
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 

JUNI 2018 
 
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, T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsleden; 

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

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

N. Vermeersch : Wnd. Secretaris 

Afwezig  

Verontschuldigd J. Leleu: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

K. Meersseman: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 

1; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 14 mei 2018 

De notulen van de gemeenteraad dd. 14 mei 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd 
met aanpassing van onderstaande agendapunten: 
 
Advies Jaarrekening 217 kerkfabrieken Groot-Zonnebeke 

 

Toevoeging van volgende zin: ‘In toepassing van art. 27 §1 verlaten schepen Luk Hoflack 
en raadslid Frans Deleu de raadzaal. Na de behandeling van dit punt vervoegen zij op-
nieuw de zitting.’ 
 

 

Aanstellen commissaris (bedrijfsrevisor) AGB MMP 1917 
 

Naam Prijs offerte 

CERTAM bedrijfsrevisoren (Piet 
DUJARDIN) 
Vandelanotte bedrijfsrevisoren 
(Jan DEGRYSE)  

€ 3.250,00 excl. btw,  
 
€ 3.000,00 incl. btw, 

 
Wordt aangepast naar: 
 

Naam Prijs offerte 

CERTAM bedrijfsrevisoren (Piet 
DUJARDIN) 
Vandelanotte bedrijfsrevisoren 
(Jan DEGRYSE)  

€ 3.250,00 excl. btw,  
 
€ 3.000,00 excl. btw, 

 
 

Stemming 



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

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Vermeeren, M. 

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  1 M. Debucquoy 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 14 mei 2018 met inbegrip van de correcties 
goed. 
 
Na behandeling van dit agendapunt komt raadslid Koen Meersseman de raadzaal binnen 

en vervoegt hij de zitting. 

 

2. Goedkeuring jaarverslag 2017 en de erin vervatte jaarrekening van de 

interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP) 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juni 2001, art. 
6 t.e.m. 9; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet op de algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid 
van beheerscomité van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni ’16  en 
zoals goedgekeurd door partners van de interlokale vereniging,  
 

Partner Algemeen 

Alveringem 14/07/2016 

De Panne 27/12/2016 

Diksmuide 29/08/2016 

Heuvelland 19/09/2016 

Houthulst 17/01/2017 

Ieper 4/07/2016 

Koekelare 7/07/2016 

Kortemark 5/09/2016 



Langemark-Poelkapelle 5/09/2016 

Lo-Reninge 30/06/2016 

Mesen 29/09/2016 

Nieuwpoort 18/08/2016 

Poperinge 26/09/2016 

Veurne 22/08/2016 

Vleteren 22/08/2016 

Wervik 27/06/2017 

Zonnebeke 12/07/2016 

Provincie West-Vlaanderen 01/09/2016 

West-Vlaamse Intercom-
munale 

15/06/2016 

WAI vzw 12/12/2016 

OCMW Poperinge 14/07/2016 

 
Gelet op art. 12 en 13 van deze algemene overeenkomst die de wijze bepalen waarop 
het jaarverslag en de jaarrekening dienen te worden goedgekeurd; 
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ zoals goedgekeurd door de 
algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité 
van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 21 mei ‘10 en zoals goedgekeurd 
door partners van de interlokale vereniging; 
 

Partner 
Westhoek-

overleg 

Alveringem  26/08/2010 

De Panne  27/07/2010 

Diksmuide  30/08/2010 

Heuvelland  30/08/2010 

Houthulst  24/08/2010 

Ieper  05/07/2010 

Koekelare  12/07/2010 

Koksijde  16/08/2010 

Kortemark  06/09/2010 

Langemark-Poelkapelle  30/08/2010 

Lo-Reninge  19/08/2010 



Mesen  30/08/2010 

Nieuwpoort  27/07/2010 

Poperinge  26/08/2010 

Veurne  30/08/2010 

Vleteren  30/08/2010 

Wervik  07/09/2010 

Zonnebeke  08/11/2010 

West-Vlaamse Intercom-
munale 

16/06/2010 

 
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’ zoals goedgekeurd door de algemene ver-
gadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de interloka-
le vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016  en zoals goedgekeurd door partners 
van de interlokale vereniging; 

Partner Jeugd 

Alveringem 14/07/2016 

De Panne 27/12/2016 

Diksmuide 29/08/2016 

Heuvelland 19/09/2016 

Ieper 4/07/2016 

Kortemark 5/09/2016 

Langemark-Poelkapelle 5/09/2016 

Lo-Reninge 30/06/2016 

Mesen 29/09/2016 

Nieuwpoort 18/08/2016 

Poperinge 26/09/2016 

Veurne 22/08/2016 

Vleteren 22/08/2016 

Wervik 06/06/2017 

Zonnebeke 12/07/2016 

 
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Wonen’ zoals goedgekeurd door het beheersco-
mité van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 16/11/2007 en zoals goedge-
keurd door partners van de interlokale vereniging 
 



Partner Wonen 

Alveringem 27/12/2007 

Diksmuide 28/12/2007 

Houthulst 11/12/2007 

Kortemark 16/6/2014 

Lo-Reninge 27/11/2007 

Veurne 26/11/2007 

 
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Energielening Westhoek’ zoals goedgekeurd door 
de algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité 
van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni ’16  en zoals goedgekeurd 
door partners van de interlokale vereniging; 
 

Partner Energielening 

Alveringem 14/07/2016 

De Panne 27/12/2016 

Diksmuide 29/08/2016 

Heuvelland 19/09/2016 

Houthulst 17/01/2017 

Ieper 4/07/2016 

Koekelare 7/07/2016 

Kortemark 05/09/2016 

Langemark-Poelkapelle 05/09/2016 

Lo-Reninge 30/06/2016 

Mesen 29/09/2016 

Nieuwpoort 18/08/2016 

Poperinge 26/09/2016 

Veurne 22/08/2016 

Vleteren 22/08/2016 

Zonnebeke 12/07/2016 

OCMW Poperinge 14/07/2016 

 
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘welzijn in de Westhoek’ zoals goedgekeurd door 
de algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité 



van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni ’16  en zoals goedgekeurd 
door partners van de interlokale vereniging; 
 

Partner Welzijn  

Alveringem 14/07/2016 

De Panne 27/12/2016 

Diksmuide 29/08/2016 

Heuvelland 19/09/2016 

Houthulst 17/01/2017 

Ieper 4/07/2016 

Koekelare 7/07/2016 

Kortemark 5/09/2016 

Langemark-Poelkapelle 5/09/2016 

Lo-Reninge 30/06/2016 

Mesen 29/09/2016 

Nieuwpoort 18/08/2016 

Poperinge 26/09/2016 

Veurne 22/08/2016 

Vleteren 22/08/2016 

Wervik 06/06/2017  

Zonnebeke 12/07/2016 

Provincie West-Vlaanderen 1/09/2016 

WAI vzw 12/12/2016 

 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist, 

 
Art. 1 
Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2017 zoals goedgekeurd door het beheersco-
mité op 20 april 2018. 



 
Art. 2 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de Interlokale Ver-
eniging Westhoekpersoneel, Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 
 

3. ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering dd. 28 juni 2018 en aanduiding van een volmachtdrager 

en plaatsvervanger voor deze vergadering 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger:  
Bevoegd voor : de intercommunale cvba Zefier 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 
 

Wetgeving  

- Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 
- Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, 

artikel 180; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gelet op het feit dat gemeente Zonnebeke vennoot is van de cvba Zefier; 
- Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28; 
- Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 (postregistratie 2018/0420) tot de 

bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018; 
- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 
 

Advies van de dienst 

- Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agenda-
punten te weigeren 

- Voorstel tot aanstelling van dezelfde vertegenwoordiging vanuit gemeente Zonne-
beke als binnen FIGGA, zijnde dhr. Luk Hoflack als vertegenwoordiger en dhr. Dirk 
Sioen als plaatsvervanger. 

 

Openbare stemming 

- Stemming m.b.t. goedkeuring agenda 
Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 



- Stemming m.b.t. aanstelling volmachthouder 
Aantal stembriefjes: 22 
Luk Hoflack: 21 ja-stemmen 
Dirk Sioen: 1 ja-stem 

 
- Stemming m.b.t. aanstelling plaatsvervanger 

Aantal stembriefjes: 22 
Dirk Sioen: 22 ja-stemmen 

 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 
De raad beslist om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn ge-
voegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de 
dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018, 
zijnde: 
 
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afge-
sloten op 31 december 2017; 
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
3.Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de ge-
meenten van Gaselwest DV; 
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening 
in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 
Energievoorziening in het Antwerpse DV; 
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2017; 
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2017; 
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 
de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investering en 
in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor 
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV; 
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 
 
Artikel 2 
De raad stelt navermelde personen aan om deel te nemen aan de buitengewone algeme-
ne vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018 

o De heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128, 8980 Zonnebeke, wordt aange-
duid als volmachthouder 



o De heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zonnebeke, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger 

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van cvba Zefier, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 
 
Artikel 3 
De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uit-
voering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan : 
- Zefier cvba,  Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel 
 

4. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Walleghemsgoed 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
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. 

- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017. 

- 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 

- Mail dd. 23 oktober 2017 met de nodige verkeersmaatregelen voor Walleghems-

goed te Zonnebeke na overleg met de mobiliteitsambtenaar, politie en ambtenaar 

openbare werken. 



 

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 : 90.670,45 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- Voor de verkeersveiligheid van de spelende kinderen in de verkaveling “Wal-
leghemsgoed” is het best om een woonerf in te voeren in deze woonomgeving. 

- Gezien er nog geen aanvullend verkeersreglement bestaat voor Walleghemsgoed is 

het best om voor deze straat een dergelijk reglement op te maken. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Walleghemsgoed 

- Voorrangregelingen 

a) Walleghemsgoed is ondergeschikt aan de Albertstraat 

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

- Aanwijzingsbord 

a) In Walleghemsgoed wordt er een woonerf ingevoerd 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden B12a en B12b 

- Wegmarkeringen 

a) In Walleghemsgoed zijn er dwarsstrepen, gevormd door de witte driehoeken, 
aangebracht  



- ter hoogte van het kruispunt Walleghemsgoed - Albertstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975. 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 
 

5. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement Bellewaardestraat 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
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. 

- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017. 

- 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 : 90.670,45 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- De bezoekers aan het attractiepark Bellewaerde parkeren langs de Frezenbergstraat 
en de Oude Kortrijkstraat ipv de voorziene parking A en C van het park. De eige-
naars/bewoners van de woningen hebben dan meestal geen parking voor hun wo-
ning.  Het is dan ook best om in de Bellewaardestraat parkeren toe te staan enkel 
voor de bewoners. 

- De Bellewaardestraat wordt vaak als sluipweg gebruikt.  Het is dan ook best om de 
toegang enkel toe te staan voor plaatselijk verkeer. 

- Gezien er nog geen aanvullend verkeersreglement bestaat voor Bellewaardestraat 

is het best om voor deze straat een dergelijk reglement op te maken. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Bellewaardestraat 

- Voorrangregelingen 

a) In de Bellewaardestraat geldt de voorrang van rechts bij het kruispunt thv de 
Frezenbergstraat.  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden B17.   

- Verbodsbepalingen 

a) In de Bellewaardestraat wordt de toegang verboden, in beide richtingen, voor 

ieder bestuurder, uitgezonder plaatselijk verkeer. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C3 met onderbord “Uit-
gezonder Plaatselijk Verkeer” 



- Stilstaan en parkeren 

a) In de Bellewaardestraat is parkeren toegestaan enkel voor de houders van een 

bewonerskaart. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met onderborden Xa, 
Xb en “Bewoners”. 

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

ninklijk besluit 1 december 1975 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

 

6. Goedkeuring van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor 
de Frezenbergstraat te Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
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. 
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017. 
- 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 

- Beslissing gemeenteraad dd. 19 mei 2009 houdende goedkeuring van het aanvul-
lend verkeersreglement voor de Frezenbergstraat. 

- Beslissing gemeenteraad dd. 9 april 2018 houdende goedkeuring van het aanvul-
lend verkeersreglement voor de Frezenbergstraat. 

 

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 : 90.670,45 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Advies van de dienst 

- De Frezenbergstraat wordt vaak, ook door zwaar vervoer, als sluikweg gebruikt en 
de snelheid in deze straat ligt soms hoog.  Het is dan ook best om een snelheidsbe-
perking van maximum 50 km/uur en tonnagebeperking in te voeren. 

- De bezoekers aan het attractiepark Bellewaerde parkeren langs de Frezenbergstraat 
ipv de voorziene parking A en C van het park. De eigenaars/bewoners van de wo-
ningen hebben dan meestal geen parking voor hun woning.  Het is dan ook best om 
parkeren toe te staan enkel voor de bewoners. 

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

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Frezenbergstraat 

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



- Voorrangregelingen 

a) De Frezenbergstraat is ondergeschikt aan Briekestraat (N37) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden B1 t.o.v. B9 en het bord B7 
op 150 meter (overkant woning Frezenbergstraat 6).   

b) In de Frezenbergstraat geldt de voorrang van rechts aan de navolgende kruispunten : 

- Frezenbergstraat – Oude Kortrijkstraat 
- Frezenbergstraat – Bellewaardestraat  
- Frezenbergstraat – Kasteeldreef  
- Frezenbergstraat – Grote Molenstraat  
- Frezenbergstraat – Elleboogstraat  
- Frezenbergstraat – Princes Patriciastraat – Nonnebossenstraat  
- Frezenbergstraat – zijtak Frezenbergstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord B17. 

- Verbodsbepalingen 

a) In de Frezenbergstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen waar-

van de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C21 met vermelding 
7,5 t met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer.” 

b) In de Frezenbergstraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/uur voor het gedeelte tussen 

de Briekestraat en de Oude Kortrijkstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C43. 

- Stilstaan en parkeren 

a) In de Frezenbergstraat is parkeren toegestaan enkel voor de houders van een bewoners-

kaart in de rijrichting Oude Kortrijkstraat vanaf de Kasteeldreef tot de Oude Kortrijkstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met onderborden Xa, 
Xb en “Bewoners.” 

b) In de Frezenbergstraat is stilstaan en parkeren verboden in de rijrichting Briekestraat van-

af de Oude Kortrijkstraat tot de Kasteeldreef. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E3 met onderborden Xa, 
Xb en Xd. 

- Wegmarkeringen 

a) In de Frezenbergstraat zijn er dwarsstrepen, gevormd door de witte driehoeken, 
aangebracht  
- ter hoogte van het kruispunten Frezenbergstraat – Briekestraat (N37) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975. 

b) In de Frezenbergstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door middel 
van een volle witte lijn : 
- ter hoogte vanaf Briekestraat (N37) tot aan Frezenbergstraat nr. 6 



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

ninklijk besluit 1 december 1975 

- 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 

 

7. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Oude Kortrijk-
straat 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
. 
 
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. 

- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017. 

- 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 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 9 mei 2009 houdende goedkeuring van het 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Oude Kortrijkstraat. 



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

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

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

het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Menenstraat. 

 

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 : 90.670,45 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- De voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt met de Beselarestraat (N303) is 
reeds opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de Beselarestraat 

- De voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt met de Menenstraat (N8) is 
reeds opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de Menenstraat 

- 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 Oude Kortrijkstraat, tussen Menenstraat en Waterstraat, wordt druk bereden, 
ligt binnen een toeristisch recreatieve as van de gemeente en wordt ook veel ge-
bruikt door fietsers. In de Oude Kortrijkstraat ligt de snelheid in deze straat soms 
hoog. Het is dan ook uit veiligheidsredenen best om een snelheidsbeperking van 
maximum 50 km/uur in te voeren. 

- De bezoekers aan het attractiepark Bellewaerde parkeren langs de Frezenbergstraat 
en de Oude Kortrijkstraat ipv de voorziene parking A en C van het park. De eige-
naars/bewoners van de woningen hebben dan meestal geen parking voor hun wo-
ning.  Het is dan ook best om in het gedeelte tussen Menenstraat en Frezenberg-
straat parkeren toe te staan enkel voor de bewoners. 

- Deze bijkomende verkeersmaatregelen worden dan ook best opgenomen in het 

aanvullend verkeersreglement van de Oude Kortrijkstraat. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  



 
 

Besluitvorming 

Oude Kortrijkstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement dd. 11 mei 2009 met betrekking tot hoger-

vermelde straat worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) In de Oude Kortrijkstraat geldt de voorrang van rechts bij de navolgende kruis-

punten : 

- Oude Kortrijkstraat – Kloosterlaan – buurtweg 22 

- Oude Kortrijkstraat – Oude Wervikstraat - Reutelhoekstraat 

- Oude Kortrijkstraat – zijstraat Oude Kortrijkstraat 

- Oude Kortrijkstraat - Lotegatstraat 

- Oude Kortrijkstraat - Polygonestraat 

- Oude Kortrijkstraat - Waterstraat 

- Oude Kortrijkstraat – Nonnebossenstraat 

- Oude Kortrijkstraat - Wulvestraat 

- Oude Kortrijkstraat – Frezenbergstraat 

- Oude Kortrijkstraat - Sprookjesbosdreef 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden B17.   

b) De Oude Kortrijkstraat heeft voorrang bij de navolgende kruispunten : 

- Oude Kortrijkstraat – Nonnebossen-Oost (private weg) 

- Oude Kortrijkstraat – Kabouterbosdreef (private weg) 

- Oude Kortrijkstraat – Nonnebossen-West (private weg) 

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

- Verbodsbepalingen 

a) In de Oude Kortrijkstraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/uur voor het ge-

deelte tussen de Menenstraat en de Waterstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C43 

- Stilstaan en parkeren 

a)  In de Oude Kortrijkstraat wordt juist voorbij de ingang van de speeltuin van res-

taurant “De Nonnebossen” tot juist voor de ingang van “Nonnebossen Oost” een 
parkeerzone afgebakend uitsluitend voor autocars. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden E9d met onderborden Xa en 
Xb. 

b) In de Oude Kortrijkstraat is parkeren toegestaan enkel voor de houders van een 

bewonerskaart in de rijrichting Menenstraat vanaf de Frezenbergstraat tot de 

Menenstraat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met onderborden Xa, 
Xb en “Bewoners”. 

- Gebodsbepalingen 



a) In de Oude Kortrijkstraat wordt de verplichte richting aangeduid op de verhoog-
de verkeersgeleider ter hoogte van kruispunt Oude Kortrijkstraat – Beselare-
straat. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D1. 

- Wegmarkeringen 

a) In de Oude Kortrijkstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door mid-
del van een volle witte lijn : 
- vanaf Menenstraat (N8) over een lengte van 15 m 

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

ninklijk besluit 1 december 1975 

b) In de Oude Kortrijkstraat zijn er dwarsstrepen, gevormd door de witte driehoe-
ken, aangebracht  
- ter hoogte van het kruispunt Oude Kortrijkstraat – Beselarestraat 
- ter hoogte van het kruispunt Oude Kortrijkstraat - Menenstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975. 

c) In de Oude Kortrijkstraat zijn volgende oversteekplaatsen voor voetgangers af-
gebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan:  
- ter hoogte van het kruispunt Oude Kortrijkstraat – Beselarestraat 

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

d) In de Oude Kortrijkstraat is er een verhoogde verkeersgeleider in combinatie 
met verdrijvingsvakken, gevormd door witte evenwijdige schuine strepen, op de 
grond aangebracht 

- ter hoogte van het kruispunt Oude Kortrijkstraat – Beselarestraat 

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

e) In de Oude Kortrijkstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door mid-
del van een volle witte lijn : 
- vanaf Menenstraat (N8) over een lengte van 15 m 

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

ninklijk besluit 1 december 1975 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 
 

8. Goedkeuring van aangepast aanvullend verkeersreglement Kortekeer-
straat 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 



 
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. 
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017. 
- 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. 

- Beslissing gemeenteraad dd. 19 december2017 houdende goedkeuring aangepast 
aanvullend verkeersreglement voor de Kortekeerstraat. 

 

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 : 90.670,45 euro euro. 

 

Visum 



 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- De vrachtwagens van de gevestigde bedrijven in de nieuwe lokale bedrijvenzone 
Polderhoek hebben, door de geparkeerde wagens langs de straat, onvoldoende 
ruimte om te manoeuvreren. 

- Het is dan ook best om de nodige verkeersmaatregelen te treffen en een parkeer-
verbod in te voeren zodat de vrachtwagens vlot de bedrijven kunnen bereiken. 

- 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 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Kortekeerstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement dd. 19/12/2017 met betrekking tot hoger-
vermelde 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 geldt er een zonaal parkeerverbod. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E1 met zonale geldig-
heid. 

- 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 
 

9. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Roeselare-
straat 

De Sp.a. dient een amendement in om een volledig parkeerverbod in te voeren 

voor vrachtwagens in de Roeselarestraat 

 

Stemming amendement:  
*Ja-stemmen: 4 ( Franky Bryon, Maxim Vermeeren, Luc Blondeel en Wendy Pattyn ) 

*Onthouding: 1 ( Evelien D'Hellem ) 

*Nee-stemmen: 17 ( Dirk Sioen, Frans Deleu, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Jo-

han Tally, Koen Meersseman, Marc Verstraete, Patrick Denorme, Paul Durnez, Sophie 

Vangheluwe, Thijs D’Alleine, Ingrid Vandepitte, Luk Hoflack, Marie Debucquoy, Michiel 
Descheemaeker, Sabine Vanderhaeghen en Jan Vandoolaeghe ) 

 

Besluit m.b.t. het amendement: het amendement wordt niet aangenomen  

 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
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. 
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017. 
- 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. 23 september 2002 houdende goedkeuring 
aanvullend verkeersreglement voor de Roeselarestraat. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 maart 2010 houdende goedkeuring van 
het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Roeselarestraat. 

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

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

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

- Advies politie dd. 17 mei 2018 houdende advies parkeerproblematiek Roeselare-
straat 

 

Financieel 

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

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- 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 snelheid nabij de schoolomgeving wordt beperkt tot 30 km/uur maar is reeds 
opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de schoolomgevingen. 

- De parkeerstrook gelegen langsheen de Roeselarestraat vanaf de Wolvestraat tot 
huisnummer 106 wordt regelmatig gebruikt als parking door vrachtwagenbestuur-
ders.  Indien daar een vrachtwagen geparkeerd staat, hebben de bestuurders bij 
het uitrijden geen enkel zicht op het verkeer in de Roeselarestraat.  Het is dan ook 
best om een parkeren enkel toe te laten met een maximum tonnage van 3,5 ton. 

- De parking voor autobussen ingericht aan de kant van de onpare nummers is niet 
meer nuttig.  De herdenkingsplechtigheden zijn voorbij en het reserveren van de 
openbare weg voor de bussen zorgt voor een grote beperking van de overige weg-
gebruikers dan voor een faciliteit voor de autobusbestuurders.  Het is dan ook best 
dat de borden E9d met de onderborden worden weggenomen. 



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

 

Stemming 

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

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

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

hen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

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

 
 

Besluitvorming 

Roeselarestraat (N332) 

- Alle bepalingen in een vorig reglement dd. 9 september 2014 met betrekking tot 
hogervermelde straat worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) De Roeselarestraat heeft voorrang t.o.v. 

- Parking Kerkplein 
- Maagdestraat 
- Astridstraat 
- Foreststraat 
- Wolvestraat 
- Groenestraat 
- oud weggedeelte Roeselarestraat 

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

b) De Roeselarestraat is ondergeschikt aan : 

- het rond punt Broodseinde ( Passendalestraat (N303) - Beselarestraat (N303)) 
- het rond punt aan de kerk (Ieperstraat (N 332) - Langemarkstraat) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B1. 

- Gebodsbepalingen 

a) In de Roeselarestraat wordt ‘verplicht rondgaand verkeer’ aangeduid : 
- op het kruispunt (rond punt) Broodseinde. 
- het rond punt aan de kerk (Ieperstraat (N 332) - Langemarkstraat) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D5. 

b) In de Roeselarestraat wordt “verplichte richting” aangeduid : 
- op de vluchtheuvel ter hoogte van het rond punt Broodseinde  
- op de vluchtheuvel het kruispunt (rond punt) met de Ieperstraat en de Lange-

markstraat. 
- op de verhoogde verkeersgeleider gelegen tussen kmp 7,556 en 7,618 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D1 

- Stilstaan en parkeren 

a) In de Roeselarestraat, vanaf kruispunt met de Wolvestraat tot het huisnummer 
106 is parkeren toegestaan met een tonnagebeperking van 3,5 ton. 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door middel 
van verkeersborden E9a met onderbord max. 3,5 t onderborden Xa, Xd en Xb. 



- Wegmarkeringen 

a) In de Roeselarestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel 
van een onderbrokken witte lijn 

- vanaf het huisnummer 39 tot aan het rond punt genaamd Broodeinde 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 72.3 van het KB 
1/12/1975 

b) In de Roeselarestraat zijn volgende oversteekplaatsen afgebakend door witte 
banden, evenwijdig met de as van de rijbaan. 
- ter hoogte van het rond punt aan de Kerk 
- ter hoogte van het huisnummer 36 
- ter hoogte van de ingang van het kerkhof 
- ter hoogte van de bushalte ‘de 4 seizoenen’ en doorlopend over de zijtak (oud 

weggedeelte) van de Roeselarestraat (huisnummer 76) 
- ter hoogte van het huisnummer 114-116 
- ter hoogte van het rond punt genaamd Broodseinde 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 76.3 van het KB 
1/12/1975. 

c) In de Roeselarestraat wordt een verplicht fietspad ingericht: 

- aan de kant van de pare huisnummers : vanaf de woning nr 66 tot nr. 72 en 
vanaf de woning 84 tot aan het rond punt Broodseinde. 

- aan de kant van de onpare huisnummers: vanaf het rond punt Broodseinde tot 
kmp 7,634 en van kmp 7,510 tot aan de woning met huisnummer 57. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 74 van het KB 
1/12/1975. 

d) In de Roeselarestraat wordt evenwijdig met de rijbaan een parkeerzone afgeba-
kend, en wordt tevens de denkbeeldige rand der rijbaan aangeduid: 

- aan de kant van de pare huisnummers: vanaf het huisnummer 40 tot huisnum-
mer 56 

- aan de kant van de onpare huisnummers: vanaf het kerkhof tot het huisnummer 
39 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 75.2 KB 1/12/1975. 

e) In de Roeselarestraat wordt een parkeerzone buiten de rijbaan aangebracht, 
verdeeld in parkeervakken - aan beide zijden van de rijbaan 

- vanaf het rond punt aan de kerk, tot aan het huisnummer 38 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 77.5 van het KB 
1/12/1975. 

f) In de Roeselarestraat worden verdrijvingsvlakken aangebracht 

- in het verlengde van de bestaande vluchtheuvel aan het rond punt Broodseinde, 
over een afstand van ongeveer 10 m 

- in het verlengde van de verhoogde verkeersgeleider gelegen tussen kmp 7,556 
en 7,618 over een afstand van ongeveer 20 m 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 77.4 van het KB 
1/12/1975. 

g) In de Roeselarestraat zijn dwarsstrepen, gevormd door witte driehoeken aange-
bracht :  
- het rond punt Broodseinde ( Passendalestraat (N303) - Beselarestraat (N303)) 
- het rond punt aan de kerk (Ieperstraat (N 332) - Langemarkstraat) 
- zijtak Roeselarestraat aan kruispunt met de Roeselarestraat (N332) 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 76.2 van het KB 
1/12/1975. 

- Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overmaakt aan het Vlaams Huis 
voor de verkeersveiligheid. 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Agentschap Wegen en Verkeer. 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

 

10. Herstellingswerken landelijke wegen 2018 - 2019 - goedkeuring be-

stek, plannen, raming en gunningswijze - Openbare procedure 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
§ 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen be-
voegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van over-
heidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur. 

Naam Burgemeester/schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: openbare werken, wegen en riolering 
Naam behandelende ambtenaar: Filip Carrein 
 

Wetgeving 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-
len inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-

regels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 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 college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 3 november 2014 
om de ontwerpopdracht voor de dossiers “Herstellingswerken landelijke wegen 2015 - 
2018” toe te wijzen aan Bureau Cnockaert n.v., Hoogweg 40 te 8940 Wervik. 

 In het kader van deze opdracht werd een ontwerp en bestek met nr. ZO 0067-2 
opgemaakt door de ontwerper voor de uitvoering van het dossier “Herstellingswerken 
landelijke wegen 2018 - 2019”. 

 De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op € 552.023,26 (excl. btw) of 
€ 667.948,14 (incl. 21% btw). 

 Volgende straten of gedeelten van straten worden in dit dossier opgenomen: 
 



1. Herstellen van diverse beschadigde betonvakken langs de verschillende 

gemeentewegen (o.a. Moorsledestraat, Statiestraat, Langemarkstraat,…) 
 

2. Kleine Roeselarestraat: aanbrengen van bochtverbredingen en -versterkingen, 
bouwen en aanleggen van een uitwijkstrook en watergreppel, herstellen en 
vernieuwen van de KWS-verharding van de rijweg. 
 

3. Potegemstraat: aanbrengen van bochtverbredingen en -versterkingen, 
vernieuwen van een dwarsduiker, herstellen en vernieuwen van de slechte KWS-
verharding van de rijweg. 
 

4.  Nieuwe Molenstraat: aanbrengen van bochtverbredingen en -versterkingen, 
vernieuwen van een dwarsduiker, vernieuwen van de KWS-verharding van de 
rijweg. 
 

5. Kasteelstraat: herstellen en vernieuwen van de KWS-verharding van de rijweg 
 en het vrijliggend fietspad. 
 
6. Gaverstraat: vernieuwen de KWS-verharding in het laatste gedeelte van de 
 rijweg 
 
7.  Lotegatstraat: aanbrengen van bochtverbredingen en -versterkingen, bouwen en 
 aanleggen van een uitwijkstrook en watergreppel, herstellen en vernieuwen van 
 de slechte KWS-verharding van de rijweg. 
 
8. Oude Kortrijkstraat: vernieuwen van de KWS-verharding van de rijweg tussen 
 de Oude Kortrijkstraat en de Paddestoelenbosdreef. 
 

-  Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14 mei 2018 
 reeds de principiële goedkeuring aan het bestek, de plannen en de raming voor de 
 uitvoering van de opdracht “Herstellingswerken landelijke wegen 2018-2019”. 
-  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via de openbare procedure. 
 

Financieel 

 De opdracht wordt geraamd op 667.948,14 euro (incl. btw). 
 Er is krediet voorzien in 2018 en 2019 op registratiesleutel: 020004-22500007 . 
 Voorzien krediet in 2018 : 783.050,43 euro 
 Voorzien krediet in 2019 : 250.000,00 euro 
 Resterend krediet op correct artikelnummer (2018): 425.595,46 euro 
 Resterend krediet op correct artikelnummer (2019): 250.000,00 euro 
 Resterend krediet na deze beslissing voor de dienstjaren 2018-2019: 7.647,32 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Ja 

 Beleidsdoelstelling: 001.004: Werken aan een verbeterde mobiliteit en een verhoogde 
verkeersveiligheid 

 Actieplan: 001.004.001: Onveilige punten verbeteren 
 Actie nr: 001.004.001.002: Verbeteren landelijke wegen 
 

Visum 

 N.v.t. 
 



Advies van de dienst en motivatie 
 

 De dienst openbare werken en riolering adviseert na plaatsbezoek en overleg met het 
studiebureau om in bovengenoemde straten herstellingswerken uit te voeren of de 
rijweg volledig te vernieuwen en aldus het bestek ZO 0067-2, de plannen, en de  ra-
ming voor de opdracht “Herstellingswerken landelijke wegen 2018 - 2019”, opge-
maakt d.d. 7 mei 2018 door Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik goed te 
keuren. 

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via de openbare procedure. 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 
 

 Het bestek met nr. ZO 0067-2 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken 
landelijke wegen 2018 - 2019”, opgesteld d.d. 7 mei 2018 door de ontwerper, Bureau 
Cnockaert n.v., Hoogweg 40 te 8940 Wervik worden goedgekeurd.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
 

 De raming voor de uitvoering van deze werken bedraagt € 552.023,26 (excl. btw) of 
€ 667.948,14 (incl. 21% btw) en wordt goedgekeurd. 
 

 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open proecedure. 
 

 Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau. 

 
 Deze werken zullen gefinancierd worden met het budget voorzien in 2018 en 2019 op 

registratiesleutel 020004–22500007. 
 

11. Goedkeuring Jaarrekening AGB MMP 1917 dienstjaar 2017 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen: art. 232 t.e.m. art. 244 
m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf  



 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-
meenteraad dd. 13 oktober 2014 en later gewijzigd op de gemeenteraad van 23 fe-
bruari 2015 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op de ontwerp jaarrekening 2017 AGB MMP 1917 die ter beschikking werd ge-
steld aan de Raad 

 Gelet op het advies van het CBS. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

De jaarrekening 2017 van het AGB MMP 1917 sluit af met volgende kengetallen: 

 



 

 

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa 1.131.034 739.380
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 883.000 213.634

B. Vorderingen op korte termijn 87.485 391.659
1. Vorderingen uit ruiltransacties 55.875 76.708

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 31.610 314.951

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 138.457 134.087

D. Overlopende rekeningen van het actief 22.092 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

II. Vaste activa 6.456.805 6.560.780

A. Vorderingen op lange termijn 0 0
1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0

B. Financiële vaste activa 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0

4. OCMW-verenigingen 0 0

5. Andere financiële vaste activa 0 0

C. Materiële vaste activa 6.443.177 6.545.326

1. Gemeenschapsgoederen 6.407.681 6.542.610
a. Terreinen en gebouwen 354.582 342.566

b. Wegen en overige infrastructuur 0 0

c. Installaties, machines en uitrusting 1.929 2.201

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 469.467 516.694

e. Leasing en soortgelijke rechten 4.646.206 4.745.652

f. Erfgoed 935.497 935.497

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 35.496 2.716
a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 35.496 2.716

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Overige materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 13.628 15.454

Totaal ACTIVA 7.587.838 7.300.159

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden 5.280.063 5.861.246

A. Schulden op korte termijn 240.992 466.740
1. Schulden uit ruiltransacties 188.368 345.552

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 21.709 35.000

b. Financiële schulden 0 0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 166.659 310.552

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 15.940

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 52.624 105.248

B. Schulden op lange termijn 5.039.071 5.394.506
1. Schulden uit ruiltransacties 5.039.071 5.394.506

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 39.812 40.000

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0

2. Overige risico's en kosten 39.812 40.000

b. Financiële schulden 4.999.259 5.354.506

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 2.307.775 1.438.913

Totaal PASSIVA 7.587.838 7.300.159

Schema J6 : De balans.

ACTIVA

PASSIVA



 

 

 

De financiële dienst adviseert de jaarrekening 2017 van het AGB MMP 1917 goed te keu-
ren.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

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

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

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

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

 

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten 1.188.106 1.253.396

A. Operationele kosten 1.188.103 1.253.396
1. Goederen en diensten 583.053 653.267

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 386.233 407.321

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 171.825 168.202

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 0 1.500

6. Andere operationele kosten 46.992 23.106

B. Financiële kosten 3 0

C. Uitzonderlijke kosten 0 0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

2. Toegestane investeringssubsidies 0 0

II. Opbrengsten 1.203.479 1.262.896

A. Operationele opbrengsten 1.198.291 1.262.896
1. Opbrengsten uit de werking 1.079.359 843.979

2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0

3. Werkingssubsidies 115.722 417.296

a. Algemene werkingssubsidies 40.722 337.739

b. Specifieke werkingssubsidies 75.000 79.557

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0 0

5. Andere operationele opbrengsten 3.210 1.621

B. Financiële opbrengsten 0 0

C. Uitzonderlijke opbrengsten 5.188 0

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 15.373 9.500

A. Operationeel overschot/tekort 10.188 9.500

B. Financieel overschot/tekort -3 0

C. Uitzonderlijk overschot/tekort 5.188 0

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het 

boekjaar

15.373 9.500

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 7.598 9.500

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 7.775 0

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.



Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de Jaarrekening van het AGB MMP 1917 over het dienstjaar 
2017 goed . 

 

12. Goedkeuring Jaarrekening OCMW 2017 

De financieel directeur wordt gevraagd om uitleg te geven rond dit agendapunt. 
Tijdens de behandeling van dit punt komt raadslid Johan Leleu aan en neemt hij plaats in 
de zitting. Hij neemt ook deel aan de stemming van dit punt. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
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 Jaarrekening 2017  OCMW Zonnebeke 
 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De Schepen van Financiën  geeft toelichting bij het ontwerp Jaarrekening  van het 
OCMW Zonnebeke over het dienstjaar 2017. 

 

 
 
Voornaamste kerncijfers: 
 



 

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa 1.094.077 1.105.777
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 763.046 639.009

B. Vorderingen op korte termijn 331.031 466.768
1. Vorderingen uit ruiltransacties 186.351 217.845

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 144.680 248.923

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

II. Vaste activa 2.293.039 2.403.280

A. Vorderingen op lange termijn 0 0
1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0

B. Financiële vaste activa 1.238 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0

4. OCMW-verenigingen 1.238 0

5. Andere financiële vaste activa 0 0

C. Materiële vaste activa 2.291.801 2.403.280

1. Gemeenschapsgoederen 1.941.059 2.044.751
a. Terreinen en gebouwen 1.936.059 2.037.251

b. Wegen en overige infrastructuur 0 0

c. Installaties, machines en uitrusting 0 0

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.000 7.500

e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

f. Erfgoed 0 0

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Overige materiële vaste activa 350.742 358.529
a. Terreinen en gebouwen 350.742 358.529

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 0 0

Totaal ACTIVA 3.387.117 3.509.057

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden 1.389.696 1.415.157

A. Schulden op korte termijn 216.819 242.280
1. Schulden uit ruiltransacties 120.580 145.994

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 102.817 118.289

b. Financiële schulden 0 0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 17.763 27.705

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 96.239 96.286

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

B. Schulden op lange termijn 1.172.877 1.172.877
1. Schulden uit ruiltransacties 1.172.877 1.172.877

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 242.477 242.477

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 242.477 242.477

2. Overige risico's en kosten 0 0

b. Financiële schulden 930.400 930.400

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 1.997.420 2.093.901

Totaal PASSIVA 3.387.117 3.509.057

Schema J6 : De balans.

ACTIVA

PASSIVA

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 14197



 
 

Beraadslaging en Stemming 

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad  keurt de jaarrekening OCMW Zonnebeke over het dienstjaar 2017 
goed. 

 

13. Goedkeuring Jaarrekening gemeente 2017 

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten 2.985.673 2.804.376

A. Operationele kosten 2.985.521 2.804.291
1. Goederen en diensten 370.206 332.796

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.140.246 2.024.602

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 27.813 42.840

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 396.861 364.335

5. Toegestane werkingssubsidies 4.401 7.912

6. Andere operationele kosten 45.994 31.806

B. Financiële kosten 152 85

C. Uitzonderlijke kosten 0 0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

2. Toegestane investeringssubsidies 0 0

II. Opbrengsten 2.949.622 2.832.301

A. Operationele opbrengsten 2.549.546 2.452.679
1. Opbrengsten uit de werking 247.043 266.540

2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0

3. Werkingssubsidies 2.117.232 1.951.115

a. Algemene werkingssubsidies 1.319.591 987.067

b. Specifieke werkingssubsidies 797.641 964.048

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 182.525 232.332

5. Andere operationele opbrengsten 2.746 2.692

B. Financiële opbrengsten 58.113 1.170

C. Uitzonderlijke opbrengsten 341.963 378.452

III. Overschot/Tekort van het boekjaar -36.051 27.925

A. Operationeel overschot/tekort -435.975 -351.612

B. Financieel overschot/tekort 57.961 1.085

C. Uitzonderlijk overschot/tekort 341.963 378.452

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het 

boekjaar

-36.051 27.925

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -36.051 27.925

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 14197

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.



Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiën  
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 gemeente, OCMW’s en provincies 

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet  
 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 OCMW’s 

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De Financieel Beheerder heeft de jaarrekening 2017 voor gemeente Zonnebeke opge-
steld in BBC – omgeving. 

 Gelet op het advies van het MAT. 
 Gelet op het advies van het CBS. 
 

Financieel 

Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Het document “jaarrekening dienstjaar 2017 van de gemeente Zonnebeke” wordt voor-
gelegd aan de Gemeenteraad. 
 
Voornaamst kengetallen: 
 



 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.444.495 4.704.112 1.182.392

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 -10.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 -10.000

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 7.445.904 7.445.904 2.779.042

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 8.444.495 4.704.112 1.172.392

3. Overige transacties 102-178-4949-

4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 998.591 -2.741.792 -1.606.650

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 274.129 24.129 24.129

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

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

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 274.129 24.129 24.129

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 274.129 24.129 24.129

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

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

1. Aflossing f inanciële schulden 283.513 340.210 340.210

a. Periodieke aflossingen 421/4 283.513 340.210 340.210

III. Andere (B-A) -9.384 -316.081 -316.081

A. Uitgaven 283.513 340.210 340.210

A. Uitgaven 21/28-2906-664 3.867.952 9.697.414 6.867.500

B. Ontvangsten 150-176-180-

4951/2-21/28

552.209 5.261.918 4.679.581

2. Overige 70-7400-7402/9-

742/8-75

9.659.964 9.432.580 8.181.905

II. Investeringsbudget (B-A) -3.315.744 -4.435.497 -2.187.919

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

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

B. Ontvangsten 18.611.802 17.686.763 15.987.617

1.a. Belastingen en boetes 73 8.951.837 8.254.183 7.805.712

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.323.718 2.009.786 897.350
A. Uitgaven 60/5-694 14.288.083 15.676.977 15.090.267

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget



 
 
De financieel beheerder stelt voor het Resultaat van het boekjaar over te dragen naar het 
volgende boekjaar. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Boekjaar Vorig boekjaar

I. Kosten 17.948.603 16.806.970

A. Operationele kosten 17.314.247 16.493.220
1. Goederen en diensten 3.758.973 3.462.716

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7.612.390 7.237.974

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.259.776 3.485.980

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 2.603.269 2.245.939

6. Andere operationele kosten 79.839 60.611

B. Financiële kosten 141.014 188.830

C. Uitzonderlijke kosten 493.342 124.920
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

2. Toegestane investeringssubsidies 493.342 124.920

II. Opbrengsten 20.000.285 17.233.066

A. Operationele opbrengsten 17.507.253 15.333.483
1. Opbrengsten uit de werking 1.373.736 1.348.467

2. Fiscale opbrengsten en boetes 8.951.837 7.559.704

3. Werkingssubsidies 7.141.276 6.374.240

a. Algemene werkingssubsidies 4.059.695 3.098.705

b. Specifieke werkingssubsidies 3.081.581 3.275.535

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0 0

5. Andere operationele opbrengsten 40.404 51.072

B. Financiële opbrengsten 2.018.213 1.685.307

C. Uitzonderlijke opbrengsten 474.819 214.276

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 2.051.682 426.096

A. Operationeel overschot/tekort 193.006 -1.159.737

B. Financieel overschot/tekort 1.877.199 1.496.477

C. Uitzonderlijk overschot/tekort -18.523 89.356

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het 

boekjaar

2.051.682 426.096

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 2.051.682 426.096

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 18640

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.



Artikel 1 

DE gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp  jaarrekening over het dienstjaar 2017 

en het voorstel van de financieel beheerder om het resultaat ad 2.051.682   Euro over te 
dragen naar het volgende dienstjaar. 
 
De Gemeenteraad  keurt het ontwerp van de jaarrekening 2017 en het voorstel van de 
Financieel Beheerder goed, en stalt de jaarrekening van de Gemeente Zonnebeke over 
het dienstjaar 2017 vast. 
 

Artikel 2 
 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financieel beheerder en de 
financiële dienst. 
 

14. Kennisname Voorlopig Advies Beoordelingscommisie 

Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Steven Vandenbussche 
 

Wetgeving 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen: art. 232 t.e.m. art. 244 
m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf  

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-
meenteraad dd. 13 oktober 2014 en later gewijzigd op de gemeenteraad van 23 fe-
bruari 2015 

 Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In het kader van het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017 konden 
collectiebeherende instellingen tot 15 januari 2018 een aanvraag indienen tot indeling 
in een bepaald niveau en hieraan gekoppeld een aanvraag richten aan de Vlaamse 
overheid tot het verkrijgen van jaarlijkse werkingssubsidies 

 Het MMP1917 diende op 10 januari 2018 haar aanvraag in, samen met het beleids-
plan 2019-2023 

 Op 8 februari bracht de beoordelingscommissie een plaatsbezoek aan het MMP1917 
 Op 15 mei publiceerde de commissie haar voorlopig advies 
 Het voorlopige advies is een eerste resultaat van het beoordelingsproces, in overeen-

stemming met het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. De bevoegde be-
oordelingscommissie formuleerde het advies, dat door de afstemmingscommissie 
werd afgestemd met de adviezen van de andere beoordelingscommissies. De vier be-
voegde beoordelingscommissies zijn: de commissie landelijke musea, de commissie 
regionale musea, de commissie culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en 
de commissie landelijke dienstverlenende rollen en organisatie immaterieel erfgoed. 

 Het voorlopig advies over de indeling (enkel bij collectiebeherende organisaties) be-
treft de vraag of de kwaliteit van de werking, zoals ze op dit moment is, beantwoordt 
aan het landelijke of regionale niveau. Per criterium en globaal zijn er daarbij drie 
mogelijk conclusies: voldoet voor indeling bij het landelijke niveau; voldoet voor inde-
ling bij het regionale niveau; voldoet niet voor indeling. Een organisatie kan daarbij 
niet hoger ingeschaald worden dan het gevraagde niveau. 

 Het voorlopig advies over de aanvraag voor werkingssubsidies (voor alle organisaties, 
dus zowel de collectiebeherende als de dienstverlenende organisaties en de organisa-
tie immaterieel erfgoed) betreft de kwaliteit en het realisme van de ingediende aan-
vraag. Het oordeel van de beoordelingscommissies betreft dan ook enkel de aan-



vraag, niet de kwaliteit van de (huidige) werking. Per criterium en globaal zijn er 
daarbij vijf mogelijke conclusies: zeer goed; goed; voldoende; nipt onvoldoende; vol-
strekt onvoldoende. 

 De voorlopige adviezen zijn het gevolg van een afgewogen, inhoudelijke beoordeling 
door de beoordelingscommissies. Binnen de beoordelingscategorieën is er nog heel 
wat ruimte voor nuance en verschil. De criteria omvatten ook vaak meerdere en 
complexe elementen. De inhoudelijke argumentatie in het advies is dan ook essenti-
eel om de adviezen correct te interpreteren. De resultaten per criterium en over het 
geheel kunnen mede hierdoor niet zomaar mathematisch of kwantitatief met elkaar 
vergeleken worden. Door de aard van de werkingen geldt dit nog sterker voor de ver-
gelijking over commissies, indelingsniveaus en deelsectoren heen. De beoordelings-
commissies en de afstemmingscommissie zien er wel op toe dat de adviezen steeds 
voldoende onderbouwd zijn en de verschillende nuances voldoende tot uiting komen. 

 Naast de scores in de adviezen zijn er nog andere factoren die van belang zijn voor 
de toekomstige verdeling van de middelen. De beoordelingscommissies en de af-
stemmingscommissie benadrukken dat hiervoor moet gekeken worden naar de in-
houd van de adviezen. Een organisatie kan bijvoorbeeld ‘goed’ als globaal oordeel 
hebben terwijl de commissie van mening is dat het gevraagde bedrag te hoog is. 
Omgekeerd kan de commissie ‘voldoende’ als oordeel geven, maar tegelijk een sterke 
onderfinanciering vaststellen en daarom toch een verhoging van de subsidie voorstel-
len. 

 Na de repliek formuleert de afstemmingscommissie, op basis van de definitieve ad-
viezen en met inspraak van de beoordelingscommissies, nader advies aan de minister 
over de precieze interpretatie van de resultaten over de commissies heen, o.m. met 
oog op de verdeling van de middelen. 

 De voorlopige adviezen zijn slechts een eerste stap in de langere procedure, bepaald 
door het Cultureelerfgoeddecreet. De repliek op het voorlopige advies zal behandeld 
worden door de bevoegde beoordelingscommissie en daarna opnieuw afgestemd wor-
den door de afstemmingscommissie. Na het opstellen van het definitieve advies door 
de beoordelingscommissie volgt overleg met steden en gemeenten, waarna het de-
partement een voorstel van beslissing aan de minister bezorgt. Uiterlijk 1 oktober 
neemt de Vlaamse Regering een definitieve beslissing. 

Functies - advies indeling  
criterium: betekenis van de collectie  
Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) spitst zich toe op het verzamelen en 
beheren van een collectie militair-historische objecten uit de Eerste Wereldoorlog, met 
nadruk op het jaar 1917. De collectie bestaat in hoofdzaak uit objecten die gelinkt zijn 
aan de Westhoek en bij uitbreiding West-Vlaanderen. Door de internationale relevantie 
van het verzameldomein en door de omvang van de collectie kunnen we spreken van een 
regionaal en zelfs een landelijk belang. Het museum positioneert zich hoofdzakelijk ten 
aanzien van andere erfgoedspelers in de Westhoek en geeft terecht aan dat het een heel 
andere benadering heeft van de thematiek dan In Flanders Fields Museum. Het is echter 
niet duidelijk of er ook op objectniveau een groot verschil is tussen deze collecties. Een 
afgestemd of zelfs gezamenlijk waarderingstraject zou hierin meer duidelijkheid kunnen 
brengen.  
 
op dit criterium voldoet de organisatie aan volgend indelingsniveau:  
Regionaal niveau  
 
criterium: uitvoering van de functies  
MMP1917 zet goed in op de kwaliteitsvolle uitoefening van de vijf functies. Een marke-
tingplan is echter wel een vereiste om het publieksbereik verder in kaart te brengen en 
te stroomlijnen na de herdenkingsperiode. Herkennen en verzamelen Het collectiebe-
leidsplan is van een goede kwaliteit. De collectieprofilering en het collectiebeleid zijn zeer 
goed uitgewerkt. Het is eveneens positief dat er concrete actiepunten geformuleerd wor-



den. De digitale registratie voldoet aan de gangbare normen, hoewel er nog meer werk 
gemaakt kan worden van de ontsluiting van de collectie voor derden. De database 
Passchendaele Archives is voor het kenniscentrum een goed instrument voor de ont-
sluiting van de documentatie. Behouden en borgen Het behoud en beheer is eveneens 
goed. De algemene materiële toestand van de collectie is goed en er worden voldoende 
acties ondernomen om de collectiezorg verder te optimaliseren. De kasteelzolder werd 
omgevormd tot een nieuw adequaat depot, dat goed onderhouden wordt. Dit getuigt van 
een kwalitatieve werking. In het externe depot bevinden zich enkel grote, minder fragiele 
erfgoedobjecten. Waar mogelijk worden conserverende acties ondernomen.  Er zijn mo-
menteel nog geen borgingacties voor immaterieel erfgoed, hoewel hier wel mogelijkhe-
den zijn. Ook is er nog nood aan een calamiteitenplan. Onderzoeken MMP1917 voert zelf 
voldoende onderzoek uit, waarbij het focust op landschapsonderzoek en het verzamelen 
van informatie over de gesneuvelde militairen. Het museum biedt ook expertise in arche-
ologisch onderzoek. Het onderzoek wordt voldoende ontsloten en het museum geeft vol-
doende publicaties uit; toch ziet de commissie hier meer potentieel. Daarnaast fungeert 
het museum regelmatig als partner binnen onderzoeksprojecten. Het nieuwe kenniscen-
trum is een troef. De commissie beveelt aan om dit meer in de verf te zetten in afstem-
ming met het kenniscentrum van In Flanders Field Museum Presenteren en toeleiden De 
functie presenteren en toeleiden wordt goed uitgevoerd. Het eerste deel van de vaste 
presentatie is verouderd; de laatste zalen zijn reeds vernieuwd. Actualiseren van de the-
matiek (de link leggen naar vandaag) is op sommige plaatsen wel nodig, maar het muse-
umteam is zich hier bewust van. De internationale blik vanuit de verschillende landen, 
die mee gestreden hebben, is geslaagd. De bezoekers worden ook goed geleid naar het 
omliggende landschap. Er wordt met de nodige sereniteit voldoende publiekswerking uit-
gebouwd voor een internationaal publiek, hoewel hier nog meer potentieel zit. Het muse-
um sluit gedurende een iets langere periode dan toegestaan in de winter, maar kan dit 
voldoende verantwoorden. Deze sluitingsperiode is nodig om het museum te kunnen on-
derhouden. MMP1917 beschikt wel nog niet voldoende over een publieksbeleid, dat geba-
seerd is op concrete publieksgegevens en aandacht heeft voor specifieke doelgroepen. 
Het huidige marketing- en communicatiebeleid is hiervoor nog te beperkt, en dient zeker 
nog verbeterd te worden. Een volwaardig marketingplan is nodig, gezien de te verwach-
ten terugval van bezoekers na de herdenkingsperiode. Zo is er bijvoorbeeld nog te weinig 
zicht op potentiële doelgroepen die het museum nu nog niet bereikt. Participeren en 
functies generiek (diversiteit en duurzaamheid) Participatie is niet zeer sterk aanwezig. 
Het betrekken van de lokale bevolking kan beter. Op het vlak van duurzaamheid en di-
versiteit heeft het museum een voldoende werking.  
 
criterium: uitvoering van de functies (vervolg)  
 
op dit criterium voldoet de organisatie aan volgend indelingsniveau:  
Regionaal niveau  
 
criterium: schaalgrootte en reikwijdte  
De schaalgrootte en de reikwijdte van de museumwerking is regionaal. MMP1917 voldoet 
aan de vereisten voor personeel. Het beperkte team levert goed werk binnen de midde-
len die er zijn. MMP1917 neemt een actieve rol op in lokale en regionale netwerken en 
ontplooit een projectwerking. Ook de samenwerking met de musea in de Westhoek is 
verbeterd. Toch meent de commissie dat hier nog veel ruimte ligt voor verdieping. 
MMP1917 overstijgt het vereiste bezoekersaantal aanzienlijk en heeft een internationale 
uitstraling. Er is wel nood aan het actiever betrekken van de (boven)lokale bevolking, 
zodat het museum meer bezoekers uit de Westhoek ontvangt die de verwachte terugval 
van bezoekers deels kunnen opvangen. Ook dient er meer aandacht te zijn voor het be-
reiken van specifieke doelgroepen.  
 
op dit criterium voldoet de organisatie aan volgend indelingsniveau:  
Regionaal niveau  



 
 
criterium: adequate infrastructuur voor de uitoefening van de functies  
De infrastructuur is adequaat, alle vereiste ruimtes zijn aanwezig en binnen de beperkin-
gen die er zijn voor de site is de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beper-
king zeer goed. Bovendien voorziet het museum publieksbegeleiders voor mensen met 
een fysieke beperking. Het museum heeft het label toegankelijk Vlaanderen gekregen.  
 
op dit criterium voldoet de organisatie aan volgend indelingsniveau:  
Regionaal niveau  
 
criterium: kwaliteit zakelijk en financieel beheer, principe van goed bestuur  
MMP1917 heeft een voldoende kwaliteitsvol zakelijk en financieel beheer. De organisatie-
structuur en de aansturing dient nog wel verder uitgewerkt te worden om te voldoen aan 
een kwaliteitsvol bestuur. De doelstellingen vertrekken vanuit de visie van het museum 
en zijn concreet. Een timing ontbreekt echter. Het bereiken van de doelstellingen wordt 
wel, via de interne organisatie, geëvalueerd. Er was bij de totstandkoming van het be-
leidsplan een klankbordgroep voor externe stakeholders. Op dit niveau kunnen nog stap-
pen gezet worden qua verbreding van de belanghebbenden en het verdiepen van de be-
vraging. De organisatie wordt op een degelijke manier aangestuurd. De raad van bestuur 
is echter niet voldoende evenwichtig samengesteld. Vooral in het kader van scheiding 
van bevoegdheden is het problematisch dat de directeur één van de stemgerechtigde 
leden is. Het is de bedoeling dit bestuursorgaan te vernieuwen, maar dit is op vandaag 
nog niet gerealiseerd. Er zijn ook niet altijd schriftelijke afspraken over bevoegdheden. 
Wel is er een intern controlesysteem van toepassing dat op papier performant oogt. Als 
AGB worden de principes inzake overheidsopdrachten gevolgd. Het personeels- en be-
loningsbeleid is conform de schaalgrootte van de organisatie. Het museum heeft een gro-
te groep van 80 vrijwilligers ter beschikking (onder andere via de vriendenvereniging) en 
dient de nodige aandacht te besteden aan de omkadering van het vrijwilligersbeleid. De 
verhouding met het bestuursorgaan van de vriendenvereniging kan volgens de commis-
sie verbeterd worden. Op dit moment getuigt de financiële toestand van het AGB van een 
gezond financieel beleid. Binnenkort vervallen er wel een aantal inkomsten, die invloed 
kunnen hebben op de financiële situatie in de volgende beleidsperiode. Het blijft onduide-
lijk waarom de gemeente Zonnebeke het museum niet structureel subsidieert of bepaal-
de kosten draagt in de werking zonder hiervoor een vergoeding te vragen aan het AGB. 
Het is echter een voldoende engagement dat de gemeente bijdraagt bij eventuele tekor-
ten in de begroting. De commissie beveelt wel aan dat gemeente Zonnebeke en 
MMP1917 in gesprek gaan met andere Vlaamse musea met een verzelfstandigd statuut 
om de wettelijke en juridische mogelijkheden verder uit te klaren.   Er wordt zorg gedra-
gen voor het eigen archief.  
 
op dit criterium voldoet de organisatie aan volgend indelingsniveau:  
Regionaal niveau  
 
conclusie over de indeling  
De beoordelingscommissie adviseert Memorial Museum Passchendaele 1917 in te delen 
op regionaal niveau. Het museum beantwoordt goed aan de criteria voor regionale inde-
ling. De collectie heeft omwille van de grote impact op de nationale geschiedenis een 
groot belang. MMP1917 heeft een adequate infrastructuur en zet goed in op de kwali-
teitsvolle uitoefening van de vijf functies. Een marketingplan zal echter nodig zijn om het 
publieksbereik te stroomlijnen na de herdenkinsperiode. Op het vlak van immaterieel 
erfgoed en participatie is er nog zeer veel onbenut potentieel. De werking heeft zeker 
een regionale reikwijdte en is relevant voor Vlaanderen. MMP1917 heeft een voldoende 
kwaliteitsvol zakelijk en financieel beheer.  De organisatiestructuur en de aansturing die-
nen nog wel verder uitgewerkt te worden om te voldoen aan een kwaliteitsvol bestuur.  
 
voorgesteld indelingsniveau:  



Regionaal niveau  

Functies - advies werkingssubsidie  
 
subsidiëringsvoorwaarde: een afzonderlijke, opzichzelfstaande, cultureel-

erfgoedwerking hebben die geen onderdeel is van een andere werking die bin-

nen de organisatie wordt uitgevoerd in kader van een omvangrijkere kerntaak  
 
oordeel bij deze subsidiëringsvoorwaarde:  
Voldoende  
 
criterium: kwaliteit van de uitvoering van de functies  
Er zijn goede garanties dat MMP1917 de huidige kwaliteitsvolle werking voor de functies 
verder zal uitoefenen. In het beleidsplan zijn een reeks doelstellingen en acties uitge-
werkt die op het uitvoeren van functies zijn gericht. Indicatoren en budgettering zijn 
meegegeven bij de doelstellingen. De commissie onderschrijft dat er zinvolle acties ge-
formuleerd worden, die tegemoetkomen aan werkpunten, bedreigingen en kansen. Toch 
zijn er ook een paar bedenkingen. Het huidige externe depot zou opgegeven worden, om 
mee in te stappen in het regionale depot Potyze. Dit lijkt echter momenteel nog weinig 
concreet. Voor immaterieel erfgoed en participatie wordt het potentieel ook nog niet vol-
doende benut. Er zijn wel verschillende stappen om hieromtrent een beleid te ontwikke-
len. MMP1917 dient ten slotte effectief de komende beleidsperiode werk te maken van 
een volwaardig marketingplan zoals opgenomen in de doelstellingen. Dit zal een vereiste 
zijn om de verwachte daling in bezoekersaantallen op te vangen. De grote uitdaging voor 
het museum zal zijn om voldoende relevant te blijven na de herdenkingen voor WOI, 
men is zich daarvan bewust en tracht een aantal acties te ondernemen om hieraan te-
gemoet te komen. Het voorziene marketingplan is daarbij cruciaal. De commissie stelt 
zich de vraag of het museum hiervoor voldoende middelen voorziet. In de begroting 
staan middelen voor communicatie, niet voor het opstellen van het plan. Dit louter intern 
ontwikkelen door de huidige staf zal echter niet evident zijn.  
 
criterium: kwaliteit van de uitvoering van de functies (vervolg)  
 
oordeel bij dit criterium:  
Goed  
 
criterium: kwaliteit van de samenwerking en netwerking  
De komende beleidsperiode wil MMP1917 verder werk maken van een actieve rol in sa-
menwerking en netwerking op verschillende niveaus en met verscheidene belanghebben-
den. Ook de samenwerking met de musea in de Westhoek wordt nog verder geoptimali-
seerd, met aandacht voor goede afspraken en complementariteit. In het algemeen zijn 
de intenties volgens de commissie wel nog redelijk vaag en dienen de acties spoedig ge-
concretiseerd te worden om de haalbaarheid te verhogen.  
 
oordeel bij dit criterium:  
Goed  
 
criterium: wijze waarop de strategische visie(nota) wordt uitgevoerd  
De inhoud van de strategische visienota werd voldoende verwerkt in het aanvraagdos-
sier. Het collectiegerichte denken staat centraal en het museum voert een kwalitatief 
beleid. Er zijn echter nog beleidsprioriteiten die te weinig aanwezig zijn in het beleids-
plan. Zoals hierboven aangehaald, dient het museum  nog meer in te zetten op immate-
rieel erfgoed en participatie. Hier zijn nog heel wat kansen. Ook op vlak van digitale 
technologie kunnen er nog essentiële stappen gezet worden, waarbij het streven naar 
open data een mooi doel is.  



 
oordeel bij dit criterium:  
Voldoende  
 
criterium: kwaliteit van het zakelijke beheer, de haalbaarheid en het realiteits-

gehalte van de begroting  
MMP1917 blijft een voldoende kwaliteitsvol zakelijk en financieel beheer behouden in de 
volgende beleidsperiode. De organisatiestructuur en de aansturing blijven voldoende. Na 
de gemeenteraadsverkiezingen staat de vernieuwing van de raad van bestuur op de 
planning. Dit is positief, maar de commissie beveelt aan dat deze denkoefening vroeger 
wordt gestart. Schriftelijke afspraken over de bevoegdheden dienen ook verder op papier 
gezet te worden om tegemoet te komen aan de principes van goed bestuur. Er is in de 
begroting voldoende zicht op de besteding van de middelen. Het museum is echter sterk 
afhankelijk van eigen inkomsten. De gemeente Zonnebeke subsidieert de organisatie niet 
structureel. Met de verwachte terugval van de bezoekers, kan dit voor een tekort aan 
inkomsten zorgen in de volgende beleidsperiode. Er is echter voldoende kasreserve mo-
menteel. MMP1917 biedt daarnaast ook voldoende troeven, zodat de verwachte inkom-
sten realistisch lijken. De commissie benadrukt hier ook dat het uitwerken van een stevig 
(professioneel) marketingplan wel van groot belang is. Het financiële beleid zal aan 
voortdurende evaluatie moeten onderworpen worden zodat de voorzien kasreserve aan 
het einde van de beleidsperiode behouden blijft.  
 
oordeel bij dit criterium:  
Voldoende  
 
conclusie over de aanvraag voor werkingssubsidie  
De beoordelingscommissie adviseert Memorial Museum Passchendaele 1917 werkings-
subsidies toe te kennen. Het museum beantwoordt goed aan de criteria 
voor de toekenning van werkingssubsidies, met een aantal aandachtspunten.  Er zijn 
goede garanties dat MMP1917 de huidige kwaliteitsvolle werking voor de functies verder 
zal uitoefenen. Het uitschrijven van een marketingplan zal echter nodig zijn. Het museum 
werkt goed samen, maar dient een aantal samenwerkingen spoedig te concretiseren. De 
strategische visienota is voldoende verwerkt. Een aantal beleidsprioriteiten kunnen ech-
ter nog verder uitgewerkt worden. MMP1917 blijft een voldoende kwaliteitsvol zakelijk en 
financieel beheer behouden in de volgende beleidsperiode. Het zal een uitdaging zijn om 
de begroting na de herdenkingsperiode stabiel te houden. Een voortdurende evaluatie zal 
nodig zijn.  
 
oordeel bij de conclusie:  
Goed  
 
Aandachtspunten  
De beoordelingscommissie formuleert volgende prioritaire aandachtspunten bij de wer-
king van het museum: Maak effectief werk van het opstellen van een professioneel mar-
ketingplan om de verwachte terugval van de bezoekers na de herdenkingsperiode op te 
vangen. Benut het potentieel van immaterieel erfgoed en participatie in het toekomstige 
beleid. Hierbij dient de lokale bevolking nauwer betrokken te worden bij de werking. 
Stem beter af met In Flanders Field Museum over de collectiesamenstelling. Het zal be-
langrijk zijn om elkaar te versterken. Een gemeenschappelijk waarderingstraject over de 
kerncollecties is aan te raden. Werk de organisatiestructuur en aansturing verder uit vol-
gens de principes van goed bestuur. Monitor het financiële beleid, stuur het consequent 
bij en rapporteer hierover helder naar de administratie.  
 
  
 

Financieel 



 nvt 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Het MMP1917 adviseert de GR kennis te nemen van het voorlopig advies  

Stemming 

 

Besluitvorming 

De Gemeenteraad neemt kennis van het voorlopig advies 
 

15. Samenwerkingsovereenkomst Pas Partoe 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
 Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking 
 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Pas Partoe is de intergemeentelijke samenwerking tussen Zonnebeke, Poperinge, Ie-
per, Heuvelland, Wervik, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Alveringem, Mesen, 
Vleteren en vloeit voort uit het Forum Jeugd en Westhoekoverleg.  

 De samenwerkingsovereenkomst van de intergemeentelijke samenwerking dient te 
worden vernieuwd. Door het wegvallen van de subsidies door de Provincie West- 
Vlaanderen dient elke gemeente een extra bijdrage van 300 euro voor deze samen-
werking te voorzien.  

 Binnen de samenwerking organiseren we verschillende activiteiten (gaande van uit-
stappen, tot kleuteractiviteiten en technologiekampen, …). Deze worden aangeboden 
aan een democratische prijs. We mikken niet op winstgevende activiteiten en ge-
bruikten de subsidies om busvervoer e.d. te compenseren. Door het wegvallen van de 
subsidies lopen we het risico om minder kwaliteit en kwantiteit te kunnen aanbieden 
naar de toekomst toe. 

 Pas Partoe functioneert binnen het solidariteitsprincipe. Voor kleinere gemeentes bin-
nen de Westhoek is het niet altijd evident om uitstappen of grote activiteiten alleen te 
organiseren. door de samenwerking tussen de verschillende gemeentes kunnen we 
over de Westhoek heen een leuk en attractief aanbod brengen.  

 

Financieel 



 Voorzien krediet op registratiesleutel 0750/61540100 voor het huidige jaar: 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 9968.20 
 Geschatte kostprijs: € 300 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 9668.20 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 23/05/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Vanuit de dienst staan we volledig achter de continuering van de intergemeentelijke 
samenwerking.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de vernieuwing van de intergemeente-
lijke samenwerkingsovereenkomst.  

16. Aanpassing huishoudelijk reglement BKO 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen  
Bevoegd voor: Buitenschoolse Kinderopvang 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Ria Vermeersch  
 

Wetgeving 

 Aanpassing huishoudelijk reglement: beslissing gemeenteraad 17 september 2012 
 Tariefaanpassing sedert 1 januari 2014 
 Brochure van Kind en Gezin betreffende huishoudelijk reglement (versie 5 maart 
2018) 
 Aanpassing huishoudelijk reglement omtrent privacywetgeving 

Documenten en voorgeschiedenis 



 Laatste wijziging van huishoudelijk reglement dateert van gemeenteraad 17 septem-
ber 2012 

 Huishoudelijk reglement was nodig aan vernieuwing toe qua lay-out. 
 Volgende belangrijke inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht: 

- Vermelding van de locatieverantwoordelijken met hun locatie, alsook vermelding 
van de administratieve kracht 

- Vermelding van de contactgegevens van Kind en Gezin 
- Vermelding van geven van fiscaal attest 
- Regeling van betaling: factuur wordt niet gesplitst 
- Regeling betreffende privacyverklaring((volledig nieuw) 
- Voeding: koek, enkel nog water(geen sapjes meer) en ook fruit, ook vermelding 

van kraantjeswater 
- Openingsdagen: opvang in 1 locatie in Beselare centraal in de zomer (bouwverlof) 

en tussen kerst en nieuwjaar: vooraf inschrijving en vooraf betaling 
- Vermelding van polisnummer van verzekering 
- Klachtenbehandeling: vermelding mailadres betreffende schending privacywetge-

ving 
- Elke wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van het gezin, wordt 

schriftelijk meegedeeld, minstens 2 maanden voor de wijziging.(volledig nieuw) 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van Kind en Gezin werd het huishou-
delijk reglement afgestemd op de nieuwe brochure van Kind en Gezin betreffende 
huishoudelijk reglement. 

 Daarnaast werd het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe wetgeving om-
trent de privacy verplichtingen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het nieuwe huishoudelijk reglement van bko bondgenootje 
goed. 

 Het nieuwe huishoudelijke reglement wordt besproken, meegegeven met en onderte-
kend door elke ouder die zijn kind inschrijft. 

 Het nieuwe huishoudelijke reglement staat ook op de gemeentelijke website. 
 

17. Goedkeuring wijziging schriftelijke overeenkomst met ouders van 

BKO 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Buitenschoolse Kinderopvang 



Naam behandelend ambtena(a)r(en):Ria Vermeersch  
 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsop-
vang en groepsopvang(artikel 27) 

 Brochure van Kind en Gezin ivm huishoudelijk reglement en schriftelijke overeen-
komst (versie 5 maart 2018) 

 Nieuwe wetgeving omtrent privacy verplichtingen, dd.25 mei 2018 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op de gemeenteraad van 13 april 2015 werd de schriftelijke overeenkomst met ou-
ders van BKO goedgekeurd. 

 Teneinde onze erkenning te behouden dienen we met elke ouder nu ook een schrifte-
lijke overeenkomst af te sluiten en dit sedert april 2015. 

 De schriftelijke overeenkomst vermeldt minimaal: 
-de identificatiegegevens van het kind 
-de prijs van de buitenschoolse kinderopvang 
-gelijkwaardige opzegmodaliteiten, zowel voor de ouder als voor de organisator van 
de kinderopvang; 
-verwijzing naar het huishoudelijk reglement 
-verwijzing naar de toestemming omtrent gebruik van het beeldmateriaal 

- toestemming omtrent gebruik van het beeldmateriaal: inhoudelijk werd volgende zin 
toegevoegd op pagina 2 ten einde in orde te zijn met de nieuwe privacyrichtlijnen: 
“Als ouder kunt u de toestemming wijzigen of intrekken door contact op te nemen via 
e-mail met het BKO, ria.vermeersch@zonnebeke.be” 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Om in orde te zijn met de nieuwe richtlijnen omtrent privacy verplichtingen werd er 
een wijziging aangebracht zodat ouders op elk moment hun toestemming kunnen wij-
zigen of intrekken. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de herwerkte schriftelijke overeenkomst tussen ouders en het 
gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang Bondgenootje goed. 

 In bijlage vindt u de nieuwe schriftelijke overeenkomst die elke ouder tekent bij in-
schrijving van kind. 

 

18. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Renties Ypres 
Rally 2018  



Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys 

- Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag van - ingediend door vzw Superstage naar aanleiding van de Renties 
Ypres Rally 2018 – de Ypres Historic Rally 2018 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 

Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonnebeke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpassing van de 

algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke – dd. 16 mei 2018 
 

Stemming 

 
Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 



Vanaf 23 juni 2018 wordt van 8.00 uur tot 23 juni om 24.00 uur een verbod ingesteld op 
het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid 
in de deelgemeenten Geluveld, Zandvoorde en Zonnebeke, tenzij men in het bezit is van 
een schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De ambtenaar lokale economie 
- De organisator. 
 

De wnd. Secretaris, Voorzitter gemeenteraad 

N. Vermeersch J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 20.00 uur te Zonnebeke. 


