
V E R S L A G  V A N  D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  2 1  

A U G U S T U S  2 0 1 8  
 

Aanw ezig D. Sioen: Burgem eester; 

E. D'Hellem , F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Dem onie, 

J. Le leu, Johan Tally, K. Meerssem an, L. Blondeel,  

M. Verst raete, M. Verm eeren, P. Denorm e, P. Durnez, 

S. Vangheluw e, T. D'Alle ine, W . Pat tyn, C. Zole : Raadsle-

den; 

I . Vandepit te , L. Hoflack, M. Debucquoy, S. Vanderhaeghen: 

Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzit ter  gem eenteraad; 

M. Vander  Meiren: OCMW - voorzit t er; 

P. Aw outers: W aarnem end Algem een Directeur   

Afw ezig  

Verontschuldigd C. Zole : Raadslid verontschuldigd voor  agendapunt  1 , 2 , 3 , 

4 , 5 , 6 ; 

M. Descheem aeker: Schepen 

  

 

De voorzit ter  opent  de vergadering om  2 0 .0 0  uur  

Openbare zit t ing 

1 . Goedkeuren van de notulen van de vorige zit t ing dd. 9  juli 2 0 1 8  

De notulen van de gem eenteraad dd. 9 juli 2018 worden ter  goedkeuring voorgelegd. 

 

Stem m ing 

Aantal j a stem m en 20 D. Sioen, E. D'Hellem , F. Bryon, F. Deleu, I . Vandepit te, J.  

Vandoolaeghe, J.  Dem onie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

sem an, L. Blondeel,  L.  Hoflack, M. Verst raete, M. De-

bucquoy, M. Verm eeren, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 

Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pat tyn 

Aantal nee stem m en 0  

Aantal onthoudingen  2 J. Jonckheere, P. Denorm e 

 

 

Besluitvorm ing 

De gem eenteraad keurt  de notulen van 9 juli 2018 goed.  

 

2 . Kennisnam e ontslag Jan Vandoolaeghe als voorzit ter  van de gem een-

teraad 

Bevoegdheid 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 

Verwij zend naar volgende wet telij ke, decretale of reglem entaire bepalingen:  



- Art ikel 15 van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 2005 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

1. De heer Jan Vandoolaeghe werd door de gem eenteraad in zit t ing van 2 januari 

2013 tot  voorzit ter van gem eenteraad verkozen;  

2. Gelet  op het  schrij ven van de heer Jan Vandoolaeghe van 7 augustus 2018 waar-

bij  hij  zijn ontslag aanbiedt  als voorzit ter van de gem eenteraad, afgegeven aan de 

wnd. algem een directeur op 9 augustus 2018;  

 

Financieel 

- Niet  van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Visum 

- Niet  van toepassing 

 

Openbare stem m ing 

- De raad neem t  akte  

 

Besluitvorm ing 

Art ikel 1 

Er wordt  akte  genom en van het  ontslag ingediend door de heer Jan Vandoolaeghe, Lan-

gem arkst raat  9A, 8980 Zonnebeke als voorzit ter van de gem eenteraad van Zonnebeke. 

 

Art ikel 2 

Zoals om schreven in art ikel 74bis van het  gem eentedecreet  zal de Vlaam se regering bin-

nen de 20 dagen op de hoogte gebracht  worden d.m .v. de elekt ronische m andatendata-

bank. 

 

3 . Eedaflegging Thijs D'Alleine als voorzit ter  van de gem eenteraad 

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  art ikel 57 

 

Naam  schepen:  Dirk Sioen 

Bevoegd voor:  Algem een beleid en coördinat ie 

Naam  behandelend am btena(a) r(en) :  Henk De Muyt  

 

Wetgeving 

− Om zendbrief BB 2012/ 2 van 19 oktober 2012 – Start  van de lokale bestuursperiode 

na de verkiezingen van 14 oktober 2012 – benoem ing van de burgem eester – instal-

lat ie van de gem eenteraad – verkiezing van de schepenen – sam enstelling en instal-

lat ie van de OCMW-raad;  

− Art ikelen 7, 8 van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 2005 houdende verkiezing van 

een voorzit ter onder de gem eenteraadsleden. 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 



− Gelet  op de resultaten van de gem eenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de 

geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwist ingen dd. 23 novem ber 

2012 zoals m eegedeeld per brief op 26 novem ber 2012;  

− Gelet  op de eedaflegging van de gem eenteraadsraadsleden t ij dens de installat iever-

gadering van 2 januari 2013;  

− Gelet  op de verkozenverklaring van Jan Vandoolaeghe als voorzit ter van de gem een-

teraad op de installat ievergadering van 02 januari 2013. 

− Gelet  op het  ontslag van Jan Vandoolaeghe als voorzit ter van de gem eenteraad, 

waarvan akte op de zit t ing van 21 augustus 2018;  

− Gelet  op het  feit  dat  de gezam enlij ke akte van voordracht  van Jan Vandoolaeghe als 

kandidaat -voorzit ter m elding m aakt  van Thij s D’Alleine als opvolger die hem  zal op-

volgen voor de resterende duurt ij d van het  m andaat  als voorzit ter van de gem eente-

raad. 

 

Financieel 

− Niet  van toepassing  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 

Visum 

 

Besluitvorm ing 

Art ikel 1 

De gem eenteraad neem t  kennis van de ontvankelij ke gezam enlij ke akte van voordracht  

van de kandidaat -voorzit ter waarbij  raadslid Thij s D’Alleine staat  aangeduid als opvolger 

van Jan Vandoolaeghe als voorzit ter van de gem eenteraad.  

 

Art ikel 2 

Thij s D’Alleine wordt  verkozen verklaard als voorzit ter van de gem eenteraad m et  ingang 

van 21 augustus 2018 en legt  de eed af in de handen van de burgem eester  “ I k zweer de 

verplicht ingen van m ijn m andaat  t rouw na te kom en” .  

 

Art ikel 3 

Zoals om schreven in art ikel 74bis van het  gem eentedecreet  zal de Vlaam se regering bin-

nen de 20 dagen op de hoogte gebracht  worden d.m .v. de elekt ronische m andatendata-

bank. 

 

Thij s D’Alleine, neem t  verder het  voorzit terschap waar van de vergadering.  
 

4 . Kennisnam e ontslag van Michiel Descheem aeker als schepen en ge-

m eenteraadslid 

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  -  art ikel 42 

 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 

Verwij zend naar volgende wet telij ke, decretale of reglem entaire bepalingen:  



- Art ikel 15 van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 2005 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

1. De heer Michiel Descheem aeker werd door de gem eenteraad in zit t ing van 2 j a-

nuari 2013 als gem eenteraadslid geïnstalleerd;  

2. De heer Michiel Descheem aeker werd in de voordrachtakte aangeduid als eerste 

opvolger voor Dirk Sioen. Op de gem eenteraad van 02 januari 2015 legde hij  de 

eed af als 5de schepen. 

3. Gelet  op het  aangetekend schrij ven van de heer Michiel Descheem aeker van 6 

augustus 2018 waarbij  hij  zij n ontslag aanbiedt  als schepen (  post regist rat ie 

2018/ 0682, datum  inschrij ving 07.08.2018 ) , afgegeven aan de voorzit ter van de 

gem eenteraad op 7 augustus 2018. 

4. Gelet  op het  aangetekend schrij ven van de heer Michiel Descheem aeker van 8 

augustus 2018 waarbij  hij  zij n ontslag aanbiedt  als gem eenteraadslid (  post regi-

st rat ie 2018/ 0687, datum  inschrij ving 09.08.2018 ) , afgegeven aan de voorzit ter 

van de gem eenteraad op 9 augustus 2018. 

 

Financieel 

- Niet  van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:   Nee 

 

Visum 

- Niet  van toepassing 

 

Openbare stem m ing 

- De raad neem t  akte  

 

Besluitvorm ing 

Art ikel 1 

Er wordt  akte  genom en van het  ontslag ingediend door de heer Michiel Descheem aeker, 

Elverdingest raat  11/ 2A, 8900 Ieper als gem eenteraadslid en als schepen van de gem een-

te Zonnebeke. 

 

Art ikel 2 

Zoals om schreven in art ikel 74bis van het  gem eentedecreet  zal de Vlaam se regering bin-

nen de 20 dagen op de hoogte gebracht  worden d.m .v. de elekt ronische m andatendata-

bank. 

 

5 . Kennisnam e afstand van m andaat  door Gerda Declercq, opvolger op 

de lijst  I nspraak 

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  art ikel 57 

 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 



− Art ikel 12, § 1 van het  Gem eentedecreet  

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

− Overwegende dat  verkozen gem eenteraadsleden en hun opvolgers die zich in een 

situat ie bevinden die onverenigbaar is m et  het  lidm aatschap van de gem eenteraad, 

de eed niet  kunnen afleggen en bij gevolg geacht  worden afstand te doen van het  hen 

toegekende m andaat ;  

− Overwegende dat  zij  de gem eentesecretaris daarvan schriftelij k op de hoogte bren-

gen en dat  de afstand definit ief wordt , zodra de gem eenteraad daarvan kennis heeft  

genom en;  

− Gelet  op de brief van Gerda Declercq, thans OCMW-raadslid, van 6 juni 2018 (post re-

gist rat ie 2018/ 536)  waarbij  zij  schriftelij k afstand doet  van het  m andaat  van gem een-

teraadslid als opvolger van een ontslagnem end gem eenteraadslid;  

 

Stem m ing 

Niet  van toepassing 

 

Besluitvorm ing 

− De gem eenteraad neem t  kennis van de afstand van m andaat  van m evrouw Gerda 

Declercq. 

6 . Onderzoek geloofsbrieven van Christoph Zole als opvolger van Michiel 

Descheem aeker als gem eenteraadslid 

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  -  art ikel 42 

 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 

Verwij zend naar volgende wet telij ke, decretale of reglem entaire bepalingen:  

- Art ikel 84 van het  Kiesdecreet  van 8 juli 2011 houdende de organisat ie van de lo-

kale en provinciale verkiezingen en houdende wij ziging van het  gem eentedecreet  

van 15 juli 2005, het  Provinciedecreet  van 9 decem ber 2005 en het  decreet  van 19 

decem ber 2008 bet reffende de openbare cent ra van de openbare cent ra voor m aat -

schappelij k welzij n;  

- Art ikel 11 van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 2005 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

I n zit t ing van heden, 21 augustus 2018, heeft  de gem eenteraad kennis genom en van het  

ontslag van de heer Michiel Descheem aeker als gem eenteraadslid en van de afstand van 

m andaat  door opvolger m evrouw Gerda Declercq. Naar luidt  van art ikel 84 van de ge-

m eentekieswet  dient  te gem eenteraad over t e gaan tot  het  nazicht  van de geloofsbrieven 

van de opvolger.  

Gelet  op de installat ievergadering van de gem eenteraad dd. 02 januari 2013, van de ge-

m eenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, waaruit  blij kt  dat :  

• Michiel Descheem aeker werd aangesteld als gem eenteraadslid;  

• Doorheen de legislatuur werden volgende opvolgers reeds geïnstalleerd in de ge-

m eenteraad:  Johan Leleu en Johan Tally;  



• Doorheen de legislatuur hebben volgende opvolgers afstand gedaan van hun 

m andaat  in de gem eenteraad:  Lepere Jaak, Gerarda Vancoillie en Monique vande 

Ginste en Gerda Declercq;  

• De eerste opvolger die in aanm erking kom t  Dhr. Christoph Zole is.  

 

Financieel 

- Niet  van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:   Nee 

 

Visum 

- Niet  van toepassing 

 

Advies van de dienst   

Uit  een onderzoek van de geloofsbrieven blij kt  dat  de eerste opvolger, de heer  Chr is-

toph Zole  de hoedanigheid van Belg heeft  behouden, dat  hij  m eer dan 18 jaar oud is, 

nog steeds gehuisvest  is te Steenm olenlaan 3 6 , 8 9 8 0  Zonnebeke, en over een blanco 

st rafregister beschikt .  

Daarenboven werd vastgesteld dat  geen enkel geval van onverkiesbaarheid, voorzien bij  

art ikel 65 van de gem eentekieswet  of van onverenigbaarheid wegens het  uitoefenen van 

am bten of wegens verwantschap, voorzien bij  de art ikelen 11 en volgende van het  ge-

m eentedecreet , op hem  toepasselij k is. 

 

Openbare stem m ing 

- De raad neem t  akte  van het  onderzoek van de geloofsbr ieven  

 

Besluitvorm ing 

De Raad neem t  akte van het  onderzoek, als volgt :  

 

VERSLAG AAN DE RAAD 

In zit t ing van heden, 21 augustus 2018 heeft  de gem eenteraad kennisgenom en van het  

ontslag van Michiel Descheem aeker als gem eenteraadslid. 

Naar luidt  van art ikel 84 van de gem eentekieswet  dient  te gem eenteraad over te gaan 

tot  het  nazicht  van de geloofsbrieven van de opvolger.  

 

Gelet  op de installat ievergadering van de gem eenteraad dd. 02 januari 2013, van de ge-

m eenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, waaruit  blij kt  dat :  

• Dhr. Michiel Descheem aeker aangesteld als gem eenteraadslid;  

• De eerste opvolger Dhr. Christoph Zole is.  

 

Uit  een onderzoek van de geloofsbrieven blij kt  dat  de eerste opvolger, de heer  Chris-

toph Zole  de hoedanigheid van Belg heeft  behouden, dat  hij  m eer dan 18 jaar oud is, 

nog steeds gehuisvest  is te Steenm olenlaan 3 6 , 8 9 8 0  Zonnebeke, en over een blanco 

st rafregister beschikt . 

Daarenboven werd vastgesteld dat  geen enkel geval van onverkiesbaarheid, voorzien bij  

art ikel 65 van de gem eentekieswet  of van onverenigbaarheid wegens het  uitoefenen van 

am bten of wegens verwantschap, voorzien bij  de art ikelen 11 en volgende van het  ge-

m eentedecreet , op hem  toepasselij k is. 

Naar m ijn oordeel, m ag Dhr. Christoph Zole tot  de eed toegelaten worden, vereist  voor 

de uitoefening van zij n m andaat . 



 

De verslaggever,  

Thij s D’Alleine 

Voorzit ter gem eenteraad. 

7 . Eedaflegging van Christoph Zole als gem eenteraadslid 

Bevoegdheid 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 

Verwij zend naar volgende wet telij ke, decretale of reglem entaire bepalingen:  

− Art ikelen 7, 8, 9, 11, 12, §1, 14, 16, 18, 21, van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 

2005, dat  de verkozen gem eenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goed-

gekeurd de eed “ I k zweer de verplicht ingen van m ijn m andaat  t rouw na te kom en”  

dienen af te leggen  in handen van de voorzit ter;  

− Art ikelen 8, 58 en 86 van het  Kiesdecreet  van 8 juli 2011 houdende de organisat ie 

van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wij ziging van het  gem eente-

decreet  van 15 juli 2005, het  Provinciedecreet  van 9 decem ber 2005 en het  decreet  

van 19 decem ber 2008 bet reffende de openbare cent ra van de openbare cent ra voor 

m aatschappelij k welzij n. 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

− Gelet  op de brief van Michiel Descheem aeker waarin hij  ontslag neem t  als raadslid;  

− Gelet  op de resultaten van de gem eenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de 

geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwist ingen dd. 23 novem ber 

2012 zoals m eegedeeld per brief op 26 novem ber 2012;  

− Gelet  op het  onderzoek van de geloofsbrieven van Christoph Zole, zoals voorgeschre-

ven in art ikelen 7, §3, 9, 11, 12 van het  Gem eentedecreet ,  waaruit  blij kt  dat  de ver-

kozene voldoet  aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 

Financieel 

− Niet  van toepassing  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Visum 

Niet  van toepassing 

 

Besluit  

Art ikel 1 

Christoph Zole, geboren te I eper op 13 februari 1973, wonende te Steenm olenst raat  36 

8980 te Zonnebeke, wordt  onm iddellij k ter zit t ing uitgenodigd en verzocht , in deze open-

bare vergadering en in handen van de voorzit ter de voorgeschreven eed af te leggen, 

waaraan hij  voldoet , als volgt  :   

" I k zweer de verplicht ingen van m ijn m andaat  t rouw na te kom en” ."  

 

Art ikel 3 

Christoph Zole wordt  aangesteld als gem eenteraadslid t itularis. Hij  zal het  m andaat  van 

Michiel Descheem aeker voleindigen. 



 

Art ikel 3 

Zoals om schreven in art ikel 74bis van het  gem eentedecreet  zal de Vlaam se regering bin-

nen de 20 dagen op de hoogte gebracht  worden d.m .v. de elekt ronische m andatendata-

bank. 

 

8 . Vaststelling ranglijst  van de gem eenteraadsleden 

De tabel van rangorde van de raadsleden wordt ,  overeenkom st ig art ikel 50, § 2 en art i-

kel 8 §4 lid van het  gem eentedecreet  van 15 j uli 2005 vastgesteld als volgt :  

Volg-  

num -

m er 

Naam  en voornaam  van de 

RAADSLEDEN 

Hoedanigheid Datum  eerste 

indienst t re-

ding 

VERKI EZI NG VAN  

14 OKTOBER 2012 

   als gem een-

teraadslid 

Datum  eed-

aflegging 

Aantal be-

kom en 

stem m en 

1 DURNEZ Paul Gem eenteraadslid 06-01-1983 02-01-2013 530 

2 HOFLACK Luk  Gem eenteraadslid 05-01-1989 02-01-2013 1.166 

3 SI OEN Dirk  Gem eenteraadslid 03-01-1995 02-01-2013 2.056 

4 BRYON Franky   Gem eenteraadslid 03-01-1995 02-01-2013 750 

5 VERSTRAETE Marc  Gem eenteraadslid 03-01-1995 02-01-2013 536 

6 VANDERHAEGHEN Sabine  Gem eenteraadslid 01-01-2001 02-01-2013 926 

7 BLONDEEL Luc  Gem eenteraadslid 01-01-2001 02-01-2013 452 

8 VANDEPI TTE Ingrid Gem eenteraadslid 02-01-2007 02-01-2013 957 

9 DEMONI E Johan  Gem eenteraadslid 02-01-2007 02-01-2013 663 

10 DENORME Pat rick  Gem eenteraadslid 02-01-2007 02-01-2013 603 

11 VERMEEREN Maxim  Gem eenteraadslid 30-01-2012 02-01-2013 406 

12 JONCKHEERE Joachim   Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 873 

13 MEERSSEMAN Koen  Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 597 

14 VANDOOLAEGHE Jan  Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 589 

15 D’ALLEINE Thij s  Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 582 

16 DELEU Frans Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 567 

17 DEBUCQUOY Marie  Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 562 

18 
VANGHELUWE Sophie Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 544 

19 
D’HELLEM Evelien Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 382 

20 
PATTYN Wendy Gem eenteraadslid 02-01-2013 02-01-2013 363 

21 
LELEU Johan Gem eenteraadslid 11-02-2013 11-02-2013 464 



22 
TALLY Johan Gem eenteraadslid 02-01-2015 02-01-2015 462 

23 
ZOLE Christoph Gem eenteraadslid 09-07-2018 09-07-2018 436 

 

9 . Verkozenverklar ing van Jan Vandoolaeghe als kandidaat - schepen en 

eedaflegging 

Bevoegdheid 

Naam  algem een directeur, wnd.:  Philippe Awouters  

Naam  behandelende am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch/  Henk De Muyt   

 

Wetgeving 

Verwij zend naar volgende wet telij ke, decretale of reglem entaire bepalingen:  

− Om zendbrief BB 2012/ 2 van 19 oktober 2012 – Start  van de lokale bestuursperiode 

na de verkiezingen van 14 oktober 2012 – benoem ing van de burgem eester – instal-

lat ie van de gem eenteraad – verkiezing van de schepenen – sam enstelling en instal-

lat ie van de OCMW-raad;  

− Art ikelen 44, 45, 50, §1, van het  Gem eentedecreet  van 15 juli 2005 houdende ver-

kiezing van de schepenen onder de gem eenteraadsleden. 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

− Gelet  op de resultaten van de gem eenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de 

geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwist ingen dd. 23 novem ber 

2012 zoals m eegedeeld per brief op 26 novem ber 2012;  

− Gelet  op de eedaflegging van de gem eenteraadsraadsleden t ij dens de installat iever-

gadering van 2 januari 2013;  

− Gelet  op de gezam enlij ke akte van voordracht  van de kandidaat -schepenen die on-

dertekend is door m eer dan de helft  van de verkozenen op de lij sten die aan de ver-

kiezingen van 14 oktober 2012 deelnam en en tevens voor elk van de kandidaat -

schepenen ondertekend is door een m eerderheid van de personen die op dezelfde lij st  

werden verkozen als de voorgedragen kandidaat -schepenen;  

− Gelet  dat  de voorgedragen kandidaat  schepenen de volgende personen zij n:  

o De heer Dirk Sioen als eerste schepen;  

o De heer Luk Hoflack als tweede schepen;  

o Mevrouw Sabine Vanderhaeghen als derde schepen;  

o Mevrouw Ingrid Vandepit te als vierde schepen;  

o De heer Johan Dem onie als vij fde schepen;  

− Gelet  op het  feit  dat  de gezam enlij ke akte van voordracht  van de kandidaat -

schepenen m elding m aakt  van de einddatum  van m andaat  en m elding m aakt  van 

diegene die haar zal opvolgen voor de resterende duurt ij d van het  m andaat , m eer 

bepaald als volgt :  

Naam  kandidaat -

schepen 

Mandaat  Einddatum Naam  opvolger(s)  

Dirk SI OEN Eerste schepen 01/ 01/ 2015 Michiel 

DESCHEEMAEKER 

Luk HOFLACK  Tweede schepen   

Sabine  

VANDERHAEGHEN 

Derde schepen   

I ngrid 

VANDEPI TTE 

Vierde schepen   



Johan DEMONI E Vij fde schepen 01/ 01/ 2016 Marie DEBUCQUOY 

− Gelet  op de eedaflegging van de schepenen op de installat ievergadering dd. 02 janua-

ri 2013 in de handen van de burgem eester;  

− Gelet  op het  feit  dat  Dirk Sioen op 22 decem ber 2014 de eed als burgem eester heeft  

afgelegd in handen van de gouverneur.  

− Gelet  op het  feit  dat  Michiel Descheem aeker op 02 januari 2015 de eed heeft  afgelegd 

in de handen van de burgem eester;  

− Gelet  op het  ontslag van Michiel Descheem aeker als gem eenteraadslid en schepenen, 

waarvan akte in de gem eenteraad van 21 augustus 2018 en het  feit  dat  er in de ge-

zam enlij ke akte van voordracht  geen opvolger staat  aangeduid.  

− Gelet  op de overhandiging van een nieuwe gezam enlij ke akte van voordracht  van de 

kandidaat -schepenen aan de wnd. secretaris op 19 juni 2018. 

− Gelet  op het  feit  dat  de gezam enlij ke akte van voordracht  van de kandidaat - schepen 

uiterlij k acht  dagen voor de installat ievergadering van de gem eenteraad aan de wnd. 

algem een directeur is overhandigd;  

− Gelet  op het  feit  dat  dat  de gezam enlij ke akte van voordracht  van de kandidaat -

schepen aan de voorwaarden van art ikel 45, §1 en §2 van het  van het  Gem eentede-

creet  van 15 juli 2005 voldoet ;  

− Gelet  op het  feit  dat  de gezam enlij ke akte van voordracht  van de kandidaat -schepen 

geen m elding m aakt  van de einddatum  van m andaat . 

 

Financieel 

− Niet  van toepassing  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Visum 

Niet  van toepassing 

 

Besluit  

Art ikel 1 

De gem eenteraad neem t  kennis van de ontvankelij ke akte van voordracht  van Jan Van-

doolaeghe als schepen. 

 

Art ikel 2 

De gem eenteraad neem t  kennis van de nieuwe rangorde van het  schepencollege, m eer 

bepaald:  

 

Naam  kandidaat -

schepen 

Mandaat  
Einddatum Naam  opvolger(s)  

Luk HOFLACK  Eerste schepen   

Sabine  

VANDERHAEGHEN 

Tweede schepen   

I ngrid VANDEPITTE Derde schepen   

Marie DEBUCQUOY Vierde schepen   

JAN VANDOOLAEGHE Vij fde schepen   

Maria 

VANDER MEIREN 

OCMW-voorzit ter    



 

Art ikel 3 

De gem eenteraad neem t  kennis van de eedaflegging van Jan Vandoolaeghe als schepen.  

 

Art ikel 4 

Zoals om schreven in art ikel 74bis van het  gem eentedecreet  zal de Vlaam se regering bin-

nen de 20 dagen op de hoogte gebracht  worden d.m .v. de elekt ronische m andatendata-

bank. 

 

1 0 . Ontslag van rechtsw ege van Michiel Descheem aeker als lid van de 

raad van bestuur van het  autonoom  gem eentebedrij f MMP 1 9 1 7   

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  art ikel 42 

 

Naam  schepen:  Sabine Vanderhaeghen 

Bevoegd voor:  Toerism e – m useum   

Naam  behandelend am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch 

 

Wetgeving 

Wetgeving 

− Art ikel 236 van het  gem eentedecreet ;   

− Gem eenteraadsbeslissing dd. 13 oktober 2014 m .b.t . de opricht ing van het  autonoom  

gem eentebedrij f Mem orial Museum  Passchendaele 1917;  

− Statuten van het  Autonoom  Gem eentebedrij f MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-

m eenteraad dd. 13 oktober 2014 en later  gewij zigd op de gem eenteraad van 23 fe-

bruari 2015 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

− Op de zit t ing van 21 augustus 2018 nam  de gem eenteraad akte van het  ontslag van 

Michiel Descheem aeker als gem eenteraadslid, bijgevolg kan hij  geen lid m eer zij n van 

de raad van bestuur van het  AGB. 

 

Financieel 

− Niet  van toepassing  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 

Visum 

− Niet  van toepassing 

 

Stem m ing 

Aantal j a stem m en 23 D. Sioen, E. D'Hellem , F. Bryon, F. Deleu, I . Vandepit te, J.  

Vandoolaeghe, J.  Jonckheere, J. Dem onie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meerssem an, L. Blondeel,  L.  Hoflack, M. Verst rae-

te, M. Debucquoy, M. Verm eeren, P. Denorm e, P. Durnez, 

S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pat tyn, 

C. Zole  

Aantal nee stem m en 0  



Aantal onthoudingen  0  

 

 

Besluitvorm ing 

− De gem eenteraad ontslaat  Michiel Descheem aeker van rechtswege als raadslid in het  

AGB MMP 1917 

 

1 1 . Verk iezing van een nieuw  lid van de Raad van Bestuur voor het  Au-

tonoom  Gem eentebedrij f Mem orial Museum  Passchendaele 1 9 1 7   

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  art ikel 42 

 

Naam  schepen:  Sabine Vanderhaeghen 

Bevoegd voor:  Toerism e – m useum   

Naam  behandelend am btena(a) r(en) :  Niels Verm eersch 

 

Wetgeving 

− Art ikel 236 van het  gem eentedecreet ;   

− Gem eenteraadsbeslissing dd. 13 oktober 2014 m .b.t . de opricht ing van het  autonoom  

gem eentebedrij f Mem orial Museum  Passchendaele 1917;  

− Statuten van het  Autonoom  Gem eentebedrij f MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-

m eenteraad dd. 13 oktober 2014 en later  gewij zigd op de gem eenteraad van 23 fe-

bruari 2015 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

• Op de zit t ing van 21 augustus 2018 nam  de gem eenteraad akte van het  ontslag 

van Michiel Descheem aeker als gem eenteraadslid, bij gevolg is hij  ook geen lid 

m eer van de raad van bestuur van het  AGB. 

• Vanuit  I nspraak wordt  op 8 augustus 2018 Johan Leleu voorgedragen als lid van 

de raad van bestuur.  

 

Financieel 

− Niet  van toepassing  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 

Visum 

− Niet  van toepassing 

 

Advies van de dienst  en m ot ivat ie 

− De voorgedragen voldoet  aan de voorwaarden zoals verm eld in het  gem eentedecreet  

en de statuten. 

 

Stem m ing 

Aantal stem briefjes:  23 

Johan Leleu 



Ja-stem m en:  21 

Neen-stem m en:  0 

Onthoudingen:  0 

Ongeldige stem m en:  0 

 

 

Besluitvorm ing 

De gem eenteraad beslist  om  volgende persoon aan te duiden als bestuurslid van het  au-

tonoom  gem eentebedrij f Mem orial Museum  Passchendaele 1917:  

1. Johan Leleu, Oude Moorsledest raat  10b, 8980 Passendale 

 

1 2 . Aanpassing dotat ie polit iezone 

Bevoegdheid 

Gem eentedecreet  art ikel 42 

 

Naam  schepen: Luk Hoflack 

Bevoegd voor:  Financiële dienst  

Naam  behandelend am btena(a) r(en) : Gerard St raetem ans  

 

Wetgeving 

−  De wet  van 7 decem ber 1998 tot  organisat ie van een geïntegreerde polit iedienst , 

ge-st ructureerd op twee niveaus, in bij zonder ar t ikel 40, derde en zesde lid en art ikel 

71, eerste lid 

−  Het  Koninklij k Besluit  van 16 novem ber 2001 houdende de nadere regels inzake 

de berekening en de verdeling van de gem eentelij ke dotat ies in de schoot  van een 

m eer-gem eente polit iezone 

 

Docum enten en voorgeschiedenis 

− Beslissing van de Gem eenteraad dd 12/ 02/ 2018 houdende de aanpassing van de ge-

m eentelij ke dotat ie aan de Polit iezone ARRO Ieper .  

− Bericht  van de Polit iezone ARRO naar aanleiding van de budgetwij ziging 2018 dd 7 

juni 2018 . 

− De dotat ie van de Gem eente Zonnebeke  wordt  aangepast  als volgt  :  

 

2018  2019 

Oorspronkelij ke dotat ie  Zonnebeke   808 233 820 357 

Nieuw e dotat ie  Zonnebeke    8 0 0  2 3 1  8 0 8  2 3 3  

 

Financieel 

− Voorzien krediet  op regist rat iesleutel 0400-69940000 voor het  huidige jaar: 800.233 

− Resterend krediet  voor het  huidig jaar:  0 euro 

− Geschat te kostprij s:  nihil 

− Resterend krediet  na deze beslissing:  0 Euro 

− Het  krediet  werd volledig vastgelegd bij  het  begin van het  boekjaar.  

 

Terugkoppeling naar het  St rategische Meerjarig Beleidsplan:  j a of nee 

− Beleidsdom ein:  1419/ 001/ 011/ 001/ 005 

− Operat ionele doelstelling:   



− Act ie:   

 

Visum 

Datum  visum :  31/ 07/ 18 

Visum  financieel beheerder:  Visum  toegekend 

 

Advies van de dienst  en m ot ivat ie 

− Gunst ig 

 

Stem m ing 

Aantal j a stem m en 23 D. Sioen, E. D'Hellem , F. Bryon, F. Deleu, I . Vandepit te, J.  

Vandoolaeghe, J.  Jonckheere, J. Dem onie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meerssem an, L. Blondeel,  L.  Hoflack, M. Verst rae-

te, M. Debucquoy, M. Verm eeren, P. Denorm e, P. Durnez, 

S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pat tyn, 

C. Zole  

Aantal nee stem m en 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

 

Besluitvorm ing 

− De gem eenteraad keurt  de aanpassing van de dotat ie aan de Polit iezone ARRO Ieper 

goed. 

− Afschrift  van deze beslissing wordt  overgem aakt  aan:  

o De rekendienst  

o De Federale Overheidsdienst  Binnenlandse zaken  

o De gouverneur van de Provincie 

 

DeWaarnem end Algem een Directeur ,  Voorzit ter gem eenteraad 

P. Awouters J. Vandoolaeghe 

De voorzit ter  sluit  de vergadering om  2 1 .0 5  uur. 

De volgende gem eenteraad gaat  door op m aandag 1 0  septem ber 

2 0 1 8  om  2 0 .0 0  te  Zonnebeke. 

 


