, S. Vanderhaeghen: 

Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd E. D'Hellem: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23; 

F. Claeys: Secretaris; 

F. Bryon: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 13; 

M. Descheemaeker: Schepen; 

T. D'Alleine: Raadslid 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 6 november 2017 

De notulen van de gemeenteraad dd. 6 november 2017 worden ter goedkeuring voorge-
legd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  1 J. Jonckheere 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting dd. 6 november 2017 goed met 20 ja-
stemmen en 1 onthouding ( Joachim Jonckheere ). 
. 
 

2. Kennisname brief Audit Vlaanderen: resultaten opvolging aanbevelin-

gen bij de gemeente Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 



 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Algemeen beleid  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):  
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Artikelen 99 t.e.m. 101 van het gemeentedecreet  
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Kennisname van het rapport door Audit Vlaanderen in de gemeenteraad dd. 17 no-

vember 2014.  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het art. 101 van het gemeentedecreet wordt er jaarlijks aan de gemeente-
raad gerapporteerd over de interne controle. 

 Bijlage: brief van Audit Vlaanderen inzake “resultaten opvolging aanbevelingen bij de 
gemeente Zonnebeke”. 

 

Financieel 

Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Audit Vlaanderen inzake “resultaten 
opvolging aanbevelingen bij de gemeente Zonnebeke”. 

3. Kennisname periodiek verslag 2017: overzicht doelstellingen i.h.k.v. 
interne controle, risicoanalyse en informatieveiligheid  

Tijdens de behandeling van dit agendapunt en voorafgaand aan de stemming verlaat 
raadslid D’Hellem de zitting. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Algemeen beleid  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):  
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Artikelen 99 t.e.m. 101 van het gemeentedecreet  
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 



 Kennisname van het rapport door Audit Vlaanderen in de gemeenteraad dd. 17 no-
vember 2014.  

 Kennisname rapportering "Interne controle & zelfevaluatie: risicoanalyse" in de ge-
meenteraad dd. 28 december 2015. 

 Kennisname van de resultaten n.a.v. de steekproef door Audit Vlaanderen in de ge-
meenteraad dd. 12 december 2016. 

 Kennisname rapportering "Interne controle & zelfevaluatie: risicoanalyse" in de ge-
meenteraad dd. 12 december 2016. 

 Kennisname van de resultaten n.a.v. de steekproef door Audit Vlaanderen in de ge-
meenteraad dd. 11 december 2017. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het art. 101 van het gemeentedecreet wordt er jaarlijks aan de gemeente-
raad gerapporteerd over de interne controle. Dit rapport werd goedgekeurd door het 
managementteam op 14 november 2017.  

 Bijlage: Rapportering 2017 met daarbij een overzicht van alle doelstellingen i.h.k.v. 
interne controle, risicoanalyse en informatieveiligheid 

 

Financieel 

Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad neemt kennis van de periodieke rapportering inzake interne controle, 
risicoanalyse en informatieveiligheid.  

4. Oprichting Diensteverlenende Vereniging Westhoek, goedkeuring 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen:  
Bevoegd voor: algemeen, beleid en coördinatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 april 2016 tot principieel akkoord met 
de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de Westhoek 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 juli 2016 tot oprichting van het over-
legorgaan Westhoekoverleg en aanduiding van een vertegenwoordiger (cf. art. 25 van 
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS)); 
 
Gelet op de bijeenkomsten van het overlegorgaan op 21 oktober 2016, 19 mei 2017, 16 
juni 2017, 15 september 2017, waarbij een consensus werd gevonden en goedkeuring 



werd verleend aan het voorstel van grondige motiveringsnota, bestuursplan met een om-
schrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van 
dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienst-
verlenende vereniging, een ondernemingsplan voor een periode van 8 jaar, en een ont-

werp van statuten; 
 
Gelet op het overleg dat heeft plaatsgevonden op 6 juli 2017 in het stadhuis van Roese-
lare met dhr. Walter Aerts en dhr. Bart Wouters van het Vlaamse Agentschap Binnen-
lands Bestuur (ABB), in aanwezigheid van de burgemeesters van Kortemark, dhr. Toon 
Vancoillie, Roeselare, dhr. Kris Declercq, en Izegem dhr. Bert Maertens, en de algemeen 
directeur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), dhr. Geert Sanders, en de coör-
dinatoren van Midwestoverleg, Mevr. Saskia Verriest, en Westhoekoverleg, dhr. Dieter 
Hoet.  Op dit overleg werd opvolging gegeven aan de opmerkingen van ABB m.b.t. de 
ontwerp statuten en het ontwerp bestuursplan.  De documenten werden na aanpassing 
terug overgemaakt aan ABB waarop het positieve advies volgde in het schrijven van dhr. 
Bruno Vanmarcke dd. 11/08/2017. 
 
Overwegende dat het goedkeuren van de motiveringsnota (bijlage 1), het bestuursplan 
(bijlage 2), het ondernemingsplan (bijlage 3) en de ontwerpstatuten (bijlage 4) de op-
richting van een nieuwe dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’ conform afdeling 3 van 
het DIS voor de betrokken gemeenten en de WVI inhoudt; 
 
Bijlagen: 

1. Motiveringsnota dienstverlenende vereniging Westhoek; 

2. Bestuursplan dienstverlenende vereniging Westhoek; 

3. Ondernemingsplan dienstverlenende vereniging Westhoek; 

4. Ontwerp statuten dienstverlenende vereniging Westhoek; 

5. Presentatie dienstverlenende vereniging Westhoek. 

 

Financieel 

Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 



 De gemeenteraad besluit: 
 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de motiveringsnota in oprichting van dienstverlenen-
de vereniging Westhoek zoals vervat in bijlage 1; 
 
Art. 2 Goedkeuring te verlenen aan het bestuursplan in oprichting van dienstverlenende 
vereniging Westhoek zoals vervat in bijlage 2; 
 
Art. 3 Goedkeuring te verlenen aan het ondernemingsplan in oprichting van dienstverle-
nende vereniging Westhoek zoals vervat in bijlage 3; 
 
Art. 4 Goedkeuring te verlenen aan de ontwerp statuten in oprichting van dienstverle-
nende vereniging Westhoek zoals vervat in bijlage 4; 
 
Art. 5 Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende 
vereniging ‘Westhoek’; 
 
Art. 6 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Westhoekoverleg p/a Esenkasteel, 
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 
 

5. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan OCMW Zonnebeke 

Voorafgaand aan de bespreking van het agendapunt licht de OCMW-voorzitter toe dat 
door een fout in het boekhoudsysteem een rechtzetting uit het verleden niet werd mee-
genomen. Dit werd opgemerkt en aangepast door de financieel beheerder. De gemeente-
raadsleden hebben bij de start van de zitting de aangepaste schema's gekregen. 
 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Michael Vansteenkiste  
 

Wetgeving 

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Open-
bare 

 Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 172 en art. 175; 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de 
 boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor 
 Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere 
 voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de 
 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Gemeentedecreet 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De aanpassing van het Meerjarenplan bestaat uit: 

Omschrijving  

Meerjarig Doelstellingen Budget  

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan  

Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht  



Schema TM2 : De financiële schulden  

Strategische nota  

  

 Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd 04/12/2017 
 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd 18/12/2017 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: NEE 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Het budget 2018 van, het OCMW Zonnebeke dient te worden vastgesteld en goedge-
keurd, teneinde een vlotte werking van de diensten te verzekeren. 
 
Het Meerjarenplan voorziet  
 
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultaat op kasbasis 648.613 1.726.382 731.217 850.394 939.572 

Autofinancieringsmarge -307.687 -55.188 85.235 119.178 89.178 

 
Advies: 
 Kennis te nemen van het aangepaste Meerjarenplan van het OCMW Zonnebeke zon-

der verdere opmerkingen. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan van het OCMW Zonnebeke 
goed zonder verdere opmerkingen  

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de Financieel Beheerder, 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichthoudende 
overheden. 

 

6. Kennisname budget 2018 OCMW Zonnebeke 



Voorafgaand aan de bespreking van het agendapunt licht de OCMW-voorzitter toe dat 
door een fout in het boekhoudsysteem een rechtzetting uit het verleden niet werd mee-
genomen. Dit werd opgemerkt door Bestuurlijk Toezicht en aangepast door de financieel 
beheerder. De gemeenteraadsleden hebben bij de start van de zitting de aangepaste 
schema's gekregen. 
 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Michael Vansteenkiste  
 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus voor gemeenten, OCMW’s en provincies 

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet (de gemeenteraad stelt voor het begin van 
ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het meerja-
renplan) 

 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

 Omzendbrief BB 2012/1 dd. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen van 
de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 

 Besluit gemeenteraad dd. 6 juni 2011 betreffende beleids- en beheerscyclus voor lo-
kale besturen – implementatie als pilootbestuur vanaf 1 januari 2012 

 Besluit gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij de indeling van de beleidsdo-
meinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering Beheers- en 
beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012.  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Ontwerp budget 2018 OCMW Zonnebeke, dat ter beschikking gesteld werd van de 
Raadsleden, omvattende : 

o Doelstellingenbudget  B1 
o Exploitatiebudget   B2 
o Investeringsenveloppen B3 
o Transactiekredieten  B4  
o Liquiditeitenbudget  B5 
o Toelichtingen bij het budget : TB1 -TB5 

 

Financieel 

 Het budget heeft financiële gevolgen voor de gemeente. 
 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 



 Gunstig. Het budget is nodig om het nieuw financieel dienstjaar aan te vatten. Het 
budget 2018 van het OCMW Zonnebeke dient te worden vastgesteld en goedgekeurd, 
teneinde een vlotte werking van de diensten te verzekeren. 

 

     
Schema B2 : Het exploitatiebudget  

     
  Uitgaven Ontvangst Saldo  

00 - Algemene financiering 15.240 1.763.842 1.748.602  

01 - Algemeen bestuur 270.653 3.665 -266.988  

02 - Welzijn/Sociaal Huis/Sociaal Beleid 2.802.775 1.406.396 -1.396.379  

03 - Natuur en milieubeheer 0 0 0  

04 - Veiligheidszorg 0 0 0  

06 - Wonen en ruimtelijke ordening 0 0 0  

08 - Leren en onderwijs 0 0 0  

09 - Zorg en opvang 0 0 0  

Totalen 3.088.668 3.173.903 85.235  

     
 Totalen 3.088.668 3.173.903 85.235 

Schema M2 : De staat van het financiële 
evenwicht 

        RESULTAAT OP KASBASIS   2018 2019 2020 

I. Exploitatiebudget (B-A)   85.235 119.178 89.178 

A. Uitgaven 60/5-694 3.088.668 3.064.189 3.094.189 

B. Ontvangsten   3.173.903 3.183.367 3.183.367 

1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.262.500 1.275.125 1.275.125 

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 

2. Overige 
70-7400-7402/9-

742/8-75 
1.911.403 1.908.242 1.908.242 

II. Investeringsbudget (B-A)   -150.000 0 0 

A. Uitgaven 21/28-2906-664 150.000 0 0 

B. Ontvangsten 
150-176-180-
4951/2-21/28 

0 0 0 

III. Andere (B-A)   -930.400 0 0 

A. Uitgaven   930.400 0 0 

1. Aflossing financiële schulden   930.400 0 0 

a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0 

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 930.400 0 0 

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 

B. Ontvangsten   0 0 0 

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   0 0 0 

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 

3. Overige transacties 
102-178-4949-

4959 
0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)   -995.165 119.178 89.178 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boek-
jaar 

  1.726.382 731.217 850.394 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)   731.217 850.394 939.572 



VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   0 0 0 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   731.217 850.394 939.572 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad neemt kennis van het Budget 2018 van het  OCMW Zonnebeke 
en keurt dit unaniem goed.  

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de Financieel Beheerder, 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichthoudende 
overheden. 

7. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan gemeente Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiën  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 
 

Wetgeving 

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 172 en art. 175; 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de 
 boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor 
 Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere 
 voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de 
 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Gemeentedecreet 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Ontwerp budget 2018 Gemeente Zonnebeke 
 Ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Zonnebeke 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

De Financieel beheerder geeft toelichting bij het ontwerp aanpassing van het Meerjaren-
plan  van de Gemeente Zonnebeke. 
- Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende documenten: 
 

Omschrijving 

Meerjarig Doelstellingen Budget 
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan 
Schema M2: De Staat van het financiële evenwicht 
Schema TM2: De financiële schulden 
Strategische nota 
Verslag MAT 

 

 

 
Na voorgestelde aanpassingen wordt het resultaat op kasbasis en de autofinancierings-
marge (Schema M2): 
 
 

 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.850.877 3.147.710 2.860.217 2.009.786 774.708 962.433 1.137.350

A. Uitgaven 60/5-694 11.535.265 10.797.052 13.196.070 15.676.977 15.515.776 15.464.802 15.289.884

B. Ontvangsten 14.386.142 13.944.762 16.056.287 17.686.763 16.290.484 16.427.234 16.427.234

1.a. Belastingen en boetes 73 7.439.981 6.941.934 7.559.704 8.254.183 7.916.236 8.008.030 8.008.030

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 0 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige
70-7400-7402/9-

742/8-75
6.946.161 7.002.828 8.496.583 9.432.580 8.374.248 8.419.204 8.419.204

II. Investeringsbudget (B-A) -5.875.153 -225.465 53.930 -4.435.497 -5.650.227 -814.040 -740.000

A. Uitgaven 21/28-2906-664 5.730.379 9.191.579 2.742.050 9.697.414 6.279.850 4.662.525 2.420.000

B. Ontvangsten
150-176-180-

4951/2-21/28
-144.774 8.966.113 2.795.980 5.261.918 629.623 3.848.485 1.680.000

III. Andere (B-A) -388.669 -508.548 -250.226 -316.081 1.669.449 -293.854 0

A. Uitgaven 674.689 545.714 274.397 340.210 342.062 555.962 0

1. Aflossing f inanciële schulden 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 337.860 250.000 0 0 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 286.020 37.166 24.171 24.129 2.011.511 262.109 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 0 2.000.000 0 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties
102-178-4949-

4959
0 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.412.945 2.413.696 2.663.921 -2.741.792 -3.206.070 -145.461 397.350

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

boekjaar
5.781.232 2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581 1.749.932

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 134.021 -558.569 0 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 134.021 -558.569 0 0 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 0 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.234.266 5.340.553 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581 1.749.932

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht



 
 

Amendement 

Raadslid Franky Bryon van Sp.a dient een amendement in om een extra budget van € 
5.000 te voorzien voor een mobiliteitsstudie in de Berten Pilstraat om na te gaan welke 

gevolgen de nieuwe verkeerssituatie zal hebben voor de school en de omwonenden. 

De voorzitter vraagt de gemeenteraad om het amendement niet goed te keuren. 

 

Stemming m.b.t. de verwerping van het amendement: 

Aantal ja stemmen: D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jonck-

heere, J. Demonie, J. Leleu, J. Tally, K. Meersseman, L. Hoflack, M. Verstraete, 

M. Debucquoy, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe 

Aantal nee stemmen: F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pattyn 

Het amendement wordt niet goedgekeurd en het geagendeerde voorstel wordt ongewij-

zigd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Beraadslaging en Stemming 

Aantal ja stemmen 16 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, 

L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, P. Denorme, P. 

Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  4 F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pattyn 

 
 

Besluitvorming 

 De Gemeenteraad keurt het ontwerp aanpassing Meerjarenplan  van de Gemeente 
Zonnebeke goed. 

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de financi-
ele dienst. 

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
 

8. Kennisname budget gemeente Zonnebeke 2018 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans  

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Financiëel draagvlak (A - B) 3.057.896 3.340.762 3.042.552 2.181.653 936.220 1.174.773 1.132.917

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.386.142 13.944.762 16.056.287 17.686.763 16.290.484 16.427.234 16.427.234

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 11.328.246 10.604.000 13.013.735 15.505.110 15.354.265 15.252.462 15.294.317

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 11.535.265 10.797.052 13.196.070 15.676.977 15.515.776 15.464.802 15.289.884

2. Nettokosten van de schulden 207.019 193.052 182.335 171.867 161.511 212.340 -4.433

a. Kosten van de schulden 6500-6502 215.657 200.481 188.830 177.587 166.511 216.773 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 8.638 7.429 6.495 5.720 5.000 4.433 4.433

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 257.828 451.600 432.561 487.948 492.062 506.194 -4.433

A. Netto aflossing van de schulden 50.809 258.548 250.226 316.081 330.551 293.854 0

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 0

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 0

B. Nettokosten van de schulden 207.019 193.052 182.335 171.867 161.511 212.340 -4.433

1. Kosten van de schulden 6500-6502 215.657 200.481 188.830 177.587 166.511 216.773 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 8.638 7.429 6.495 5.720 5.000 4.433 4.433

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 2.800.068 2.889.162 2.609.991 1.693.705 444.157 668.579 1.137.350

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht



 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus voor gemeenten, OCMW’s en provincies 

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet (de gemeenteraad stelt voor het begin van 
ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het meerja-
renplan) 

 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

 Omzendbrief BB 2012/1 dd. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen van 
de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 

 Besluit gemeenteraad dd. 6 juni 2011 betreffende beleids- en beheerscyclus voor lo-
kale besturen – implementatie als pilootbestuur vanaf 1 januari 2012 

 Besluit gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij de indeling van de beleidsdo-
meinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering Beheers- en 
beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012.  

 Gelet op de lijst uit te voeren nominatieve investeringen2018 
 Gelet op het overleg in het managementteam  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het College van Burgemeester en Schepenen stelde een ontwerp van budget 2014 
voor. 

 

Financieel 

 Het budget heeft financiële gevolgen voor de gemeente. 
 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig.  Het budget is nodig om het nieuw financieel dienstjaar aan te vatten. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 16 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, 

L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, P. Denorme, P. 

Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  4 F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pattyn 

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
Het budget bestaat uit volgende documenten: 
- doelstellingenbudget **** 
- doelstellingennota **** 



- schema B1: Het doelstellingenbudget 
- schema B2: het exploitatiebudget 
- schema B3: totaal van de investeringsenveloppen 
- schema B4: de transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen 
- schema B5: het liquiditeitenbudget 
- schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein 
- schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget 
- schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 
- schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 
- schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget 
- financiële toestand 
- lijst nominatief benoemde projecten 
- de lijst met gedelegeerde daden van beschikking inzake onroerende goederen 
- de lijst nominatief toegekende subsidies (toelagen) 
- de lijst met het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investe-
ringssubsidies 2018 
- Nota Secretaris 
- Nota Financieel Beheerder 
- verslag MAT 
 
Artikel 2 
Voor 2018  worden onder vermelde bedragen geraamd  
 
 



 
 
 
 
 
Artikel 3 
Het budget met alle bijlagen wordt goedgekeurd met XX ja-stemmen en XX  onthoudin-
gen. 
 

Financiële toestand budget.
Code Meerjarenplan Budget Verschil

774.708 774.708 0
60/5-694 15.515.776 15.515.776 0

16.290.484 16.290.484 0

73 7.916.236 7.916.236 0

7401 0 0 0

794 0 0 0

70-7400-7402/9-

742/8-75

8.374.248 8.374.248 0

-5.650.227 -5.650.227 0
21/28-2906-664 6.279.850 6.279.850 0

150-176-180-

4951/2-21/28

629.623 629.623 0

1.669.449 1.669.449 0

342.062 342.062 0
342.062 342.062 0

421/4 342.062 342.062 0

171/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

178-2905 0 0 0

2.011.511 2.011.511 0
171/4 2.000.000 2.000.000 0

11.511 11.511 0

4943/4 11.511 11.511 0

2903/4 0 0 0

102-178-4949-

4959

0 0 0

-3.206.070 -3.206.070 0

4.704.112 4.704.112 0

1.498.043 1.498.043 0

0 0 0
0901 0 0 0

0902 0 0 0

0903 0 0 0

1.498.043 1.498.043 0

Code Meerjarenplan Budget Verschil

936.220 936.220 0
70/5-794 16.290.484 16.290.484 0

15.354.265 15.354.265 0

60/5-694 15.515.776 15.515.776 0

161.511 161.511 0

6500-6502 166.511 166.511 0

7531-758 5.000 5.000 0

492.062 492.062 0
330.551 330.551 0

421/4 342.062 342.062 0

4943/4-4952 11.511 11.511 0

161.511 161.511 0

6500-6502 166.511 166.511 0

7531-758 5.000 5.000 0

444.157 444.157 0

1. Periodieke aflossing van de schulden

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van de schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto aflossing van de schulden

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financiëel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden
a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

A. Uitgaven
1. Aflossing f inanciële schulden
a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden



Artikel 4 
De nominatief benoemde projecten worden goedgekeurd 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financiële dienst voor ver-
der gevolg.  
 

9. Goedkeuring huurovereenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke 

en VZW Zorg centrum Sint Jozef Zonnebeke voor gebruik van lokalen 
voor het onderrichten van Muziek en Woord van 1 januari 2018 tot en 

met 31 december2018 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikking tot roerende en 
onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van 
dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium 
Naam behandelend ambtenaar: 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente wil graag drie lokalen en de toiletten van het zorgcentrum Sint Jozef te 
Zonnebeke gedurende twee dagen/week gebruiken voor het onderrichten van muziek 
en woord. 

 De voorgestelde huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur Zonnebeke en de 
VZW Zorgcentrum Sint Jozef Zonnebeke voor het gebruik gedurende 2 dagen/week 
van drie lokalen en de toiletten van het zorgcentrum Sint Jozef Zonnebeke voor het 
onderrichten van muziek en woord gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018 voor de huurprijs van 200 euro/maand. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 081001/6100200 voor het jaar 2018 : 9900 € 
 Resterend krediet voor het jaar 2018 : 9900 euro 
 Geschatte kostprijs : 2400 euro (voor 2018) 
 Resterend krediet na deze beslissing : 7500 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 14/19/001/011 : gelijkblijvend beleid 
 Operationele doelstelling: 14/19/001/011/001 : gelijkblijvend beleid 
 Actie: 14/19/001/011/001/006 : gelijkblijvend beleid - welzijn 
 



Visum 

Het visum dd.  van de financieel beheerder. 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het zorgcentrum beschikt over geschikte lokalen voor het onderrichten van muziek en 
woord. 

 De locatie ligt ook in het centrum van de deelgemeente Zonnebeke en is gemakkelijk 
bereikbaar. 

 De voorgestelde huurprijs van 200 euro/maand, waarin verbruik van elektriciteit, wa-
ter en verwarming, het poetsen en gebruik materiaal is inbegrepen, lijkt ons redelijk 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De huurovereenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke en de VZW Zorgcentrum 
Sint Jozef Zonnebeke voor het gebruik gedurende 2 dagen/week van drie lokalen en 
de toiletten van het zorgcentrum Sint Jozef Zonnebeke voor het onderrichten van 
muziek en woord gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2018 voor de huurprijs van 200 euro/maand wordt goedgekeurd. 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze huurovereenkomst te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 De huurprijs zal gefinancierd worden met het krediet voorzien onder de registratie-
sleutel 081001/6100200. 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- Zorgcentrum Sint Jozef Zonnebeke 
- dienst omgeving 
- dienst Welzijn 
- de financieel beheerder en rekendienst 

10. Goedkeuring van aangepast aanvullend verkeersreglement Korte-
keerstraat 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 



Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen bedoeld in ar-
tikel 6 van het decreet betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Beslissing gemeenteraad dd. 28 december 2015 houdende goedkeuring aanvullend 
verkeersreglement voor de Kortekeerstraat. 

- Beslissing gemeenteraad dd. 28 december 2015 houdende goedkeuring aanvullend 
verkeersreglement voor de Kasteelstraat. 

- Beslissing gemeenteraad dd. 6 november 2017 houdende het opmaken van een 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Kortestraat wegens invoeren van 
een parkeerverbod voor vrachtwagens. 

 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 37.611,92 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 



 

Advies van de dienst 

- Dag en nacht staan vrachtwagens geparkeerd in de ambachtelijke zone. Daardoor 
ontstaat een gevaarlijke verkeerssituatie voor het vele verkeer van en naar het re-
cyclagepark en de gevestigde bedrijven. 

- Het is dan ook best om de nodige verkeersmaatregelen te treffen en een parkeer-
verbod voor vrachtwagens in te voeren zodat we terug een vlotte verkeerscirculatie 
krijgen. 

- De voorrangsregeling ter hoogte van de Kasteelstraat is opgenomen in het aanvul-
lend verkeersreglement van de Kasteelstraat 

- Het aanvullend verkeersreglement voor de Kortekeerstraat wordt dan ook best 
aangepast. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Kortekeerstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- zijtakken Kortekeerstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B1. 

- Stilstaan en Parkeren 

a) In de bovenvermelde straat is alleen parkeren toegelaten voor personenauto’s en minibus-

sen langs beide zijden van de weg. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9b met onderbord Xa 
en Xb. 

- Wegmarkeringen 

a) In de bovenvermelde straat is er een stopstreep gevormd door een witte doorlo-
pende streep, haaks op de rand van de rijbaan (art. 76.1) 

- op het kruispunt Kasteelstraat – uitrit recylagepark 

b) In de bovenvermelde straat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte driehoeken 
(art. 76.2), aangebracht:  

- op het kruispunt Kortekeerstraat– zijtak kasteelstraat (toegangsweg bedrijvenzo-

ne Polderhoek) 



- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

11. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Kasteelstraat 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen bedoeld in ar-
tikel 6 van het decreet betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 23 mei 2005 houdende goedkeuring van 
het aanvullend verkeersreglement voor de Kasteelstraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 september 2015 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Kasteelstraat. 



- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 december 2015 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Kasteelstraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 9 september 2014 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Wervikstraat 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 april 2008 houdende goedkeuring van 
het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Menenstraat 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2013 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de schoolomgevingen, zone 
30. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 12 december 2016 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de schoolomgevingen, zone 
30. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2013 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2016 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2017 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 37.611,92 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- Dag en nacht staan vrachtwagens geparkeerd in de ambachtelijke zone. Daardoor 
ontstaat een gevaarlijke verkeerssituatie voor het vele verkeer van en naar het re-
cyclagepark en de gevestigde bedrijven. 

- Het is dan ook best om de nodige verkeersmaatregelen te treffen en een parkeer-
verbod voor vrachtwagens in te voeren. 

- Het is dan ook best dat deze nieuwe verkeersregeling in een aanvullend verkeersreglement 

wordt gegoten per straat. 

- De voorrangsregeling ter hoogte van de kruispunten met de gewestwegen Menen-
straat (N8) en de Wervikstraat (N303) zijn reeds opgenomen in het aanvullend ver-
keersreglement van de gewestwegen Menenstraat (N8) en de Wervikstraat (N303). 

- De reglementering inzake de zone 30 in de schoolomgeving van de Gemeentelijke 
basisschool te Geluveld is opgenomen in een apart aanvullend verkeersreglement. 

- De snelheid in de bebouwde kom wordt beperkt tot 50 km/uur maar is reeds opge-
nomen in het aanvullend verkeersreglement van de bebouwde kommen. 

- Het aanvullend verkeersreglement voor de Kasteelstraat wordt dan ook best aan-
gepast. 

 



Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Kasteelstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- Geluveldplaats (2x) 
- Molensteegje 
- Kortekeerstraat 
- Poezelhoeksraat 
- zijtak Kasteelstraat (toegangsweg bedrijvenzone Polderhoek) 
- zijtak Wervikstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B1. 

b) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- uitrit nieuw recyclagepark 
- fietspad Polderhoek 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B5. 

c) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- op het kruispunt zijweg Kasteelstraat (toegangsweg bedrijvenzone Polderhoek) - 
Reutelhoekstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B1 met onder-
bord type VIII. 

- Verbodsbepalingen 

a) In bovenvermelde straat wordt de snelheid beperkt tot 70 km/uur vanaf de Wer-
vikstraat tot begin bebouwde kom (kern Geluveld), overkant Kasteelstraat 2B, 
langs beide zijden van de weg. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C43. 

b) In de bovenvermelde straat wordt de toegang verboden voor bestuurders van 
voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, uitge-
zonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen vanaf de Menenstraat tot de zij-
tak Kasteelstraat (toegangsweg bedrijvenzone Polderhoek) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met het bord C21 met onderbord “Uitge-
zonderd plaatselijk Verkeer en Landbouwvoertuigen”. 
c) Aan het kruispunt met Geluveldplaats (kant even huisnummers) verboden om af 
te slaan in deze straat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C31a en C31b. 

- Gebodsbepalingen 



a) In de bovenvermelde straat wordt een verplicht tweerichtingsfietspad ingericht 
aan de kant van de pare huisnummers tussen huisnummer 2A en de woning met 
huisnummer 4. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D7 

b) In de bovenvermelde straat wordt de verplichte richting aangeduid op de ver-
keersgeleider ter hoogte van de Wervikstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D1. 

- Stilstaan en Parkeren 

a) In de bovenvermelde straat is alleen parkeren toegelaten voor personenauto’s 
en minibussen langs beide zijden van de weg vanaf zijtak Kasteelstraat (toegangs-
weg bedrijvenzone Polderhoek) tot en met huisnummer 5. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9b met onderbord Xa 
en Xb. 

- Wegmarkeringen 

a) In bovenvermelde straat worden oversteekplaatsen aangeduid die de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te ste-
ken (art. 76.4) 

- Ter hoogte van woning met huisnummer 4 

- Ter hoogte van huisnummer 2A. 

b) In de bovenvermelde straat wordt een verplicht fietspad ingericht aan beide kan-
ten van de rijbaan (art. 74):  

- vanaf kruispunt met de Wervikstraat (thv huisnummer 212) tot aan de woning 
met huisnummer 4 

c) In de bovenvermelde straat is er een stopstreep gevormd door een witte doorlo-
pende streep, haaks op de rand van de rijbaan (art. 76.1) 

- op het kruispunt Kasteelstraat - Menenstraat 

d) In de bovenvermelde straat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte driehoeken 
(art. 76.2), aangebracht:  

- op het kruispunt Kasteelstraat – Wervikstraat 

- op het kruispunt Kasteelstraat – zijstraat Kasteelstraat (toegangsweg bedrijven-
zone Polderhoek) 

- op het kruispunt zijstraat Kasteelstraat (toegangsweg bedrijvenzone Polder-
hoek)– Reutelhoekstraat thv Kasteelstraat nr. 5 

e) In de bovenvermelde straat zijn volgende oversteekplaatsen voor voetgangers 
afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan (art. 76.3):  

- ter hoogte van het kruispunt met de Menenstraat 

- ter hoogte van het kruispunt met de Wervikstraat 

f) In de bovenvermelde straat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door 
middel van een doorlopende witte lijn (art. 72.2) 

- vanaf het kruispunt met de Wervikstraat tot aan huisnummer 2A. 

g) In de bovenvermelde straat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aange-
duid (art. 75.2) 

- vanaf het kruispunt met de Wervikstraat tot aan huisnummer 2A. 

 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 

- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 

- Politiezone Arro Ieper 



- Technisch Dienst 

- Dienst omgeving 

 
 

12. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement bebouwde 

kommen 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en gewestwe-

gen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 juli 2002 houdende goedkeuring aanvul-
lend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 februari 2010 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 



- De beslissing van het schepencollege dd. 23 september 2013 houdende goedkeu-
ring uitbreiding van de bebouwde kom langs de Passendalestraat tot de bebouwing 
nr. 116. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2013 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2016 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2017 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 37.611,92 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- Het kruispunt ter hoogte van de Westrozebekestraat – Grote Roeselarestraat – ’s 
Graventafelstraat werd enkele maanden geleden heringericht. 

- Na het beëindigen van de werken stelde het Agentschap Wegen en Verkeer voor 
om de bouwde kom van Passendale te verruimen tot aan het bovenvernoemde 
kruispunt. 

- Om de verkeersveiligheid te verhogen is het raadzaam om de bebouwde kom te 
verruimen zoals voorgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

- Het bestaande aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen wordt 
dan ook best aangepast voor de deelgemeente Passendale 

 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot bebouwde kommen wor-
den opgeheven. 

Zone : Bebouwde Kommen : 



- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - BESELARE” worden afgebakend als 
volgt : 

a) Gewestwegen 

- Beselarestraat (N303) - thv kilometerpaal 8.9 ( woning nr. 228) 
- Wervikstraat (N303) - thv kilometerpaal 7.6 ( woning nr. 125) 

b) Gemeentewegen 

- Dadizelestraat - thv woning nr. 93 
- Geluwestraat - thv woning nr. 33 
- Hoenstraat - thv woning nr. 3 
- Oude Kortrijkstraat in de richting van de Beselarestraat: voor kruispunt met 

Kloosterlaan  
- Vuilewaasstraat - thv woning nr. 43 
- Kleine Passendalestraat - thv woning Dadizelestraat nr. 73, juist voor het kruis-

punt met de Dadizelestraat 
- Molenhoek aardeweg - thv verhard gedeelte  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding BESELARE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “ Zone BEBOUWDE KOM - GELUVELD” worden afgebakend als 
volgt : 

a) Gewestwegen 

- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 107.350 ( woning nr. 289) 
- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 108.450 (woning nr. 132  voor kruispunt 

met Motebosstraat) 

b) Gemeentewegen 

- Kasteelstraat – thv de woning nr. 2 (achterzijde OC Gelevelt) 
- Oude Zandvoordestraat – thv woning nr. 19 
- Zandvoordestraat - thv de woning nr. 3 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht  door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding GELUVELD – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - PASSENDALE” worden afgebakend als 
volgt: 

a) Gewestwegen 

- Passendalestraat (N303) - thv woning nr. 116 
- Westrozebekestraat (N303) - thv woning nr. 27 

b) Gemeentewegen 

- Canadalaan - thv woning nr. 47 
- Doornkouterstraat - thv woning nr. 11 
- Kraaiveldstraat - thv woning nr. 11 
- Osselstraat - thv woning nr. 33 
- Oude Moorsledestraat - thv woning nr. 12 
- Rozestraat - thv woning nr. 31 
- Statiestraat - thv woning nr. 29 
- 4e Regiment Karabiniersstraat - thv de woning nr. 66 
- Zuidstraat - thv woning nr. 19 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding PASSENDALE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZANDVOORDE” worden afgebakend 
als volgt: 

a) Gemeentewegen 



- Houtemstraat - thv woning nr. 9 
- Komenstraat – vanaf Gaverstraat 
- Kruisekestraat - thv woning nr. 4 
- Zandvoordestraat - thv woning nr. 28 
- Zillebekestraat - thv woning nr. 24 
- Kleine Ieperstraat – thv stallen Zillebekestraat 2 
- Waterstraat – thv huisnummer 42 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding ZANDVOORDE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZONNEBEKE” worden afgebakend als 
volgt: 

a) Gewestwegen 

- Ieperstraat (N332) - thv kilometerpaal 6.1 (woning nr. 149) 
- Roeselarestraat (N332) - thv kruispunt met de Wolvestraat (woning nr. 100). 

b) Gemeentewegen 

- Albertstraat - thv woning nr. 22 
- Berten Pilstraat - thv woning nr. 15 
- Citernestraat - 30 m vóór het kruispunt met de Grote Molenstraat 
- Foreststraat - thv woning nr. 22 
- Grote Molenstraat - kant Frezenberg thv woning nr. 24 (voor het kruispunt met 

de Kleine Molenstraat) 
- Langemarkstraat - thv woning nr. 101 
- Maagdestraat - thv woning nr. 38 
- Ijzerweg 
- Tresoriersstraat - thv woning nr. 5 
- Wolvestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding ZONNEBEKE.  

- Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overmaakt aan het Vlaams Huis 

voor de verkeersveiligheid. 

- Dit reglement zal overgemaakt worden : 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 
- Vlaamse Overheid - afdeling Wegen en Verkeer 
- Politiezone arro Ieper 
- Technische dienst 
- dienst omgeving 

 

13. Goedkeuring van aanvullend verkeersreglement voor de Haringstraat 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt en voorafgaand aan de stemming verlaat 
raadslid Bryon de zitting. 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 



Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

- Overwegende dat de voorziene maatregel een gemeenteweg bedoeld in artikel 6 
van het decreet betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

-  
 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 37.611,92 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 



- Gezien de Haringstraat een doorlopende gemeenteweg is en de Paardebosstraat 
een doodlopende weg is zou het best zijn om de Haringstraat voorrang te geven op 
de Paardebosstraat.  

- Gezien er nog geen aanvullend verkeersreglement bestaat voor de Haringstraat is 
het best om voor deze straat een dergelijk reglement op te maken. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, 

L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 

Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Haringstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- Paardebosstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B1. 

b) Bovenvermelde straat is ondergeschikt aan de navolgende straat: 
- ‘s Graventafelstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B1 en B15. 

c) Bovenvermelde straat geldt de voorrang van rechts aan de navolgende straten: 
- goudbergstraat (2x) 
- verbindingsweg Osselstraat 

- Wegmarkeringen 

a) In de bovenvermelde straat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte driehoeken 
(art. 76.2), aangebracht:  

- op het kruispunt Haringstraat – ‘s Graventafelstraat 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

 
Na behandeling van dit agendapunt vervoegd raadslid Bryon opnieuw de zitting. 

14. Goedkeuring van aangepast aanvullend verkeersreglement voor de 
IJzerweg 



Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

- Overwegende dat de voorziene maatregel een gemeenteweg bedoeld in artikel 6 
van het decreet betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 april 2008 houdende goedkeuring van 

het aanvullend verkeersreglement voor verbindingsweg Langemarkstraat-

Ieperstraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 12 oktober 2015 houdende goedkeuring 

van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Ieperstraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 9 november 2015 houdende goedkeuring 

van het aanvullend verkeersreglement voor de Schoolweg. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2017 houdende goedkeuring 

aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 6 november 2017 houdende het opmaken 

van een aanvullend verkeersreglement voor de IJzerweg wegens het invoeren van 

een zone 30 ter hoogte van voetbalterrein SC Zonnebeke. 



 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 37.611,92 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- In de gemeenteraad van 6 november ll. werd beslist om zone 30 in te voeren ter 
hoogte van de parkings en ingang van het voetbalterrein sc Zonnebeke. Het invoe-
ren van deze snelheidsbeperking zal de verkeersveiligheid ter hoogte van het voet-
balterrein verhogen. 

- De voorrangsregeling ter hoogte van de kruispunt met de gewestweg Ieperstraat 

(N332) is reeds opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de gewest-

wegen Ieperstraat (N332) 

- De voorrangsregeling ter hoogte van de kruispunt met de gemeenteweg Schoolweg 

is reeds opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de Schoolweg. 

- De snelheid in de bebouwde kom wordt beperkt tot 50 km/uur maar is reeds opge-

nomen in het aanvullend verkeersreglement van de bebouwde kommen. 

- Het aanvullend verkeersreglement voor de IJzerweg wordt dan ook best aangepast. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

IJzerweg 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) Bovenvermelde straat is ondergeschikt aan de navolgende straat: 
- Langemarkstraat 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B5 en B15. 

b) Bovenvermelde straat heeft voorrang op de navolgende straat: 
- zijtak IJzerweg 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 en B1. 

- Verbodsbepalingen 

a) In de bovenvermelde straat is het verboden te rijden, vanaf de Ieperstraat in de 
richting van de Langemarkstraat aan de verhoogde inrichting. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden F19 en C1. 

- Gebodsbepalingen 

a) In de bovenvermelde straat wordt verplichte richting aangeduid op de verkeers-
geleiders met verhoogde vluchtheuvel aan het kruispunt (rond punt) met de Ieper-
straat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D1. 

b) In de bovenvermelde straat wordt verplicht fietspad ingericht, verboden voor be-
stuurders van tweewielige bromfietsen klasse over de totale lengte van de straat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D7 met onderbord M7. 

- Snelheidsbeperking 

a) In bovenvermelde straat wordt de snelheid beperkt tot 30 km/uur in de zone 
waarvan begin en einde als volgt afgebakend is : 
- IJzerweg thv kruispunt Langemarkstraat 
- IJzerweg thv aan te leggen oversteekplaats voor voetgangers wandellus van de 
Legacy. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden F4a en F4b. 

- Verhoogde inrichting 

a) In de bovenvermelde straat werd een verkeersplateau aangelegd en gelegen 
binnen de zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b (zone 30) 
- thv ingang voetbalterrein SC Zonnebeke 

- Stilstaan en parkeren 

a) In de bovenvermelde straat is alleen parkeren toegelaten voor personenauto’s 
en minibussen langs een afgebakende zone aan de linkerzijde van de weg vanaf 
30m over het kruispunt met de Langemarkstraat tot en met het einde van het 
voetbalterrein 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9b aangevuld met de on-
derborden Xa en Xb. 

b) In de bovenvermelde straat worden er twee parkeerplaatsen voorbehouden aan 
personen met een handicap in de afgebakende zone aan de linkerzijde van de weg 
voor de verhoogde inrichting. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a aangevuld met onder-
bord VIId. 



c) In de bovenvermelde straat is stilstaan en parkeren verboden, uitgezonderd 
hulpdiensten, ter hoogte van de ingang voetbal SC Zonnebeke 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E3 met onderbord “door-
gang hulpdiensten”. 

- Wegmarkeringen 

a) In de bovenvermelde straat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door 
middel van een onderbroken witte streep (art. 72.3):  

- vanaf het kruispunt Langemarkstraat-IJzerweg tot aan de verhoogde inrichting 

b) In de bovenvermelde straat wordt de werkelijke rand van de rijbaan aangeduid 
over de totale lengte van de straat (art. 75.1) 

c) In de bovenvermelde straat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte driehoeken 
(art. 76.2) aangebracht:  

- op het kruispunt IJzerweg – Ieperstraat 

d) In de bovenvermelde straat zijn er stopstrepen gevormd gevormd door witte 
doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan (art. 76.1), aangebracht:  

- op het kruispunt IJzerweg – Langemarkstraat 

e) In de bovenvermelde straat zijn volgende oversteekplaatsen voor voetgangers 
afgebakend door witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan (art. 76.3):  

- op het kruispunt IJzerweg – Ieperstraat 
- ingang voetbalterrein SC Zonnebeke voor de verhoogde inrichting 

f) In de bovenvermelde straat wordt de werkelijke rand van de rijbaan aangeduid 
over de totale lengte van de straat (art. 75.1) 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

15. Reglement houdende retributie op het afleveren van omgevingsver-
gunningen, documenten en inlichtingen omgeving, inlichtingen aan 

notarissen, rioolaansluitingen en gebruik Schoolweg 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42§3. 
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Milieu en Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Jeroen Coens, Patrick Blancke en Barbara Cardoen 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-
handelingen, en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 



 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald de artikels 
248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 134 tot en met 140. 

 Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet; 
 Gelet op artikel 42, § 3 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet; 
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het 

omgevingsvergunningsdecreet en daarmee vergelijkbare procedures inzake ionise-
rende stralingen en springstoffen een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke 
middelen en het billijk is deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en 
in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen. 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 april 2008 houdende goedkeuring aange-
past reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlich-
tingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen en ri-
oolaansluitingen.  Optrekken van het forfaitair bedrag voor een rioolaansluiting van 
124 euro naar 500 euro 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 11 mei 2009 houdende goedkeuring aange-
past reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlich-
tingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen en ri-
oolaansluitingen. Het vast rioolrecht moet niet betaald worden wanneer de heraan-
sluiting gebeurt op het zelfde ogenblik als het aanleggen door de gemeente van een 
nieuw gescheiden rioleringsstelsel op openbaar domein. 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 10 maart 2014 houdende goedkeuring aan-
gepast reglement houdende retributie op het afleveren van bouwdossiers, documen-
ten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan nota-
rissen en rioolaansluitingen. 

 De beslissing van het schepencollege dd. 17 september 2012 houdende navolgend 
voorstel van retributie voor gebruik garageweg aan de achterzijde panden Lange-
markstraat : 
- participeren in de kosten voor de aanleg van de garageweg ten belope van 1.850 

euro per garage of standplaats. 
 De beslissing van het schepencollege dd. 13 april 2015 houdende navolgend voorstel 

van retributie voor gebruik van een kleine doorgang aan de achterzijde panden Lan-
gemarkstraat : 
- participeren in de kosten van de aanleg van de garageweg ten belope van 925 euro 

per kleine doorgang (maximum 1,25 m) aan achterzijde pand. 
 De beslissing van het schepencollege d.d. 2 mei 2016 betreffende de aanpassing van 

het retributiereglement voor woningen die aansluiten op een reeds bestaande riool-
aansluiting op het openbaar rioleringsnet. 

 

Financieel 

De ontvangen retributies worden geboekt onder budgetsleutel 020004/70000000 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 



Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Met de invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018 moeten nieuwe 
retributies vastgesteld worden voor de behandeling van diverse aanvragen. Deze re-
tributies zijn gelijklopend met omliggende gemeenten. 

 De andere retributies werden ook geëvalueerd en aangepast waar nodig. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Het reglement houdende retributie op het afleveren van omgevingsvergunningen, 
documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen 
aan notarissen, rioolaansluitingen en gebruik garageweg achterzijde Langemarkstraat 
met de navolgende inhoud wordt goedgekeurd en van kracht vanaf 1 januari 2018 : 

 
I. Retributie op het afleveren van omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen 
inzake omgeving. 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt voor het afleveren van stukken, uittreksels en at-
testen, bij toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, aan verzoekers een retributie geëist, als 
volgt :  
a) voor stukken op te maken door personen of diensten, niet behorend tot de gemeente-
lijke administratie : de kostprijs van het gevraagde stuk, verhoogd met 2 euro verzen-
dingskosten. 
b) voor stukken gemaakt door onze diensten : 
- fotokopieën van plannen met kleurenkopiemachine:  
- 1,50 euro, verhoogd met 2 euro verzendingskosten voor kleurenkopie op A4-formaat 
- 3 euro, verhoogd met 2 euro verzendingskosten voor kleurenkopie op A3-formaat 
- planafdrukken (met plotter) zwart/wit afdruk : 0,06 euro/cm en kleur afdruk : 0,15 
euro/cm, verhoogd met 2 euro verzendingskosten. 

Artikel 2 – belasting per dossiertype/procedure 
 gemeente is ver-

gunningverlenende 
overheid 

Vlaamse over-
heid of provin-
cie is vergun-
ningverlenende 
overheid 

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit  50 25 
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 
handelingen  

25  

melding van de overdracht van de vergunning voor 50  



een ingedeelde inrichting of activiteit en naamswij-
zigingen 
aanvraag voor het houden van een projectvergade-
ring (art. 8 omgevingsvergunningsdecreet)  

100  

aanvraag voor een omgevingsvergunning vereen-
voudigde procedure : 
- stedenbouwkundige handelingen  
- ingedeelde inrichting of activiteit  

 
 
60 
50 

 
 
 
 

aanvraag van een omgevingsvergunning gewone 
procedure : 
- stedenbouwkundige handelingen 
- ingedeelde inrichting of activiteit 
[omzetten van vergunning op proef naar definitieve 
vergunning : procedure start ambtshalve en wordt 
niet belast] 

 
 
60 
50 
 

 
 
60 
50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning gewone 
procedure onderworpen aan een MER of veiligheids-
rapport, of die betrekking heeft tot een GPBV-
installatie (inrichting al vermeld in artikel 1, 16°, 
van titel I van het VLAREM en als vermeld in hoofd-
stuk II van de richtlijn 2010/75/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 24 november 2010 
inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging)) voor: 
- stedenbouwkundige handelingen  
- ingedeelde inrichting of activiteit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
600 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden : 

60  

vraag tot omzetting van een milieuvergunning ver-
leend voor 20 jaar naar een permanente vergun-
ning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet) 

50  

verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 
[alleen belast indien op vraag exploitant, kan ook 
ambtshalve of op vraag van derden; gerichte eva-
luaties starten ambtshalve, zie art. 1.4.2 Vlarem II] 

50 50 

verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergun-
ning 

Afh. van aantal ka-
vels 

 

aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 
5.3.1 VCRO) 

25  

aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 
e.v. VCRO) 

250  

vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 
23.09.1958) 

50  

vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 
20.07.2001) 

50  

Omzetting omgevingsvergunning klasseverhoging 
door wijziging van de indelingslijst 

50  

Bijkomende kost voor analoog indienen omgevings-
vergunning 

100  

Organisatie openbaar onderzoek omgevingsvergun-
ning 

100 300 

Bijkomende woongelegenheden of kavels in een 
verkaveling 

25 per woongele-
genheid/kavel 

 

Aanvraag drankgelegenheid (opening, verandering, 
overname) 

25  

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten 60  



(voorheen socio-economische vergunning) 

Artikel 3 

Rioolaansluiting : vast recht en waarborg  
- Voor een rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet van een woning of pand gelegen 

in een straat waar er reeds een gescheiden rioolstelsel aanwezig is en waar er per per-
ceel één wachtaansluiting RWA (regenwater) en één wachtaansluiting DWA (vuil water) 
klaar zit waarop de privé riolering kan worden aangesloten, wordt een vast rioolrecht 
van 500 euro per woning aangerekend. Dit geldt zowel bij nieuwbouw als voor grondige 
verbouwingen. 

- Voor een rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet van een woning of pand gelegen 
in een straat waar geen wachtaansluitingen voor RWA en DWA klaar zitten wordt een 
vast rioolrecht van 850 euro aangerekend. Deze rioolaansluitingen worden op vraag van 
de bouwheer uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente Zonnebeke. Dit geldt zo-
wel bij nieuwbouw als voor grondige verbouwingen. 

- het vast rioolrecht moet echter niet betaald worden wanneer de heraansluiting gebeurt 
op hetzelfde ogenblik als het aanleggen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel op 
openbaar domein door de gemeente Zonnebeke (afkoppelingsproject) 

- de retributie is eveneens niet verschuldigd voor woningen die reeds aangesloten zijn  
op een reeds bestaande rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet en waar er bij de 
aanleg van een gescheiden stelsel er geen rioolaanpassing dient te gebeuren. 

- het recht om te mogen aansluiten op het openbaar rioleringsnet volgt uit het voorleg-
gen van het verplichte conformiteitsattest of positief keuringsattest ‘privé waterafvoer’ 
zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering. 

- vooraleer de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd dient een waarborg van 
250 euro gedeponeerd te worden op de gemeenterekening met de vermelding “waar-
borg aansluiting riolering : stedenbouwkundige vergunning nr…..” ofwel een bankwaar-
borg ter waarde van 250 euro geblokkeerd te worden op een rekening waarvan een uit-
treksel aan de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening wordt overgemaakt. Voor de 
woningen in het buitengebied die een eigen waterzuiveringsinstallatie (IBA) dienen aan 
te leggen is de waarborg ook van toepassing. 
Na de uitvoering van de rioleringswerken of de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie 
dient de verantwoordelijke van de technische dienst na te zien of de werken werden 
uitgevoerd volgens de regels der kunst. 
De gestelde borgsom wordt terug gestort nadat de navolgende formulieren binnen zijn 
bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening - stedenbouw : 
- het proces-verbaal van plaatsbeschrijving voor aanvang der werken. 
- het verplichte keuringsattest ‘privé waterafvoer’ of conformiteitsattest afgeleverd door 
een erkend en geregistreerde keurder 
- het proces-verbaal van einde der werken. 

De waarborg vervalt aan de gemeente 18 maanden na domiciliëring op de locatie van de 
aanvraag stedenbouwkundige vergunning of bij verbouwing 18 maanden na de start der 
werken.  

Artikel 4 

De retributie is verschuldigd via overschrijving op rek. nr. van het gemeentebestuur. 
De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het beko-
men van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het be-
drag der retributie in bewaring geven, indien dit document niet onmiddellijk bij de aan-
vraag kan afgegeven worden. 
De retributie wordt niet toegepast voor inlichtingen ter bestuurlijke doeleinden (v.b. aan-
koopcomité). 



II. Inlichtingen gevraagd door notarissen 

Artikel 5 

Met ingang van heden wordt een retributie van 85 euro aangerekend per aanvraag naar 
alle vereiste vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) betreffende één volle-
dig dossier en 60 euro per aanvraag naar een stedenbouwkundig uittreksel.  Een volledig 
dossier is alle noodzakelijke informatie betreffende één perceel of, verschillende perce-
len, aan elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar.   
Deze retributie is niet toepasselijk op fiscale notificaties in het kader van artikel 434 WIB. 

Artikel 6 

De retributie wordt opgemaakt per afgelopen kwartaal en door de betrokken notaris ver-
effend na toezending van de factuur door het gemeentebestuur van Zonnebeke. 
De retributie wordt niet toegepast voor inlichtingen ter bestuurlijke doeleinden (v.b. aan-
koopcomité). 

III. Gebruik garageweg (Schoolweg) door de woningen in de Langemarkstraat 

Artikel 7 

De retributie voor het gebruik van de garageweg (Schoolweg) door de panden van de 
Langemarkstraat aan de achterzijde grenzend aan deze weg wordt vastgelegd op : 
- 1.850 euro per te bouwen garageplaats of aan te leggen standplaats (per voertuig). 

- 925 euro voor het maken van een kleine doorgang, van maximum 1, 5 m breedte, aan de achter-

zijde van het pand. 

IV Inwerkingtreding 

De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 juni 2016 houdende goedkeuring aangepast 
reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen in-
zake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen en rioolaansluitin-
gen wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018 en vervangen door huidige beslis-
sing. 

De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 maart 2006 houdende retributie op het aan-
vragen of tot melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen 
wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018 en vervangen door huidige beslissing. 

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 
- de dienst openbare werken en riolering van de gemeente 
- de financieel beheerder en rekendienst 
- gemeentelijke dienst omgeving 

16. Opmaak van een masterplan openbare verlichting voor de gemeente 
Zonnebeke door netwerkbeheerder Eandis - goedkeuring definitief 
masterplan openbare verlichting 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 

 Naam Burgemeester/schepen: Dirk Sioen, Luk Hoflack en Marie Debucquoy 
 Bevoegd voor: Openbare wegen en nutsvoorzieningen – Energie – Mobiliteit 
 Naam behandelend ambtenaar: Filip Carrein 
 



Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het schepencollege besliste in zitting van 21 december 2015 om in te gaan op het 
voorstel van distributienetbeheerder Eandis om voor de gemeente Zonnebeke een 
masterplan openbare verlichting op te maken. 

 In het masterplan OV worden alle parameters i.v.m. de openbare verlichting opge-
nomen en vastgelegd, zodat er tot een éénduidige visie wordt gekomen inzake de 
uitbouw, het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. 

 Het bied ook een leidraad naar de toekomst toe in zake de uitbouw en het beheer van 
de openbare verlichting en de eventuele financiële consequenties die eraan verbon-
den zijn voor de meerjarenplanning. 

 Aan de hand van het masterplan OV kunnen er dan keuzes gemaakt worden i.v.m. 
beheer en onderhoud van het verlichtingspark naar de toekomst toe. 
Op die manier kan men vermijden dat men plots voor een onvoorziene en grote kost 
staat voor het herstellen of vervangen van verouderde armaturen of palen die drin-
gend aan vervanging toe zijn. 
Sommige armaturen zijn immers niet onbeperkt in tijd leverbaar en er komen ook 
steeds nieuwe, betere en energiezuiniger verlichtingstechnieken en -toestellen op de 
markt (Led, dimming,…). 

 De opmaak van een masterplan OV is een gratis service van Eandis naar de steden en 
gemeenten toe. 

 Er werd een adviesraad openbare verlichting samengesteld met leden uit verschillen-
de disciplines (wegen, verkeer en mobiliteit, milieu, energiebeheer, veiligheid, lokale 
Politie,…) en mandatarissen, die samen met de diensten van Eandis overleggen en 
beslissen om zo tot de opmaak van een globaal masterplan te komen. 

 Het Masterplan bestaat uit 4 à 5 stappen en houdt volgende zaken in:  
 Analyse 
 Visie 
 Strategie  
 Impact studie (indien specifiek gewenst door de gemeente én te betalen)  
 Actieplan. 

 Voor de opmaak van de visie werd op 15/06/2016 een eerste workshop gehouden 
met de adviesraad openbare verlichting en Eandis. 

 De openbare verlichting in de gemeente werd opgedeeld in verschillende deelgebie-
den en aan elk deelgebied werd een score toegekend aan de hand van verschillende 
factoren. 

 Het schepencollege keurde in zitting van 4 juli 2016 het verslag van de workshop 1 
d.d. 15/06/2016 en de indeling van de openbare verlichting in verschillende deelruim-
tes met bijhorende scores per deelruimte goed. 

 Op 26/09/2016 heeft de dienst openbare werken, riolering en nutsvoorzieningen sa-
men met Eandis een 2e workshop gehouden. Hierbij werd per deelruimte een techni-
sche fiche van de openbare verlichting opgesteld. 
De technische fiches beschrijven o.a.: 
 Normen, klassen en technische prestaties inzake OV-armaturen en lichtbronnen 
 Optische en fotometrische kenmerken van de armaturen en lichtbronnen 
 Kleur, kleurweergave en kleurtemperatuur van de lichtbron 
 Vormgeving verlichtingstoestel en paal 
 Type, hoogte en kleur van de palen 
 Brandprogramma en brandregime 
 Extra’s i.v.m. armaturen en palen (LS-stopcontacten kerstverlichting, Wifi,…) 



 De adviesraad heeft op 9 november 2016 kennis genomen van de opgestelde techni-
sche fiches per deelruimte en kleine aanpassingen en bijsturingen gevraagd aan Ean-
dis. 

 Het schepencollege heeft op 21 november 2016 op basis van de beschikbaarheid van 
nieuwe brandprogramma’s beslist om het brandregime van D23H6WE te wijzigen 
naar D23H6VRZA. De technische fiches werden in die zin aangepast en opgemaakt. 
Deze wijziging is reeds van toepassing sinds 1 april 2017. 

 Het schepencollege keurde in zitting van 9 januari 2017 het verslag van de vergade-
ring van de adviesraad d.d. 9 november 2016 goed met de opgestelde technische fi-
ches per deelruimte. 

 Het volledige masterplan OV met de verschillende deelruimtes, de technische fiches 
en de nieuwe brandregimes is ondertussen volledig afgewerkt door Eandis en wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 Het is de bedoeling dat het masterplan openbare verlichting vanaf 1 januari 2018 van 
toepassing wordt en dient als leidraad voor alle beslissingen en werken inzake de 
openbare verlichting in Zonnebeke. 

 

Financieel 

 Voorziene krediet op registratiesleutel 0670-61035100 voor het dienstjaar 2018: 
55.000,- voor het reguliere onderhoud van de openbare verlichting.  

 Resterend krediet voor het dienstjaar: 55.000,- euro 
 Geschatte kostprijs masterplan: nihil 
 Resterend krediet na deze beslissing: 55.000,- euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 N.v.t. 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dienst openbare werken en riolering adviseert om het masterplan openbare ver-
lichting voor Zonnebeke, opgemaakt door netwerkbeheerder Eandis i.s.m. de advies-
raad openbare verlichting van de gemeente Zonnebeke goed te keuren. 

 Het biedt immers een leidraad en houvast voor alle beslissingen inzake de uitbouw, 
het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor de komende jaren en le-
gislaturen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 



 De gemeenteraad keurt het voorgelegde masterplan openbare verlichting voor de 
gemeente Zonnebeke, opgemaakt door netwerkbeheerder Eandis i.s.m. de advies-
raad openbare verlichting goed. 
 

 Het masterplan openbare verlichting voor Zonnebeke is van toepassing vanaf 1 janu-
ari 2018 en dient als leidraad voor alle beslissingen, werken en onderhoud inzake de 
openbare verlichting in Zonnebeke. 

 

 Het gemeentebestuur vraagt aan netwerkbeheerder Eandis om alle studies, werken 
en aanpassingen i.v.m. de openbare verlichting in Zonnebeke uit te voeren conform 
het goedgekeurde masterplan OV. Iedere eventuele afwijking van het masterplan 
moet vooraf schriftelijk aan college van burgemeester worden voorgelegd. 
Het schepencollege blijft het beslissingsrecht behouden voor alle beslissingen betref-
fende de openbare verlichting, in het bijzonder diegene met financiële consequenties. 

 

 De dienst openbare werken, riolering en nutsvoorzieningen van de gemeente is ver-
antwoordelijk voor de opvolging van het masterplan en/of de eventuele wijzigingen 
ervan en is het aanspreekpunt voor Eandis bij de gemeente.  

 

 In bijlage aan deze beslissing zijn volgende documenten gevoegd: 
 
 Masterplan openbare verlichting Zonnebeke (definitieve versie) 
 Collegebeslissing d.d. 21/12/2015, betreffende de princiepsbeslissing tot de op-

maak van een masterplan openbare verlichting. 
 Collegebeslissing d.d. 18/01/2016, betreffende de samenstelling van de advies-

raad openbare verlichting. 
 Collegebeslissing d.d. 01/02/2016, betreffende de samenstelling van de advies-

raad openbare verlichting. 
 Collegebeslissing d.d. 04/07/2016, betreffende de goedkeuring van de verschil-

lende deelgebieden en bijhorende scores in het masterplan. 
 Collegebeslissing d.d. 21/11/2016, betreffende de wijziging van de brandpro-

gramma’s van de openbare verlichting 
 Collegebeslissing d.d. 09/01/2017, betreffende de goedkeuring van de technische 

fiches van de verschillende deelgebieden.  
 Verslag vergadering adviesraad d.d. 15/06/2016 
 Verslag vergadering adviesraad d.d. 09/11/2016 
 Presentatie visiebepaling Zonnebeke OV 
 Presentatie visiebepaling Zonnebeke – goedkeuring college  
 Scores verschillende deelgebieden 
 Technische fiches van de openbare verlichting per deelruimte 

 
 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, t.a.v. Dhr. Ghislain 

Bonnez, Ter Waarde 90, 8900 Ieper. 
 
 

17. Goedkeuring abonnementen De Letterschuur - 2018 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Bibliotheek 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 



Wetgeving 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 oktober 1979 betreffende het toekennen van 
toelagen voor gebouwen en van uitrustingstoelagen aan de Nederlandstalig open-
bare bibliotheken door de Staat 

- Gelet op art. 2 van het decreet van 13 juli 2001 en het uitvoeringsbesluit van 11 
januari 2002, houdende het 'Lokaal cultuurbeleid' dat stipuleert dat de openbare 
bibliotheek de basisvoorziening is waar elke burger terecht kan met zijn vragen 
over kennis, cultuur, informatie en ontspanning 

- Gelet op art. 10 van hetzelfde decreet dat stipuleert dat de bibliotheek een onaf-
hankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking moet stellen 

- Gelet op de wet van 14 juli 1976 op de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten en op haar uitvoeringsbesluiten terzake 

Documenten en voorgeschiedenis 

Hernieuwing bestaande abonnementenportefeuille 

Financieel 

- Geschatte kostprijs : 10.000 EUR, voldoende krediet op registratiesleutel 
0703/61540100 voor 2018 

- Voorzien krediet op het huidige jaar : loopt over 2018 - € 54.069 
- Resterend krediet op correct artikelnummer (huidig jaar) : 2018 - € 44.069 

Terugkoppeling naar Strategisch Meerjarig Beleidsplan : ja 
- Actie : werkingskosten algemeen : 1419/001/011/001/006 

Visum 

- Visum financieel beheerder dd … . 

Advies van de dienst en motivatie 

- Gelet op de wettelijke bepalingen en de goede werking van de bibliotheek is het 
noodzakelijk dat de bibliotheek zich  abonneert op een aantal tijdschriften en online 
databanken. 

Stemming 

Openbare stemming - goedgekeurd met algemeenheid van stemmen 

Besluitvorming 

Artikel 1 

Er wordt overgegaan tot het hernieuwen van de abonnementen voor de Openbare Biblio-
theek voor het werkjaar 2018 volgens lijst in bijlage. 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 



- de gemeenteontvanger 
- de bibliothecaris 

BIJLAGE : 
 
BETREFT : TIJDSCHRIFTEN OPENBARE BIBLIOTHEEK 2018 
Er wordt voorgesteld dat de openbare bibliotheek van Zonnebeke zich voor het jaar 2018 
abonneert op de volgende tijdschriften, kranten en online databanken : 
a) Abonnementen bij ILGE 
- ARIADNE AT HOME 
- AUTOGIDS 
- BIEKORF 
- BODYTALK 
- BURDA 
- CLICKX 
- DADA (jeugd) 
- DELICIOUS (voorheen TIP CULINAIR) 
- DOBBIT 
- EOS 
- FEELING 
- FILMMAGIE (voorheen FILM, TV en VIDEO) 
- FOCUS 
- GOED GEVOEL 
- HANDWERKEN ZONDER GRENZEN 
- HUMO 
- IK GA BOUWEN - (VER)BOUWEN (voorheen BETER (VER)BOUWEN) 
- KNACK ( MET WEEKEND KNACK ) 
- LAATSTE NIEUWS (HET) (dagblad) 
- LIBELLE  
- MORGEN (DE) (dagblad) 
- OOR  
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY MAGAZINE (Nederlands)) 
- NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR (jeugd) 
- NATUUR EN TECHNIEK 
- NATUUR.BLAD 
- NEST 
- NEW SCIENTIST (voorheen NATUUR & TECHNIEK) 
- ONS ERFDEEL 
- OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN 
- PC MAGAZINE Belgium 
- PLUS-magazine 
- PSYCHOLOGIE 
- ROOTS magazine (voorheen GRASDUINEN) 
- STANDAARD (DE) ( dagblad) 
- TEST AANKOOP MET BUDGET & RECHT 
- TESTAANKOOP INVEST (VOORHEEN BUDGETWEEK) 
- TUINSEIZOEN (voorheen BLOEMEN & PLANTEN) 
- VOETBALMAGAZINE 
- VT- WONEN 
- WEKELIJKS NIEUWS (HET) : de krant van West-Vlaanderen (editie WEST) 

b) Bij andere leveranciers 
- ZONNEBEEKSE HEEMVRIENDEN (Zonnebeekse Heemvrienden) 

c) verlenging abonnementen op  databanken 
- Biblion databanken (via NBD Biblion) 

 Gopress Krantenarchief en 
 

18. Erkenning vereniging - aanpassing reglement 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 



Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Gemeentedecreet artikel 42 
 Gemeenteraadsbeslissing 9 november 2015 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het reglement erkenning vereniging werd verder verfijnd en uitgebreid met 1 subcri-
terium 

 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 NVT 

Advies van de dienst en motivatie 

Voorstel om aanpassingen goed te keuren 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt aanpassing volgend reglement goed in het kader van erken-
ning van verenigingen. 

Erkenning verenigingen – criteria 

 

Om als vereniging erkend te worden in Zonnebeke dient men aan het basiscriterium en 
minstens twee van de subcriteria te voldoen.  Verenigingen die in het verleden erkend 
werden  blijven hun erkenning behouden. 
De aanvraag voor erkenning wordt ingediend via dienst cultuur.  Deze brengt advies uit 
aan het college van burgemeester en schepenen en deze beslist over de erkenning. 
 
Basiscriterium 

Aan deze voorwaarde moet iedere vereniging voldoen. 
1) Het bestuur is samengesteld uit minimaal 4 personen die woonachtig zijn in de ge-

meente en die geen bloed of aanverwantschap hebben tot de derde graad 
 



Subcriteria. 

De vereniging dient aan minstens twee van deze subcriteria te voldoen 
2) De vereniging is aangesloten bij een regionale, Vlaamse of federale koepelorganisatie. 
3) De vereniging is lid van een gemeentelijke adviesraad of werkgroep (jeugd-, sport-, 

cultuur-, milieu-, seniorenraad, raad voor lokale economie, werkgroep internationale 
samenwerking, bibliotheekcommissie). 

4) De vereniging is actief in de sector van de amateuristische kunstbeoefening (podium-
kunsten, beeldende kunsten, muziek, koor, toneel….) en brengt minstens 1 voorstel-
ling per jaar in de gemeente of fungeert als organisator in de niet-commerciële sector 
en presenteert minstens 1 manifestatie per jaar in de gemeente.  

5) Het wijk- of feestcomité is lokaal verankerd en organiseert minstens eenmaal per jaar 
een activiteit die openstaat voor de bewoners van de wijk of die een ruimere uitstra-
ling heeft. 

6) De organisatie werkt rond specifieke Zonnebeekse thema’s van algemeen belang 
7) De vereniging organiseert jaarlijks minstens 1 sportactiviteit in de gemeente. 
8) De vereniging werkt rond lokaal erfgoed en heemkunde. 
9) De vereniging is een vriendenkring gerelateerd aan een lokale onderwijsinstelling of 

zorgcentrum . 
10) De vereniging is een politieke partij die op lokaal, Vlaams of federaal niveau georga-

niseerd is. 
11) De vereniging heeft geen commercieel doel 
 
Schrappen van verenigingen 
De erkenning van de vereniging blijft behouden tot de vereniging zijn werking stopzet. 
Indien onregelmatigheden vastgesteld worden kan het college de erkenning van de ver-
eniging intrekken. 
Verenigingen die twee jaar geen beroep doen op gemeentelijke dienstverlening (materi-
aal en of infrastructuur) worden geschrapt als vereniging 
 
Aanvraag 

Dienst cultuur – cultuur@zonnebeke.be – 051 48 00 61 
  

19. Taxicheques 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Jeugd 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Thomas Saelen 
 

Wetgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het projectvoorstel en 
de voorwaarden die opgenomen zijn binnen het project. (CBS 21/08/2017) 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het evalueren van het 
project na 1 jaar implementatie door de jeugddienst. (CBS 21/08/2017) 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Aan de kust kunnen jongeren jaarlijks een pakket taxicheques aankopen bij de 
jeugddienst. De jongeren koopt een pakket taxicheques (ter waarde van €30, 6 che-
ques) voor €5 (per cheque). Met deze cheques kan de jongere een taxirit betalen in 
het weekend, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties, na 20u en voor 7u. Jonge-
ren van 16 tot en met 25 jaar kunnen er gebruik van maken. Deze cheques zijn enkel 
geldig bij de deelnemende taxibedrijven. De cheques blijven een schooljaar geldig. 

mailto:cultuur@zonnebeke.be


Elk jaar verkopen de jeugddiensten van Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne 
elk een tachtigtal pakketjes. 

 Binnen de Forum jeugd groep (waar ook Veurne deel aan neemt) werd de vraag ge-
steld of dit een haalbaar project zou zijn binnen de Westhoek. 

 Een drempel die jongeren binnen de westhoek ervaren is mobiliteit, het is niet altijd 
evident om van gemeente A naar gemeente B te reizen. Soms is dit een hele opgave. 
Het gaat dan vooral ook over de ‘terugkomst’ van een evenement, fuif, … 
We merken dat jongeren relatief vlot op hun bestemming geraken maar dat de trans-
fer naar huis een stuk moeilijker is. Lokaal zien we dit bijvoorbeeld aan de jongeren 
die deelnemen aan de werking van het jeugdhuis. Veelal zijn dit jongeren afkomstig 
uit de centrale gemeente Zonnebeke. Voor jongeren uit Beselare, Passendale, Gelu-
veld en Zandvoorde is deze transfer minder haalbaar (ouders zijn niet altijd bereid 
om hun kind te halen of ze via de fiets te laten komen. 

 Binnen forum jeugd werd volgende vastgelegd; de jongeren zijn in de mogelijkheid 
om een boekje met taxicheques aan te kopen voor 10€, de feitelijke waarde is 30€. 
Hiervoor ontvangt de jongere 6 cheques ter waarde van 5€ (totaal 30€). De bijdrage 
van de gemeente per boekje is 20€. De kunnen enkel afgehaald worden bij de jeugd-
dienst. De aanbieder (taxibedrijf) brengt de gebruikte cheques binnen op de jeugd-
dienst en via een bestelbon worden deze voldaan. 

 De inkomsten (aankoop van taxicheques door jongere) worden integraal opgenomen 
bij de inkomsten van de jeugddienst (budget taxicheques is mogelijk binnen budget 
jeugd). 

 Als bijlage kan je het reglement voor de taxicheques + charter voor taxibedrijven 
terugvinden.  

 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0750 61540100 voor het huidige jaar: 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 6 617.62  
 Geschatte kostprijs: € 600 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 6 017.62 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

Visum werd toegekend en bevestigd op CBS-uittreksel 21/08/2017 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De huidige problematieken rond mobiliteit voor jongeren binnen de westhoek is een 
gegeven dat al enige tijd op de agenda van het Forum jeugd staat. In deze optiek ben 
ik van mening dat we als gemeente dit project een kans moeten geven. 

 We stellen voor om in de eerste fase een 20-tal taxiboekjes te voorzien. In de 2de fase 
( één jaar na de effectieve start van het project) brengen we dit ter evaluatie. 

 Als het project niet slaagt (cfr we verkopen geen taxiboekjes/ er is geen vraag naar) 
dan hebben we de vrijheid om uit het project te stappen. 

 Zien we na een jaar dat alle taxiboekjes verkocht zijn en er nog een duidelijke vraag 
is naar meer dan hebben we de juiste keuze gemaakt en de focus gelegd op een pijn-
punt. 

 Vanuit de dienst zien we dit dan ook als een opportuniteit die zeker mogelijkheden 
heeft binnen onze gemeente en binnen het kader van de westhoek. 



Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat akkoord met het projectvoorstel en de voorwaarden die opge-
nomen zijn binnen het project. 

 De gemeenteraad gaat akkoord met het evalueren van het project na 1 jaar imple-
mentatie door de jeugddienst.  

 

20. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het installeren van 2 camera's op 

parking C met zicht op de Frezenbergstraat  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Veiligheid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente Zonnebeke heeft een aanvraag ontvangen van Bellewaerde Park voor 
het plaatsen van 2 camera’s op parking C met zicht op de Frezenbergstraat. Hiermee 
willen zij de verkeersstroom visualiseren en de digitale signalisatieborden langs de 
Meenseweg en de Zuiderring beter aansturen.  

 Omdat de camera’s de openbare weg filmen moeten zij eerst een positief advies krij-
gen van de gemeenteraad en de korpschef vooraleer zij de camera’s kunnen registe-
ren bij de privacycommissie. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Advies van de korpschef van Arro Ieper dd. 17 november 2017:  
“Ik adviseer dan ook positief voor de plaatsing van 2 bewakingscamera’s op parking C 



avn Bellewaerdepark met zicht op de Frezenbergstraat teneinde de verkeers- en par-

keerdruk te kunnen inschatten.” 
 Er wordt voorgesteld dat de gemeenteraad het advies van de korpschef volgt.  
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad verleent een positief advies tot het plaatsen van 2 camera’s op 
parking C met zicht op de Frezenbergstraat, onder volgende voorwaarden: 

o Bellewaerde Park zal alle voorwaarden in de wet tot regeling van de plaat-
sing en het gebruik van bewakingscamera’s respecteren; 

o Als verwerker van de beelden zal Bellewaerde Park de camera’s aangeven 
bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dit 
ten laatste een dag voor de ingebruikname van de beelden; 

o Bellewaerde Park zal op eigen kosten bij beide ingangen van de Frezen-
bergstraat de wettelijke voorziene pictogrammen plaatsen. 

 Een uittreksel van deze beslissing zal bezorgd worden aan Bellewaerde Park. 
 

21. Goedkeuring archief- en leeszaalreglement 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Archief 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de ar-
tikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Bel-
gisch Staatsblad, 19.05.2009) 

 Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking 
(Belgisch Staatsblad, 05.08.2010) 

 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch 
Staatsblad, 01.07.2004) 

 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18.03.1993) 

 Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 
1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van na-
tuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betref-
fende het vrij verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad, 03.02.1999) 

 Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van de persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 13.03.2001) 



 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 
(Belgisch Staatsblad, 07.05.1999) 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op 12 maart 2012 keurde de gemeenteraad het archief- en leeszaalreglement goed. 
 In 2017 werd het archief grondig gekuist en hervormd. Een nieuw reglement met 

afspraken voor zowel de organisatie intern als naar de burger toe lijkt noodzakelijk 
voor de goede werking van het archief.  

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig  
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De gemeenteraad beslist om het archief- en leeszaalreglement dd. 12 maart 2012 
op te heffen. 
 
Art. 2: De gemeenteraad keurt onderstaand archief- en leeszaalreglement goed. 
 Algemeen Archief- en leeszaalreglement 
Leeszaalreglement  

De leeszaal  

De Warden Oomzaal is gratis toegankelijk voor het publiek op dinsdag- en donderdag 

van 13.00-15.30 uur, maar enkel na afspraak bij de dienst burgerzaken. Dit kan monde-

ling, telefonisch, schriftelijk of via mail. Niemand kan eisen – bij aanmelding zonder 

voorafgaandelijke afspraak – dat de gevraagde stukken onmiddellijk ter inzage gelegd 

worden. Documenten worden uitsluitend in de leeszaal geraadpleegd. 

Het raadplegen van archiefdocumenten is gratis. Er wordt geen inschrijvingsgeld ge-

vraagd. 



De archiefstukken worden door het desbetreffende diensthoofd ter inzage gelegd in de 

leeszaal. 

In de leeszaal mag er niet gerookt, gegeten of gedronken worden. 

Registratie in het register 

Bij elk bezoek legitimeert de onderzoeker zich. 

In het leeszaalregister (register openbaarheid van bestuur) wordt bijgehouden: de naam, 

adres, onderwerp van de opzoeking en de geraadpleegde documenten. Het register wordt 

ingevuld door de gemeentesecretaris, de archiefverantwoordelijke of het diensthoofd. 

Het register wordt voor genealogische opzoekingen ingevuld door de verantwoordelijke 

van de burgerlijke stand. 

De beheerder van de documenten levert de aangevraagde stukken of dossiers af in de 

leeszaal. 

Na raadpleging worden de stukken en dossiers – in dezelfde staat als bij ontvangst – in 

de leeszaal achtergelaten. 

Documenten kunnen gedurende maximum 1 maand in lezing gehouden worden. Zij wor-

den dan in de daartoe voorbehouden kast geplaatst en bewaard. 

De gemeentesecretaris kan de toegang tot de leeszaal verbieden aan al wie de leeszaal-

regels overtreedt. 

Modaliteiten van raadpleging van documenten 

Bij de raadpleging van documenten leeft de onderzoeker volgende regels na: 

 de documenten mogen enkel met propere handen gemanipuleerd worden 

 bij losbladige stukken wordt de oorspronkelijke orde niet verstoord 

 de documenten worden noch op de grond gelegd, noch gekreukt of geplooid 

 het is verboden enige aanduiding of schrapping op de documenten aan te bren-

gen, schrijfpapier op de documenten te leggen en notities te maken, documenten 

te calqueren of meer algemeen scherpe voorwerpen, lijm, tape of corrector te ge-

bruiken 

 het terugplaatsen van de documenten in de oorspronkelijke verpakking dient met 

de grootst mogelijke zorg te gebeuren 

De gemeentesecretaris kan – eventueel op verzoek van de archiefverantwoordelijke of 

van het verantwoordelijke diensthoofd - de niet-raadpleegbaarheid van archiefdocumen-

ten inroepen omwille van het risico op beschadiging of bij slechte materiële toestand. 

Vergoeden van schade 

De lezer die schade toebrengt aan archiefdocumenten zal die moeten vergoeden. Het 

college van burgemeester en schepenen bepaalt de wijze en het bedrag van de schade-

vergoeding na advies van de archiefverantwoordelijke. 

Reproductie 

Na toestemming van de archiefverantwoordelijke, mogen burgers gratis met eigen appa-

ratuur opnames van archiefdocumenten maken. Het gebruik van een handscanner, een 

fototoestel met flits en andere apparaten die schade kunnen toebrengen aan de archief-

stukken is echter niet toegelaten.  



Auteursrecht 

De raadpleger verbindt er zich tevens toe bij elk verder gebruik of reproductie van infor-

matie uit het archief de auteurswet na te leven en de auteursrechten in acht te nemen. 

De raadpleger ontslaat het archief van elke aansprakelijkheid hieromtrent. 

Retributie  

De kosten voor fotokopies worden aangerekend aan het gangbaar tarief binnen de ge-

meente. De tarieven worden in de leeszaal bekendgemaakt.  

Het nemen van fotokopies wordt voor ingebonden stukken of voor stukken op een 

kwetsbare of beschadigde drager slechts uitzonderlijk toegestaan. 

Verzoeken tot opzoekingen  

Vragen aan de archiefdienst om verwijzingen naar relevante archiefstukken worden gra-

tis beantwoord. De archiefverantwoordelijke doet in principe zelf geen opzoekingswerk in 

het archiefdepot. 

Archief vermelden als vindplaats 

Indien de lezer informatie en/of reproducties uit het archief opneemt in een publicatie, 

dient hij of zij het archief van Zonnebeke als vindplaats van de bronnen te vermelden. 

Tevens wordt de auteur verzocht één exemplaar van de publicatie aan het archief te 

schenken. Dit verzoek tot schenking geldt ook voor onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in 

de vorm van een eindverhandeling of een seminarie-oefening. 

Slotbepalingen 

Elke regelgeving die na de goedkeuring van huidig reglement van toepassing wordt op de 

openbaarheid en het inzagerecht van de documenten bewaard in het archief, treedt on-

middellijk in werking en heft alle vorige op. De archiefverantwoordelijke zal de archiefge-

bruiker wijzen op de nieuwste bepalingen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwiste en niet in huidig 

reglement voorziene gevallen. 

Archiefreglement  

Openbaarheid van het archief en raadpleging door derden 

Raadpleging  

Documenten van de gemeentelijke overheid t.e.m. 1975 en ouder dan 30 jaar, zijn 

openbaar. Zij kunnen door personen die daartoe gerechtigd zijn, worden ingezien in de 

mate dat de informatie wettelijk of volgens het decreet openbaarheid van bestuur onder 

de passieve of actieve openbaarheid valt. 

Particuliere archivalia worden ter raadpleging gegeven volgens de beschikkingen van de 

overeenkomst van bewaargeving of van schenking. Ontbreekt dergelijke overeenkomst, 

dan wordt het archiefdocument openbaar wanneer het 30 jaar oud is. 

Het archief is openbaar, tenzij … 

 Burgerlijke stand jonger dan 100 jaar (*); 

 Bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar; 

 Kiezerslijsten jonger dan 100 jaar; 

 Personeelsdossiers jonger dan 100 jaar; 

 Dossiers die de persoonlijke levenssfeer van derden raken en die jonger zijn dan 

100 jaar; 

 Processen-verbaal en politiedossiers inzake opsporingen jonger dan 100 jaar; 

 Gemeentelijk strafregister jonger dan 100 jaar. 



(*) Op basis van artikel 45 § 1 van het Burgerlijk Wetboek kan door de bevoegde ambte-

naar echter wel informatie uit de registers van de Burgerlijke Stand die jonger zijn dan 

100 jaar worden verstrekt aan geïnteresseerden. 

De opdrachten van de archiefverantwoordelijke 

De archiefverantwoordelijke coördineert het papieren en digitale document- en archief-

beheer. Hiervoor adviseert en ondersteunt hij de informatiebeheerders op elk niveau bin-

nen de organisatie.  

De archiefverantwoordelijke wordt door de secretaris belast met: 

 De redactie van adviezen en nota’s ten behoeve van de archiefzorg en de redactie 
van een jaarverslag. 

 Het adviseren inzake ordeningsmethoden, toegankelijk houden en materiële be-

waring van de archivalia. 

 Het toezicht op de bewaring en op het beheer van de gemeentelijke archivalische 

informatie in de administratie. Het toezicht geldt voor alle archiefdocumenten on-

geacht hun drager (papier, microvorm e.a.) en voor gedigitaliseerde bestanden. 

De archiefverantwoordelijke is bevoegd om de bescheiden van de gemeentelijke 

diensten of bedrijven te inspecteren. Zij/hij kan de overbrenging naar het archief-

depot of de vernietiging gelasten van die archiefdocumenten waarvan de bewaar-

termijn bij de administratie verstreken is. 

 Het regelen van de overdracht van archief van de diensten naar de centrale ar-

chiefbewaarplaats (o.m. met richtlijnen inzake termijnen, etiketteren en over-

drachtslijsten). 

 Het vernietigen van archief in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen 

van het Rijksarchief. 

 Het bewaren en ontsluiten van het statisch archief (permanent te bewaren archief 

dat naar het archiefdepot overgebracht is). 

 Het ter beschikking stellen van de archivalische informatie aan het publiek, reke-

ning houdend met de wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur en de be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Toezicht  

Archivaris houdt toezicht 

De archiefverantwoordelijke is gemachtigd om, na afspraak met de leidende ambtenaar, 

de diensten te bezoeken. Daarbij heeft hij/zij toegang tot de gebouwen en alle lokalen 

waar archief wordt bewaard. De archiefverantwoordelijke heeft recht op inzage in de to-

taliteit van de documenten. 

Niet-naleving afspraken 

Bij niet-naleving van de goede, geordende en toegankelijke bewaring en/of de niet-

naleving van de archiefwetgeving kan de archiefverantwoordelijke in overleg met de se-

cretaris dwingende maatregelen opleggen. De archivaris kan bijvoorbeeld de onmiddellij-

ke overdracht van archiefdocumenten naar het archief gelasten. 

Selectie en vernietiging van archief  

Bewaartermijnen 

De archiefverantwoordelijke bepaalt welke categorieën archiefdocumenten voor tijdelijke 

en welke documenten voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Als dwingende leid-

raad gebruikt de archiefverantwoordelijke de selectielijsten zoals bedoeld in het archief-

decreet van 9 juli 2010. 



Vernietiging 

Voor elke vernietiging van archief is de uitdrukkelijke toelating vereist van de archiefver-

antwoordelijke en de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur: 

 Gemeente: College van Burgemeester en Schepenen 

 Autonoom Gemeentebedrijf: Directiecomitié 

 OCMW: Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

De intern goedgekeurde vernietigingslijst wordt tenslotte voorgelegd aan de algemeen 

rijksarchivaris of zijn gemachtigde. Pas daarna kan er worden overgaan tot vernietiging 

van de archiefdocumenten.  

De beschrijvingen en de inventarissen van de vernietigde archiefdocumenten moeten 

permanent worden bewaard. 

Overdrachten van de diensten naar het archief  

Expliciete toestemming van de archiefverantwoordelijke 

Voor elke overdracht is de uitdrukkelijke toelating vereist van de archiefverantwoordelij-

ke. 

Staat van archief dat wordt overgedragen 

Enkel archieven in goede, geordende en toegankelijke staat kunnen worden overgedra-

gen. Dit houdt in dat de archieven geschoond, genummerd en behoorlijk verpakt zijn. 

Bovendien zijn toegestane selecties en vernietigingen al uitgevoerd. De documenten die 

worden overgedragen worden steeds vergezeld van een overdrachtslijst en van alle an-

dere toegangen (of afschriften ervan) die betrekking hebben op het archief. De oorspron-

kelijke orde van het archief blijft behouden. 

Procedure  

Per dienst wordt er jaarlijks 1 overdrachtmoment voorzien voor alle documenten van het 

voorbije jaar.  

 Januari   Secretariaat + Communicatie + Noodplanning 

 Februari   Sociale dienst & thuiszorgdiensten 

 Maart    Vrije Tijd & Welzijn 

 April    Autonoom Gemeentebedrijf  

 Mei    Dienst omgeving  

 Juni    Technische dienst  

 September   Financiële dienst 

 Oktober   Personeelsdienst + ICT 

 November   Burgerzaken  

De archiefverantwoordelijke neemt contact op met het diensthoofd en zal richtlijnen ge-

ven over de bewaartermijnen en wat er wel of niet naar het archief moet.  

Het diensthoofd zal erop toezien dat de dossiers uitgezuiverd worden van alle overbodige 

zaken alvorens ze definitief te klasseren. 

Het diensthoofd bezorgt een overdrachtslijst aan de archiefverantwoordelijke en plaatst 

de archiefdozen in een rek dat specifiek wordt voorzien voor nieuw archief. De dienst 

zorgt ervoor dat de dozen zijn voorzien van een uniform etiket. Op dit etiket staat: titel, 

doosnummer, begin- en eindjaar, dienst en bewaartermijn.  

De archiefverantwoordelijke zal deze dozen in het archiefdepot plaatsen en registeren in 

het inventarisprogramma Probat.  

Alle archiefdozen t.e.m. 2016 staan per dienst. Vanaf 2017 worden alle dozen chronolo-

gisch opgesteld (de diensten door mekaar). De plaats toegewezen aan een archiefdoos 



wordt vermeld in het programma Probat: rek-nummer + plank-nummer + plaats-

nummer door toedoen van de archiefverantwoordelijke. 

Beheer van de archiefdepots en interne bruikleen 

Beperkte toegang tot het archiefdepot 

Het archiefdepot is enkel toegankelijk voor de archiefverantwoordelijke en de aangeduide 

personen. 

Terug ophalen van archiefstukken door de dienst 

Elke dienst kan zijn eigen archiefdocumenten steeds komen terughalen. Hiervoor contac-

teert de dienst de archiefverantwoordelijke. 

Enkel het departement Omgeving (stedenbouw & ruimtelijke ordening, wonen en mili-

eu) burgerzaken en de Sociale Dienst hebben vrij toegang tot de archiefruimte omwil-

le van de veelvuldige opzoekingen. De inventaris kan door de diensten geraadpleegd 

worden via Probat. De archiefverantwoordelijke doet in principe geen opzoekingen. 

Wie een doos wegneemt legt het rode kaartje in de plaats (deze liggen naast de ingang 

van het archiefdepot). Op de doos hangt men een kaartje met daarop de locatie. 

De archiefdoos wordt - onmiddellijk na gebruik – in een speciaal voorzien rek voor ont-

leend archief teruggezet door het betrokken diensthoofd. De archiefdoos wordt na con-

trole door de archiefverantwoordelijke op de juiste plaats teruggezet. Enkel bovenver-

melde diensten mogen de ontleende archiefdozen rechtstreeks terugzetten. 

Het wegnemen van een volledige doos met inhoud behoort tot de verantwoordelijkheid 

van het diensthoofd. Het diensthoofd moet op ieder tijdstip verantwoording kunnen ge-

ven aan de gemeentesecretaris en de archiefverantwoordelijke over het gebruik van de 

inhoud van de weggenomen doos én over de duur van ontbreken in het archiefdepot. 

Zorg voor ontleend archief 

De ontleende documenten moeten steeds met de nodige zorg behandeld worden en moe-

ten in dezelfde staat en verpakking aan het stadsarchief worden teruggeven. De docu-

menten mogen niet worden gewijzigd: men mag geen extra notities aanbrengen, de 

volgorde moet worden behouden en men mag geen herstel- of restauratiewerken uitvoe-

ren. 

Sancties bij niet-naleving afspraken inzake interne bruikleen 

Als de archiefverantwoordelijke vaststelt dat uitgeleende archiefdocumenten niet volgens 

afspraak worden behandeld kan hij/zij de bruikleen onmiddellijk stopzetten. De desbe-

treffende dienst kan bovendien het recht van bruikleen ontzegd worden. 

Statisch archief kan opnieuw dynamisch worden 

Sommige archiefdocumenten of dossiers kunnen opnieuw actief worden en keren defini-

tief terug naar de betrokken dienst.  

Bruikleen van archieven aan derden 

Wat kan in bruikleen gegeven worden? 

Onder bruikleen van archieven aan derden verstaan we archiefdocumenten uit het histo-

risch en erfgoedkundig archief. 

Wie kan archief in bruikleen krijgen? 

Stukken kunnen aan derden uitgeleend worden voor tentoonstellingen, voor digitalise-

ring, restauratie en consultatie in een erkende archiefbewaarplaats. Particulieren kunnen 

geen stukken in bruikleen nemen. 



Hoe aanvragen? 

Alle aanvragen voor bruikleen worden schriftelijk gericht aan het college van burgemees-

ter en schepenen. Zij beslissen na advies van de archiefverantwoordelijke en bepalen de 

voorwaarden en kosten verbonden aan de bruikleen. 

De aanvraag voor bruikleen moet minstens 6 weken voorafgaand aan de bruikleen wor-

den ingediend. 

 

22. Vorming eerstelijnszone 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Evelien Van Ootegem 
 

Wetgeving 

Beleidsvisie Minister Vandeurzen (oproep voor de vorming van eerstelijnszone) 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

In navolging van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 en de beleidsvisie van 
Minister Vandeurzen, werd op 7 juli 2017 de oproep voor vorming van eerstelijnszones 
gelanceerd door Agentschap Zorg en Gezondheid.  
Binnen een eerstelijnszone heeft men als algemeen doel het eerstelijnsaanbod binnen de 
regio optimaal te ondersteunen.  
Hierbij zullen bruggen gebouwd worden tussen de gezondheids- en welzijnszorg, met als 
doel de ‘schotten’ hiertussen zoveel mogelijk te laten verdwijnen, zodat er een brede, 
geïntegreerde en multidisciplinaire zorg ontstaat. De persoon met een zorgaanvraag 
staat centraal en neemt indien mogelijk zelf een actieve rol op in zijn zorgproces.  
 
Het SEL (samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) nam samen met de huis-
artsenkring Westhoek en het Lokaal Multidisciplinair netwerk Centraal West-Vlaanderen 
het initiatief in handen om een eerstelijnszone regio Ieper te vormen.  
Ze vertrokken vanuit de burger om het aanbod van zorg en welzijn in kaart te brengen 
en zo de zone af te bakenen. In de voorgestelde eerstelijnszone bestaan reeds verschil-
lende interdisciplinaire samenwerkingen (westhoekoverleg, huisartsenkringen, LAS-
werkingen,..) 
Op 28 november 2017 stelden ze het ontwerp van hun aanvraagdossier voor aan alle 
verplichte partners. De geografische afbakening van de regio werd besproken.  
Zonnebeke zou aansluiten bij eerstelijnszone regio Ieper. De uitrol van een visie binnen 
deze zone zal gebaseerd worden op de lokale noden en zal in een later fase uitgewerkt 
worden. 
 
Bijlage 1: aanvraagdossier: vorming eerstelijnszone 
Bijlage 2: engagementsverklaring 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: 



/ 

 

Visum 

/ 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 gunstig 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de inhoud van de aanvraag van een 
eerstelijnszone (met betrekking tot de afbakening van het geografische gebied van de 
eerstelijnszone regio Ieper) 

 De Gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de formele engagements-
verklaring. 
 

23. Aanvullende overeenkomst Wijk-werken Westhoek 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Sociale zaken 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Evelien Van Ootegem 
 

Wetgeving 

 Gelet op de goedkeuring van het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken dat 
een hervorming impliceert van het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als voortra-
ject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en dit vanaf 01/01/2018;  

 Gelet op het feit dat binnen dit ontwerpdecreet de lokale besturen verantwoordelijk 
worden gesteld voor het uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-
werken; 

 Gelet op de vermelding in het ontwerpdecreet dat een organisator van wijk-werken 
een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is zoals vermeld in het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking én daarmee ook vol-
doet aan de voorwaarde van een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners 
om wijk-werken te organiseren;  Gelet op de mogelijkheid om subregionale antennes 
te ontwikkelen binnen een samenwerkingsverband; 

 Gelet op de bespreking in de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 16 juni 
’17 waarbij het voorstel werd geformuleerd om op het niveau van de interlokale ver-
eniging ‘Westhoekpersoneel’ de organisatie van wijk-werken te structureren, om dit 



in tweede fase over te dragen naar de in oprichting verkerende dienstverlenende ver-
eniging Westhoek;   

 Overwegend dat Vlaams Minister Homans per 18 mei 2017 het subsidiedossier Regie-
rol Sociale Economie Westhoek goedkeurde, waarin ondersteuning vanuit het Wel-
zijnsplatform van Westhoekoverleg ten aanzien van de participerende gemeenten kan 
geboden worden bij de transitie van PWA naar wijk-werken en bij de toekomstige 
werking van het wijk-werken Westhoek; 

 Overwegend dat de 16 Westhoekgemeenten reeds een principiële goedkeuring namen 
mbt het voorstel van de AV van Westhoekoverleg op 16 juni 2017 om samen te wer-
ken op niveau van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel conform de samen-
werking voor het dossier Regierol Sociale Economie Westhoek en om in eerste fase 
Wijk-werken te organiseren binnen de structuur van de interlokale vereniging West-
hoekpersoneel. In een tweede fase, indien de Dienstverlenende Vereniging Westhoek 
opgericht is, Wijk-werken te organiseren binnen die structuur (bijlage 1).  

 Overwegende dat de gemeenteraad van Zonnebeke zich in zitting van 11/09/2017 
principieel akkoord verklaarde met bovengenoemde samenwerking. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Aangezien er op korte termijn beslissingen dienden genomen te worden werd een stuur-
groep opgericht bestaande uit alle participerende gemeenten, de VDAB en Westhoek-
overleg. 
Het College van Burgemeester en Schepenen stelde OCMW-voorzitter Maria Vander Mei-
ren in zitting van 13 november 2017 aan als vertegenwoordiger van de gemeente Zon-
nebeke binnen de stuurgroep. 
 
Op 14 november 2017 werkte de stuurgroep een voorstel tot aanvullende overeenkomst 
Wijk-werken Westhoek uit. 
Hierin wordt de werking beschreven, met name het werkingsgebied, doelstelling, op-
dracht en personeel. Alsook de samenstelling van de stuurgroep en hun bevoegdheden. 
Het financieel beheer en mogelijkheden tot beëindiging van deze aanvullende overeen-
komst komen ook aan bod.  
 
Bijlage: voorstel tot aanvullende overeenkomst Wijk-werken Westhoek 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeg-

he, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Van-

derhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn 



Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art.1 De Gemeenteraad van Zonnebeke gaat akkoord met de aanvullende overeenkomst 
Wijk-werken Westhoek opgesteld op 14 november 2017. 
 
Art. 2 Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van Westhoek-
overleg. 

De Wnd. Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

N. Vermeersch  J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 8 januari 2018 te Zonne-

beke. 


