
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 

MAART 2018 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Demonie, J. Leleu, Jo-

han Tally, L. Blondeel, M. Vermeeren, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsle-

den; 

N. Vermeersch : Wnd. Secretaris; 

I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd F. Claeys: Secretaris; 

J. Jonckheere, K. Meersseman, M. Verstraete: Raadsleden 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 12 februari 2018 

De voorzitter deelt mee dat er na de openbare zitting verzocht zal worden om nog 2 
puntjes toe te voegen aan de dagorde, alsook 2 interpellaties m.b.t. de voetbalkantine 
Geluveld en de kerktoren van Zonnebeke. Daarna volgt er nog een puntje in geheime 
zitting 
 
De notulen van de gemeenteraad dd. 12 februari 2018 worden ter goedkeuring voorge-
legd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 18 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  2 F. Deleu, P. Denorme 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 12 februari 2018 goed. 
 

2. Aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Wervikstraat 

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 : Marie Debucquoy / Dirk Sioen 
Bevoegdheid : Mobiliteit & Politie 
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 een gewestweg betreft. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

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

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 7 februari 2011 houdende goedkeuring van 
het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Wervikstraat. 

- 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. 9 november 2015 houdende goedkeuring 
van het aanvullend verkeersreglement met tonnagebeperking Geluveld-Zandvoor-
de. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2017 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Kasteelstraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2017 houdende goedkeuring 
van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie valt volledig ten laste van het Vlaamse 
Gewest, gezien zij de wegbeheerder zijn. 



Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Advies van de dienst 

- De voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt (rondpunt) met de Kasteelstraat 
(gemeenteweg) en de Wervikstraat (N303) is reeds opgenomen in het aanvullend 
verkeersreglement van de Kasteelstraat. 

- 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. 

- De tonnagebeperking in de Wervikstraat (N303) is reeds opgenomen in het aanvul-
lend verkeersreglement tonnagebeperking Geluveld-Zandvoorde.  De tonnagebe-
perking geldt voor het gedeelte vanaf het rond punt (Menenstraat) rijrichting Wer-
vik. 

- Door de aanleg van een rond punt ter hoogte van de Kasteelstraat is het best dat 
deze maatregelen worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement. 

- Voor de plaatsing van een APNR camera, ter hoogte van hectormeterpaal 6,8, dient 
er een parkeerverbod ingevoerd te worden langs beide zijden van de Wervikstraat. 

- Deze bijkomende verkeersmaatregel wordt dan ook best opgenomen in het aanvul-
lend verkeersreglement van de Wervikstraat 

 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Wervikstraat (N303) 

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

- Voorrangregelingen 

De Wervikstraat heeft voorrang op de:  

- Sportlaan 
- Vuilewaasstraat 
- De Warande 
- Kasteelstraat 
- Proostdiestraat  
- afritten autosnelweg A19 
- Lange Hesselstraat 
- Slijpstraat  



- zijtakken van de Wervikstraat  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B9 tov B1.  

De Wervikstraat is ondergeschikt aan:  

- het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat  
- het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8)  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord B1 t.o.v. D5 

- Verbodsbepalingen 

a) In de Wervikstraat geldt in beide richtingen een verbod op de toegang voor alle 
verkeer boven de 7,5 ton, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en bussen 
maar is reeds opgenomen in het aanvullend verkeersreglement tonnagebeperking 
Geluveld-Zandvoorde 

b) De snelheid in de bebouwde kom wordt beperkt tot 50 km/uur maar is opgeno-
men in het aanvullend reglement van de bebouwde kommen. 

c) In de Wervikstraat is het verboden richting voor iedere bestuurder, bestuurders 
van tweewielige bromfietsen klasse A, van Wervikstraat 180 naar de Wervikstraat 
168 (kant even nummers) toe. 

Deze maatregel wordt aangeduid met het bord C1 met onderbord M3 en F19 met 
onderbord M3. 

- Gebodsbepalingen 

a) In de Wervikstraat wordt ‘verplichte richting’ aangeduid:  
- op de verkeersgeleiders met verhoogde vluchtheuvel aan het kruispunt (rond 

punt) met de Kasteelstraat  

- op de verkeersgeleiders met verhoogde vluchtheuvel aan het kruispunt (rond 
punt) met de Menenstraat (N8)  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D1.  

b) In de Wervikstraat wordt ‘verplicht rondgaand verkeer’ aangeduid:  
- op het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat  

- op het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8).  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord D5.  

c) In de Wervikstraat is een verplicht fietspad ingericht 

- in de rijrichting Wervik: vanaf huisnummer 126 tot de gemeentegrens met Wer-
vik 

- in de rijrichting Beselare-centrum: vanaf de gemeentegrens met Wervik tot het 
huisnummer 113  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D7  

- Aanwijzingsborden 

a) In de Wervikstraat op de brug over de autosnelweg A19 is een aanwijzing naar 
de pijlen op de rijbaan die de keuze van een rijstrook richting snelwegopritten voor-
schrijft.  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden F13 

- Wegmarkeringen 

a) In de Wervikstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van 
een doorlopende witte streep:  

- vanaf referentie hectormeterpaal 7,1 tot aan referentie hectormeterpaal 7,2 
- vanaf de Proostdiestraat over een lengte van 10 m – rijrichting Beselare 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.2 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

b) In de Wervikstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van 
een onderbroken witte streep :  

- vanaf het huisnummer 136 tot referentie hectormeterpaal 7,2 
- vanaf referentie hectormeterpaal 7,1 tot aan de kruispunt (rond punt) met de 

Kasteelstraat 
- vanaf zijtak Wervikstraat naar huisnummer 222 tot het kruispunt (rond punt) 

met de Menenstraat (N8)  
- het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8) tot de gemeentegrens met 

Wervik  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.3 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

c) In de Wervikstraat zijn twee evenwijdige witte onderbroken strepen aangebracht 
die een fietspad aanduiden:  
- ter hoogte van ieder kruispunt, over de breedte van de straat die erop aansluit  
- ter hoogte van Slijpstraat nr. 1 tot Kruispunt N8 (aan beide zijden) 
- vanaf huisnummer 117-138 tot aan de Potteriestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 74 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

d) In de Wervikstraat zijn overlangse markeringen aangebracht die de werkelijke 
rand van de rijbaan aanduiden:  

1. in de rijrichting Wervik:  

- vanaf huisnummer 138 tot het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat 
- vanaf zijtak naar de Wervikstraat 222 tot het kruispunt (rond punt) met de Me-

nenstraat (N8) 
- vanaf het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8) tot de gemeentegrens 

met Wervik 

2. in de rijrichting Beselare-centrum:  

- vanaf de gemeentegrens met Wervik tot het kruispunt (rond punt) met de Me-
nenstraat (N8)  

- vanaf het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8) tot zijtak naar de Wer-
vikstraat nr. 222 

- vanaf het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat tot het huisnummer 145  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 75.1.1 van het 
koninklijk besluit 1 december 1975. 

e) In de Wervikstraat zijn, langs beide zijden overlangse markeringen aangebracht 
die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden, uitgezonderd ter hoogte van op- 
en afritten:  
- vanaf zijtak naar de Wervikstraat 222 tot aan de Proostdiestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 75.2 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

f) In de Wervikstraat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte aangebracht:  

- op het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat 
- op het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.2 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 



g) In de Wervikstraat zijn volgende oversteekplaatsen voor voetgangers afgeba-
kend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan:  

- ter hoogte van zijstraat “De Warande” 
- ter hoogte van het huisnummer 3 
- ter hoogte van het kruispunt met de Vuilewaasstraat (huisnummer 63) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.3 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

h) In de Wervikstraat is de rijbaan op de brug over de autosnelweg A19 in 3 rijstro-
ken verdeeld met in het midden een voorsorteringsstrook met witte voorsorterings-
pijlen die de rijstrook aanduiden die de bestuurders moeten volgen om in de door 
de pijlen aangewezen richting te rijden:  

- in de rijrichting Wervik: links afslaan naar de oprit richting Kortrijk  
- in de rijrichting Beselare-centrum: links afslaan naar de oprit richting leper  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 77.1 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

i) In de Wervikstraat zijn verhoogde verkeersgeleiders in combinatie met verdrij-
vingsvlakken, gevormd door witte evenwijdige schuine strepen, op de grond aan-
gebracht:  

- op het kruispunt (rond punt) met de Menenstraat (N8) 
- op het kruispunt (rond punt) met de Kasteelstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 77.4 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

j) In de Wervikstraat zijn verdrijvingsvlakken, gevormd door witte evenwijdige 
schuine strepen, op de grond aangebracht: 
- rijrichting Beselare : 10 meter voor de ANPR Camera 
- rijrichting Wervik : 7 m voor de ANPR Camera  
- in het midden van de rijbaan op de brug over de autosnelweg A19:  

1. vanaf het kruispunt met de Proostdiestraat tot de oprit richting leper  
2. vanaf de zijtak van de Wervikstraat naar het huisnummer 222 tot de oprit 

richting Kortrijk  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 77.4 van het ko-
ninklijk besluit 1 december 1975. 

- 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 
 

3. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement in de Grote Roeselare-
straat 

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. 

 

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 2018 : 
- 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 : 120.829,88 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  



 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Advies van de dienst 

- Bij de herinrichting van de Grote Roeselarestraat werden er snelheidsremmers aan-
gelegd door middel van rijbaanversmallingen.  De rijbaanversmallingen bevinden 
zich ter hoogte van : 
- tussen de woningen Grote Roeselarestraat 3A en 4 
- tussen de Bruggestraat en woning Grote Roeselarestraat 21 
- tussen de woningen  Grote Roeselarestraat 30 en 30A 

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

 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Grote Roeselarestraat 

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

- Voorrangregelingen 

a) De Grote Roeselarestraat heeft voorrang op de navolgende straten : 
- Doornkouterstraat 
- Bruggestraat 
- Nachtegaalstraat 
- Jeruzalemstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 t.o.v. B1. 

b) De Grote Roeselarestraat is ondergeschikt aan de Westrozebekestraat (N303) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht het bord B7 op 150 meter en de borden 
B5 t.o.v. B9 bij het kruispunt, deze maatregel zal opgenomen worden in het aan-
vullend verkeersreglement van de Westrozebekestraat (N303). 

c) In de Grote Roeselarestraat hebben de bestuurders, met vrije doorgang bij de 
rijbaanversmalling, voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegen-
overgestelde richting komen. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het B21 

d) In de Grote Roeselarestraat hebben de bestuurders, kant van de rijbaanversmal-
ling, gebod om voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenoverge-
stelde richting komen. 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het B19 

- Verbodsbepalingen 

a) In de Grote Roeselarestraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/uur, in beide 
richtingen, vanaf 100 m voor de rijbaanversmallingen tot 100 meter na . 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C43 en C45. 

b) In de Grote Roeselarestraat is het verboden, in beide richtingen, een gespan of 
een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen, vanaf 100 m voor de 
rijbaanversmallingen tot 100 meter na . 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C35 en C37. 

- Gebodsbepalingen 

a) In de Grote Roeselarestraat wordt de verplichte richting aangeduid op de rij-
baanversmallingen 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D1. 

- Wegmarkeringen 

a) In de Grote Roeselarestraat is er een stopstreep gevormd door een witte doorlo-
pende streep, haaks op de rand van de rijbaan 
- ter hoogte van het kruispunt Grote Roeselarestraat – Westrozebekestraat 
(N303) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.1 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975, deze maatregel zal opgenomen worden in het 

aanvullend verkeersreglement van de Westrozebekestraat (N303). 

b) In de Grote Roeselarestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door 
middel van een volle witte lijn, onderbroken ter hoogte van (private) in- en uit-
ritten):  
- ter hoogte van Grote Roeselarestraat nr. 7 tot aan Grote Roeselarestraat 15 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975 

c) In de Grote Roeselarestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door 
middel van een onderbroken witte lijn, uitgezonderd ter hoogte van de rijbaan-
versmalling  
- vanaf verhoogde inrichting kruispunt Westrozebekstraat - Grote Roeselare-
straat tot aan de Grote Roeselarestraat 7. 
- vanaf de Grote Roeselarestraat 15 tot aan de gemeentegrens 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.3 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975 

d) In de Grote Roeselarestraat is er een verhoogde verkeersgeleider in combinatie 
met verdrijvingsvakken, gevormd door witte evenwijdige schuine strepen, op de 
grond aangebracht 
- ter hoogte van het kruispunt Grote Roeselarestraat – Westrozebekestraat 

- Dit reglement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan Vlaamse Overheid – 

departement mobiliteit en openbare werken 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 



- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

 

4. Overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang 
Zonnebeke vzw 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Jeroen Coens 
 

Wetgeving 

 Wet op de bescherming van de dieren d.d. 4 mei 1995 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Uittreksel uit de notulen van het schepencollege d.d. 18 november 2013 houdende 
voorstel nieuwe overeenkomst met Huisdierenopvang Zonnebeke vzw 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 23 december 2013 houdende 
overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende 
overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d. 8 februari 2016 houdende overeen-
komst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2017 houdende over-
eenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Overeenkomst tussen de gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw 
(bijlage bij deze beslissing) 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 470 - 64910000 voor het huidige jaar: 5000 € 
 Voorzien krediet op registratiesleutel 470 - 64910000 voor 2017: 5000 € + max. 

500€ restafvalzakken 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 Visum dd.  
 

Advies van de dienst en motivatie 

 In het schepencollege van 18 november 2013 is er beslist om een overeenkomst op 
te stellen voor de duur van 1 jaar tussen de gemeente Zonnebeke en Huisdierenop-
vang Zonnebeke vzw waarbij de gemeente de vangst en opvang van verloren gelopen 
huisdieren toevertrouwt aan Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. Hiervoor krijgt de 



vzw volgens de overeenkomst van een jaar een toelage van 5000 euro en een waarde 
van maximaal 500 euro afvalzakken. 

 Als de vzw gebruik wil maken van het gemeentelijk recyclagepark, kan zij hiervoor 
een toestemming vragen aan het schepencollege indien het afval beschouwd kan 
worden als ‘gemeentelijk afval’. Volgens de werking van het nieuwe diftar reglement 
is een vereniging eigenlijk genoodzaakt om een toegangsbadge aan te kopen om ge-
bruik te maken van het diftar recyclagepark (mits betaling). 

 Tijdens de werkuren zal de gemeente instaan voor de ophaling en vangst van de ver-
loren gelopen dieren. 

 Ook dit jaar kan de gemeente een positieve evaluatie geven van het vorige werkjaar 
van de Huisdierenopvang. De samenwerking met de gemeentelijke diensten verloopt 
vlot en bijgevolg mag het contract zoals vorig jaar verlengd worden. 

 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de jaarlijkse verlenging van overeenkomst met Huisdierenop-
vang Zonnebeke vzw goed. 

 

5. Aanvaarding ontslag van de secretaris/ algemeen directeur + vacant 
verklaren functie algemeen directeur + opstart selectie 

De schepen van personeel wenst nog een amendement toe te voegen, nl. de aanvaarding 

van het ontslag van Francis Claeys als secretaris/ algemeen directeur door de gemeente-

raad.  

Stemming amendement: unaniem goedgekeurd 

 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche 
 

Wetgeving 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 43. 
- Het decreet lokaal bestuur van 15 februari 2018 artikel 41 en de artikelen 162 - 

175 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaat-
stelsel van het gemeentepersoneel, en wijzigingen. 

- De geldende rechtspositieregeling. 
- Het aangetekend schrijven van 15 februari 2018 van de heer Francis Claeys hou-

dende beëindiging tewerkstelling vanaf 15 mei 2018. 



- Beslissing van het college van 19 februari 2018 houdende kennisname ontslag van 
de heer Francis Claeys en bevestiging einde tewerkstelling vanaf 15 mei 2018. 

- Aangetekend schrijven naar de heer Francis Claeys houdende bevestiging datum 
einde tewerkstelling. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De heer Francis Claeys, algemeen directeur van rechtswege, gaat uit dienst vanaf 
15 mei 2018. 

- De functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur is vanaf dan niet langer in-
gevuld. 

- De gemeenteraad is bevoegd om de functie van algemeen directeur vacant te ver-
klaren en om een selectie op te starten. 

- De rechtspositieregeling stelt dat de functie van secretaris/algemeen directeur door 
aanwerving wordt ingevuld. 

- De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van algemeen 
directeur. 

- De  rechtspositieregeling stelt dat de selectie minstens gedeeltelijk wordt uitbe-
steed aan een erkend extern selectiebureau. 

- Prijsvraag voor het aanduiden van erkend extern selectiebureau om de selectie uit 
te voeren bij Ascento, Vandelanotte Talent Management en Vonk 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0110-61500090 voor het huidige jaar: € 20.000 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 20.000 
 Geschatte kostprijs: € 5.000 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 15.000 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Datum visum: 19/02/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur wordt de functie van ge-
meentesecretaris geschrapt en vervangen door de functie van algemeen directeur. 

 De functie van algemeen directeur dient ingevuld te worden om de goede werking 
van het bestuur te garanderen. 

 De functie zal begeven worden via aanwerving. De geldende artikelen van de recht-
positieregeling dienen te worden gevolgd. 

 Artikel 8 van de geldende rechtpositieregeling stelt dat de aanstellende overheid bij 
vacantverklaring aanvullende aanwervingsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld ervaring, 
specifiek attest van vorming of opleiding, rijbewijs, enz. kan vaststellen. 

 De kandidaten dienen aan volgende aanwervingsvoorwaarden te voldoen: 
o Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A 
o Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat de kandida-

ten beschikken over 3 jaar relevante, professionele leidinggevende erva-
ring op managementniveau. 

o Slagen voor een selectieproef en geschikt bevonden worden in een as-
sessmentproef 

 De functiebeschrijving in bijlage zal de basis vormen voor de selectie. Deze functiebe-
schrijving baseert zich op het model dat door de VVSG werd verspreid. 



 De advertentie zal worden verspreid via de volgende kanalen: 
o Jobat print West-Vlaanderen + Jobat online 
o Website gemeente 
o Website VDAB 
o Website VVSG 
o Lokaal print  

 Er dient een extern selectiebureau worden aangesteld om de selectie uit te voeren. 
 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad aanvaardt het het ontslag van Francis Claeys als secretaris/ algemeen 
directeur door de gemeenteraad (toegevoegd in de besluitvorming na amendement). 
 
Artikel 2:  
 In de personeelsformatie en het organogram wordt het ambt van gemeentesecretaris 

geschrapt. Het ambt van algemeen directeur wordt toegevoegd.   
 De gemeenteraad verklaart de voltijds statutaire functie van algemeen directeur va-

cant via aanwerving vanaf 15 mei 2018. 
 De gemeenteraad geeft de opdracht om een selectieprocedure op te starten voor de 

functie van algemeen directeur. 
 Er zal een wervingsreserve worden aangelegd met een looptijd van 3 jaar. 
 De kandidaten dienen aan volgende aanwervingsvoorwaarden te voldoen: 

o Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A 
o Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat de kandida-

ten beschikken over 3 jaar relevante, professionele leidinggevende erva-
ring op managementniveau. 

o Slagen voor een selectieproef en geschikt bevonden worden in een as-
sessmentproef 

 De functiebeschrijving in bijlage wordt vastgelegd. 
 Er zal een extern selectiebureau worden aangesteld om de selectie uit te voeren.  
 De advertentie wordt verspreid via de volgende kanalen: 

o Jobat print West-Vlaanderen + Jobat online 
o Website gemeente 
o Website VDAB 
o Website VVSG 
o Lokaal print  

 De selectietechnieken zijn als volgt, conform bijlage 2 van de rechtpositieregeling: 
 
 Een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten toetst 30 punten 

 Oplossen van een of meerdere juridische / administratie(f)ve proble(e)m(en) 

20 punten 

 Een toetsing naar de contact- en communicatievaardigheden 20 punten 

 Een toetsing naar de attitude en de algemene ontwikkeling 20 punten 



 Toetsing in verband met een grondige kennis van het gemeentede-

creet/decreet lokaal bestuur 10 punten 

Op elk onderdeel moet minstens 50 % van de punten behaald worden. In to-
taal moet 60 % behaald worden. 
Kandidaten dienen geschikt bevonden te worden in een assessmentproef. 

 

6. Kennisname aanstelling van rechtswege financieel directeur 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche 
 

Wetgeving 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, BS 15 februari 2018 
 Artikel 28 Gemeentedecreet  
 Artikel 35 §2 Gemeentedecreet 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Door de publicatie van het Decreet lokaal bestuur traden er op 25 februari 2018 een 
aantal artikelen in werking die invloed hebben op de gemeentelijke administratie en 
werking. 

 De heer Gerard Straetemans werd door de gemeenteraad op 13 april 2015 aange-
steld als financieel beheerder vanaf 15 april 2015. 

 De heer Gerard Straetemans is ook actief als financieel beheerder voor het ocmw dit 
via een beheersovereenkomst. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 62010100- 0111 voor het huidige jaar: € 
108.014,09 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 93.939.03 
 Geschatte kostprijs op jaarbasis (toelage van 120 % naar 130 %): € 7.044  
 Resterend krediet na deze beslissing: € 86.895.03 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 19/02/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Artikel 581 , tweede lid Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, BS 15 februa-
ri 2018 waarvan het genoemde artikel op 25 februari 2018 in werking is getreden 
stelt dat als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van fi-
nancieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door zowel een 
aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maat-



schappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 2°, van het Gemeente-
decreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 2°, van het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld 
als financieel directeur bij de gemeente. 

 Artikel 588 §2 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, BS 15 februari 2018 
waarvan het genoemde artikel op 25 februari 2018 in werking is getreden stelt dat:  
de financieel directeur wordt met behoud van zijn geldelijke anciënniteit ingeschaald 
in de salarisschaal van financieel directeur zoals die door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. De salarisschaal van de financieel directeur is gelijk aan de salarisschaal 
van de financieel beheerder verhoogd met 30%. 

 De financieel directeur van rechtswege wordt geacht de eed te hebben afgelegd. 
 Het is aangewezen dat de gemeenteraad kennis neemt van de bovenstaande aanpas-

singen. 
 

 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad  neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de heer Ge-
rard Straetemans als financieel directeur vanaf 25 februari 2018. 

 
 De salarisschaal van de financieel directeur is de salarisschaal van de financieel be-

heerder van de gemeente, vermeerderd met 30%.  
 

 In de personeelsformatie en het organogram wordt het ambt van financieel beheerder 
geschrapt. Het ambt van financieel directeur wordt toegevoegd.   

 

7. Verlenging aanstelling waarnemend secretaris 

Tijdens de behandeling van dit punt wordt de plaats van wnd. secretaris ingenomen door 

het jongste raadslid (Michiel Descheemaeker). Na de goedkeuring van dit punt neemt 

Niels Vermeersch opnieuw plaats in de zitting.  

 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche 
 

Wetgeving 

 Artikelen 81, 82 en 83 van het gemeentedecreet. 
 Artikelen 10 en 24 §1 van het rechtspositieregelingsbesluit. 



 De geldende rechtspositieregeling artikelen 149 en 150. 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 12 februari 2018 houdende aanstelling  van de 

Heer Niels Vermeersch als waarnemend gemeentesecretaris tot en met 31 maart 
2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het ontslag van de heer, Francis Claeys , gemeentesecretaris 
 Niels Vermeersch werd door de gemeenteraad aangesteld als waarnemend gemeen-

tesecretaris tot en met 31 maart 2018. 
 De rechtspositieregeling stelt dat de gemeenteraad de waarnemend secretaris aan-

stelt en dat voor een periode van 6 maanden. 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

- Door het ontslag van de heer Francis Claeys zal de functie van gemeentesecretaris 
ook na 31 maart 2018 niet ingevuld zijn. 

- Er dient dus voor de periode vanaf 31 maart 2018 opnieuw een waarnemend secre-
taris aangeduid te worden. 

- Er wordt voorgesteld om de waarnemend gemeentesecretaris aan te duiden voor 
een periode van 6 maanden. 

- Als er een nieuwe functiehouder in dienst treedt, na het doorlopen van de selectie-
procedure, zal deze de functie van algemeen directeur opnemen. 

- De heer Niels Vermeersch stelde zich bij bevraging van de personeelsleden als 
enigste kandidaat voor de functie van waarnemend gemeentesecretaris. 

- Het is aangewezen om de heer Niels Vermeersch vanaf 1 april 2018 opnieuw aan te 
stellen als waarnemend gemeentesecretaris voor de periode van 6 maanden. 

 

Stemming 

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

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blon-

deel, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- De heer Niels Vermeersch wordt aangeduid als waarnemend gemeentesecretaris 
vanaf 1 april 2018 en dit voor een periode van 6 maanden. De geldende artikelen 
van de rechtspositieregeling worden gevolgd. 

 
 



8. Toegevoegd punt: Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende 

Vereniging (DVV) Westhoek: intrekken van de beslissing van de ge-
meenteraad dd. 12 februari 2018 en het hernemen van het punt con-

form de statuten van de DVV. 

Op de gemeenteraad van 12 februari 2018 werd burgemeester Dirk Sioen voorgedragen 

als lid van de algemene vergadering en kandidaat voor de raad van bestuur. Raadslid 

Wendy Pattyn werd voorgedragen als raadgevend lid van de raad van bestuur.  

DVV Westhoek contacteerde de wnd. secretaris dat deze aanstelling niet correct werd 

uitgevoerd, conform de statuten van de DVV mag een lid van de algemene vergadering 

niet in de raad van bestuur zetelen. Er wordt vanuit de DVV voorgesteld om de burge-

meester aan te duiden als kandidaat voor de raad van bestuur. 

Bijgevolg moet de beslissing van de vorige gemeenteraad ingetrokken worden en moet 

er een nieuwe stemming gebeuren.  

De voorzitter van de gemeenteraad vraagt om dit punt toe te voegen aan de dagorde: 

 Stemming: unaniem goedgekeurd  

 

Bevoegdheid  

- Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
- Naam schepen: Dirk Sioen, burgemeester 
- Bevoegd voor: Algemeen beleid en coördinatie 
- Naam behandelende ambtenaren : Henk De Muyt  
 

Wetgeving  

Bevoegdheid en juridische grond  

- het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
- het gemeentedecreet en het decreet lokaal bestuur (nog te publiceren in BS); 
- het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Aanleiding en toelichting  

- Samenwerking in de Westhoek is de afgelopen decennia steeds verder 
geëvolueerd in de Westhoek.  Bovendien neemt de nood naar verdergaande 
samenwerking tussen de lokale besturen en andere partijen nog verder toe.  Een 
belangrijk deel van die samenwerking gebeurt op vandaag in de schoot van de 
Interlokale Vereniging (ILV) Westhoekpersoneel (WHP). 

- Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen 
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van 
intergemeentelijk personeel, delen van expertise en het voeren van regionale 
projecten. Uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een 
structuur met rechtspersoonlijkheid.  
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 11 april 2016 nam de gemeenteraad kennis van de nota ‘versterking 
intergemeentelijke samenwerking Westhoek’. Hierbij werd een traject goedge-
keurd dat moest leiden tot een betere en krachtigere structurering van de inter-
gemeentelijke samenwerking in de regio Westhoek. Het bestuur engageert zich 
hierbij om actief de verdere werking mee vorm te geven. 



In uitvoering van dit traject keurde de gemeenteraad op 19 december 2017 de 
oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek goed. De oprich-
tingsakte voor de DVV Westhoek werd ondertekend op 22 december 2017. 
In de statuten van de DVV Westhoek worden onder titel III de bepalingen van de 
algemene vergadering opgenomen. Titel IV specifieert de werking van de raad van 
bestuur. 
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld is 
uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij 
rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, voor de WVI door 
de organen die bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Artikel 25 van de statuten bepaalt dat de leden van de raad van bestuur op voor-
dracht van de deelnemers, benoemd worden door de algemene vergadering. De 
samenstelling van de Raad van Bestuur ziet er als volgt uit  
- 16 gemeentelijke bestuursleden tot de inwerkingtreding van het decreet 
lokaal bestuur; conform de overgangsregelingen in art. 57 DIS  
- 3 leden met raadgevende stem  
- 1 bestuurslid voor de West-Vlaamse Intercommunale.  
De Gemeenteraad duidt bijgevolg een bestuurslid aan voor de gemeente. De ge-
meenteraden van de deelnemende gemeenten doen de voordracht bij voorkeur 
onder de leden van het college van burgemeester en schepenen, omdat de DVV 
Westhoek gericht is op beleidsuitvoering. Beleidsuitvoering is bij uitstek een be-
voegdheid van de colleges. Bijkomend is de burgemeester, als vertegenwoordiger 
van de gemeente in het Westhoekoverleg, nauw betrokken bij de beleidsvoorbe-
reiding. 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht één gemeenteraadslid verkozen op 
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van bur-
gemeester en schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raad-
gevende stem, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering. 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt, meer dan drie be-
draagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen. 
Bij het afvaardigen van leden met raadgevende stem wordt rekening gehouden 
met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement 
Diksmuide, één uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veur-
ne aan te duiden.  
De aanstelling van een bestuurslid met raadgevende stem is voor een duur van 
twee jaar.  Deze aanstelling is verlengbaar. 

 
Verwijzingsdocumenten  

- Statuten en bestuursplan DVV Westhoek 
 
Voorstel tot voordracht van de heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128, 8980 Zonnebeke in 
de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 
 
Voorstel tot voordracht van de heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zonnebeke in de en 
de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek 
 
Voorstel tot voordracht van mevrouw Wendy Pattyn, Zillebekestraat 34 8980 Zonnebeke 
als raadgevend lid van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging West-
hoek. 
 

Geheime stemming 

Stemming lid algemene vergadering  
 Aantal stembriefjes: 20 
 Luk Hoflack: 18 ja-stemmen 
 Franky Bryon: 1 ja-stem 



 Blanco: 1  
 
Stemming kandidaat raad van bestuur:  

 Aantal stembriefjes: 20 
 Dirk Sioen: 19 ja-stemmen  
 Wendy Pattyn: 1 ja-stem 

 
Stemming kandidaat raadgevend lid 

 Aantal stembriefjes: 20 
 Wendy Pattyn: 19 ja-stemmen  
 Ongeldig: 1 

 

Besluitvorming 

Artikel. 1  De gemeenteraad beslist om de eerdere beslissing dd. 12 februari 2018 
houdende de “Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereni-
ging (DVV) Westhoek” in te trekken.  

Artikel. 2  De gemeenteraad vaardigt de heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128, 8980 
Zonnebeke af om gemeentebestuur Zonnebeke te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 3  De gemeenteraad vaardigt de heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zon-
nebeke af om gemeentebestuur Zonnebeke te vertegenwoordigen in de 
raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 4  De gemeenteraad vaardigt mevrouw Wendy Pattyn, Zillebekestraat 34 
8980 Zonnebeke af als raadgevend lid van de raad van bestuur van de 

dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 5  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Westhoekoverleg, 
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 

 

9. Toegevoegd punt: aanpassing schema M2 Budget 2018 

De voorzitter vraagt om dit punt toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad. 

 Stemming: unaniem goedgekeurd  

Bevoegdheid 

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

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 2017/3 dd 14/07/2017 houdende instructies voor het opstellen van 
de meerjarenplannen en de budgetten 2018 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 

 Op 19/12/2017 keurde de Gemeenteraad de aanpassingen aan het meerjarenplan 
van de Gemeente en het ontwerp budget 2018 goed. 

 Evenwel bleek na controle door het Agentschap Binnenlands Bestuur er voor het 
dienstjaar 2020 enkele cijfers niet te zijn ingebracht. Het betreft de cijfers in verband 
met de netto periodieke leningsuitgaven. 

 De nodige correcties werden inmiddels uitgevoerd. 
 

Financieel 

 
NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

De correcte schema’s zijn aldus als volgt : 
 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Code Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

2.850.877 3.147.710 2.860.217 2.009.786 774.708 962.433 923.350

60/5-694 11.535.265 10.797.052 13.196.070 15.676.977 15.515.776 15.464.802 15.503.884

14.386.142 13.944.762 16.056.287 17.686.763 16.290.484 16.427.234 16.427.234

73 7.439.981 6.941.934 7.559.704 8.254.183 7.916.236 8.008.030 8.008.030

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

-5.875.153 -225.465 53.930 -4.435.497 -5.650.227 -814.040 -740.000

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

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

-388.669 -508.548 -250.226 -316.081 1.669.449 -293.854 -531.745

674.689 545.714 274.397 340.210 342.062 555.962 543.854

336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 543.854

421/4 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 543.854

2903/4 337.860 250.000 0 0 0 0 0

286.020 37.166 24.171 24.129 2.011.511 262.109 12.109

171/4 0 0 0 0 2.000.000 0 0

286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 12.109

4943/4 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 12.109

-3.412.945 2.413.696 2.663.921 -2.741.792 -3.206.070 -145.461 -348.395

5.781.232 2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581

2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581 1.004.187

134.021 -558.569 0 0 0 0 0

0901 134.021 -558.569 0 0 0 0 0

2.234.266 5.340.553 7.445.904 4.704.112 1.498.043 1.352.581 1.004.187

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

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a.Periodieke terugvorderingen

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

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

III. Andere (B-A)

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

2. Toegestane leningen

B. Ontvangsten

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

Schema M2  De staat van het financiële evenwicht - Kasbasis

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven



 
 
 

 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 15 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. De-

monie, J. Leleu, Johan Tally, L. Hoflack, M. Debucquoy, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pat-

tyn 

 
Onthouding door de Sp.a 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de aangepaste schema’s M2 van de Gemeente Zonnebeke 
goed. 

 

Geheime zitting 

10. Toelage waarnemend secretaris conform de rechtspositieregeling 

Tijdens de behandeling van dit punt wordt de plaats van wnd. secretaris ingenomen door 

het jongste raadslid (Michiel Descheemaeker). Na de goedkeuring van dit punt neemt 

Niels Vermeersch opnieuw plaats in de zitting.  

 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche 
 

Wetgeving 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Code Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

3.057.896 3.340.762 3.042.552 2.181.659 936.220 1.174.773 1.132.917

70/5-794 14.386.142 13.944.762 16.056.287 17.686.763 16.290.484 16.427.234 16.427.234

11.328.246 10.604.000 13.013.735 15.505.103 15.354.265 15.252.462 15.294.317

60/5-694 11.535.265 10.797.052 13.196.070 15.676.977 15.515.776 15.464.802 15.503.884

207.019 193.052 182.335 171.873 161.511 212.340 209.567

6500-6502 215.657 200.481 188.830 177.594 166.511 216.773 214.000

7531-758 8.638 7.429 6.495 5.720 5.000 4.433 4.433

257.828 451.600 432.561 487.955 492.062 506.194 741.312

50.809 258.548 250.226 316.081 330.551 293.854 531.745

421/4 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962 543.854

4943/4-4952 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109 12.109

207.019 193.052 182.335 171.873 161.511 212.340 209.567

6500-6502 215.657 200.481 188.830 177.594 166.511 216.773 214.000

7531-758 8.638 7.429 6.495 5.720 5.000 4.433 4.433

2.800.068 2.889.162 2.609.991 1.693.705 444.157 668.579 391.605

Schema M2  De staat van het financiële evenwicht - Autofinancieringsmarge

AUTOFINANCIERINGSMARGE

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

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

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)

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

A. Netto aflossing van de schulden

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



 Artikelen 81, 82 en 83 van het gemeentedecreet. 
 Artikelen 10 en 24 §1 van het rechtspositieregelingsbesluit. 
 De geldende rechtspositieregeling artikelen 149 en 150. 
 Beslissing van de gemeenteraad 12 februari 2018 houdende aanstelling van Niels 

Vermeersch als waarnemend secretaris tot en met 31 maart 2018. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Vanaf 1 januari 2018 vulde Niels Vermeersch de functie van waarnemend secretaris 
in door afwezigheid van de functiehouder Francis Claeys. 

 Dit werd bekrachtigd door de gemeenteraad van 12 februari 2018. 
 Artikel 150 van de rechtspositieregeling stelt dat De waarnemer krijgt een toelage die 

gelijk is aan het verschil tussen het salaris dat het betrokken personeelslid zou genie-
ten bij een bevordering in de waar te nemen hogere functie en het salaris dat het 
personeelslid geniet in zijn werkelijke graad. De toelage wordt enkel toegekend wan-
neer de hogere functie minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen wordt uitgeoefend. 

 De functiehouder Francis Claeys liet weten de tewerkstelling stop te zetten vanaf  
15/05/2018. 

 De nodige budgetten dienen te worden voorzien om deze toelage toe te kennen. 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op de registratiesleutel voor huidig jaar 0110 -62010100 (wedden 
vastbenoemd personeel algemeen bestuur: € 125.067,67 

 Resterend krediet voor het huidige jaar: € 117.206,57 
 Geschatte kostprijs (per maand: verschil loon functiehouder en secretaris klasse 2): 

bruto € 1891.67 + 32,4 % patronale bijdrage: totaal kost: € 2.497.01  
 Resterend krediet na deze beslissing (3 maanden toelage):€ 109.715, 56 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 14/02/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De rechtspositieregeling wordt gevolgd en er wordt een toelage toegekend aan de 
heer Niels Vermeersch voor het waarnemen van de functie van gemeentesecretaris 
vanaf 1 januari 2018. 

 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

 De rechtspositieregeling wordt gevolgd en er wordt een toelage toegekend aan de 
heer Niels Vermeersch voor het waarnemen van de functie van gemeentesecretaris 
vanaf 1 januari 2018. 

 
 



De Wnd. Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

N. Vermeersch  J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 9 april 2018 om 20.00 te 
Zonnebeke. 


