
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 8 
OKTOBER 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, W. Pattyn, C. Zole : Raadsleden; 
I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, L. Hoflack, M. Debucquoy, 
S. Vanderhaeghen: Schepenen; 
M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter; 
T. D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad; 
P. Awouters: Wnd. Algemeen Directeur  

Afwezig  
Verontschuldigd  
  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 21 augustus 
2018 

De notulen van de gemeenteraad dd. 21 augustus 2018 worden ter goedkeuring voorge-
legd. 
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 21 augustus 2018 goed. 
 

2. Beslissing houdende toetreding gemeente Merelbeke, gemeente Zel-
zate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-
Vlaanderen tot de vereniging Audio ( vereniging opgericht in toepas-
sing van titel 8 van het OCMW-decreet ) 

Bevoegdheid 

OCMW-decreet artikel 224 
 
Naam schepen:  Dirk Sioen  
Bevoegd voor: Algemeen beleid en coördinatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 



 

Wetgeving 

 Gelet op art. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle 
deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Merelbeke om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2018;   

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Zelzate om toe te treden tot de vereniging Au-
dio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 september 2017;   

 Gelet op de vraag vanwege hulpverleningszone Rivierenland om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 2 juni 2017;   

 Gelet op de vraag vanwege Hogeschool West-Vlaanderen om toe te treden tot de ver-
eniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van het bestuurscomité van 18 oktober 
2017; 

 Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 14 
juni 2017; 

 Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente Me-
relbeke, gemeente Zelzate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-
Vlaanderen formeel goed te keuren; 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Niet van toepassing 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Artikel 1. De raad keurt de toetreding van gemeente Merelbeke tot de vereniging Au-
dio goed. 



 Artikel 2. De raad keurt de toetreding van gemeente Zelzate tot de vereniging Audio 
goed. 

 Artikel 3. De raad keurt de toetreding van hulpverleningszone Rivierenland tot de 
vereniging Audio goed. 

 Artikel 4. De raad keurt de toetreding van Hogeschool West-Vlaanderen tot de ver-
eniging Audio goed. 

 Artikel 5. Deze beslissing wordt vermeld op de lijst bedoeld in art. 252 van het ge-
meentedecreet. 

 

3. AUDIO - Jaarrekening 2017, kennisname 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Conform artikel 193, 2e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) BBC, zoals 

hierna weergegeven,  bezorgen we u de jaarrekening, samen met de toelichting en 
een kopie van het desbetreffende besluit van de Raad van Beheer van Audio.  
“De toelichting bij het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van de OCMW-
vereniging wordt samen met het desbetreffende beleidsrapport en een kopie van het 
desbetreffende besluit van de raad van beheer tegelijkertijd verzonden naar de raad 
of raden voor maatschappelijk welzijn en naar de toezichthoudende overheid.” 

 Conform artikel 228 en 174 paragraaf 2 van het OCMW decreet dient de jaarrekening 
tevens bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen.  
Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten immers beheerd worden volgens de-
zelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en toezicht.  
De gemeenteraad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter kennis 
brengen van de provinciegouverneur.  
Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en 
volledig is, en een waar en getrouw beeld geeft.  

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 10 februari 2014 m.b.t. toetreding Audio 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 09 september 2014 m.b.t. de aanduiding van 

Luk Hoflack als vertegenwoordiger van Audio. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De raad van beheer van de vereniging Audio heeft de voorgestelde jaarrekening 2017 
goedgekeurd in zitting van 14 juni 2017 . 
Gemeente Zonnebeke kreeg de beslissing inclusief de jaarrekening 2017 op 9 augus-
tus 2018 overgemaakt via e-mail  . 

 
 Conform artikel 228 en 174 paragraaf 2 van het OCMW decreet dient de jaarrekening 

tevens bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen.  
Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten immers beheerd worden volgens de-
zelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en toezicht.  
De gemeenteraad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter kennis 
brengen van de provinciegouverneur.  



Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en 
volledig is, en een waar en getrouw beeld geeft.  

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Niet van toepassing 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van Audio 
 Een eensluidend afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

bart.depauw@audio-lokaal.be. 
 

4. DVV Westhoek - Goedkeuring statutenwijziging 

Bevoegdheid  

 Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 Afgevaardigde in algemene vergadering DVV Westhoek: Luk Hoflack 
 Bevoegdheid: Dirk Sioen, algemeen beleid en coördinatie 
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

- Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (art. 
38 – 42); 
Wijzigingen worden goedgekeurd met een drievierde meerderheid door de AV.  
Vennoten zijn minstens 90 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst van de AV op 
de hoogte van het voorstel van statutenwijziging. 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017  
- Statuten DVV Westhoek; 
- Verslag raad van bestuur 15/7/2018 en 07/09/2018. 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De DVV Westhoek werd opgericht op basis van het vigerende decreet betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking.  Door de goedkeuring van het decreet lokaal be-
stuur worden deze bepalingen aangepast.  

 Op de bijeenkomsten van de raad van bestuur 15/07/2018 en 07/09/2018 werd een 
statutenwijziging voorbereid. Partners van de DVV Westhoek hebben negentig dagen 

mailto:bart.depauw@audio-lokaal.be


de tijd om dit voorstel van statutenwijziging n.a.v. het decreet lokaal bestuur ter 
goedkeuring aan de raad voor te leggen. 

 De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling van de raad van 
bestuur (art. 25) en de termijn (art. 30) waarop de stukken in voorbereiding van de 
raad van bestuur voorhanden moeten zijn. 

 De samenstelling van de Raad van bestuur van de DVV Westhoek dient vanaf 2019 
beperkt te worden tot maximum 15 bestuursleden.  Tegelijk dienen de 16 deelne-
mende besturen op gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorga-
nen van de DVV Westhoek, waarbij aandacht wordt besteed aan regionale spreiding 
en gelijkwaardigheid van kleine en grote gemeenten.  

 Bijlage: Gewijzigde statuten DVV Westhoek  
 

Advies van de dienst 

 Vermelde bijlage is aanwezig in de bundel 
 

Openbare 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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1 – De gemeenteraad keurt het voorstel van de statutenwijziging van de dienstver-
lenende vereniging Westhoek goed. 
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DVV Westhoek p/a Streekhuis 
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 
 

5. Goedkeuring bestek (selectieleidraad)  houdende overheidsopdracht 
onder de vorm van een publiek-private samenwerking: "DBF-project 
betreffende het ontwerp, bouw, financiering en ter beschikkingstelling 
schoolinfrastructuur gemeenteschool Zonnebeke en gemeentescholen 
Geluveld" - onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigt door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017.  
 
Naam schepen: Jan Vandoolaeghe en Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw / patrimonium en onderwijs 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke en Wim Delameilleure 
 

Wetgeving 

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



 Het decreet lokaal bestuur bekrachtigt door de Vlaamse Regering dd. 20/12/2017. 
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-

len inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, van kracht sedert 30 juni 
2017. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

 De wet van 10 januari 1824 betreffende recht van opstal. 
 De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van 

werken en zijn uitvoeringsbesluiten. 
 De wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van 

architect, de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitvoering van het beroep van 
architect in het kader van een rechtspersoon. 

 Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobile bouw-
plaatsen. 

 Het Algemeen Reglement betreffende de Arbeidsbescherming (ARAB) en het Alge-
meen Reglement betreffende de Elektrische Installaties (AREI) de Wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de wetgeving rond de omgevingsvergun-
ning. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het leerlingenaantal in de gemeenteschool van Zonnebeke en Geluveld groeit waar-
door er plaatsgebrek is. 
De respectievelijke scholen moeten dan ook worden uitgebreid hetzij op de bestaande 
sites en voor de gemeenteschool van Zonnebeke op de aangrenzende aangekochte 
gronden van Vandenweghe. 

 Voor de gemeenteschool “De Zonnebloem” gelegen Berten Pilstraat 7 te Zonnebeke 
wordt er voorzien in: 
- de bouw van 4 bijkomende klassen 
- de bouw van een nieuw sanitairblok voor de kleuterafdeling en voor de lagere 
schoolafdeling 
- de bouw van een berging 
- het voorzien van een ruime refter voor de kleuterafdeling 
- een afzonderlijke speelplaats voor de kleuterafdeling 
- het verbeteren van de hoofdingang van de school, met inachtname van de noden in 
de omgeving. 

 Voor de gemeenteschool “De Regenboog” gelegen Geluveldplaats 7 te Zonnebeke-
Geluveld wordt er voorzien in de bouw van een zorgklas en een vaste klas voor het 
eerste leerjaar, al dan niet op het bestaande gebouw of op het naastliggend terrein 
van de gemeente. 

 Voor de gemeenteschool “De Regenboog” gelegen Oude Zandvoorderstraat 1 te Zon-
nebeke-Geluveld wordt er voorzien in: 
- de vernieuwing van de overdekte speelplaats 
- het bouwen van drie nieuwe klassen 
- het vernieuwen van de fietsenbergplaats. 

 De opdracht kan worden beschouwd als een promotieopdracht van werken, welke 
onder de actuele regelgeving inzake overheidsopdrachten als een bijzondere vorm 
van een overheidsopdracht voor werken wordt aanzien. 

 De opdrachtgever kan voor deze investering subsidies van AGION (Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs) bekomen, waarvoor een aanvraagdossier lopende is. 



 Het voorwerp van de opdracht betreft de uitvoering van een zogenaamd DBF-
programma (Design, Build & Finance). 
De opdrachtnemer draagt het bouwrisico en neemt de resultaatsverbintenis op zich 
om conform de bepalingen van dit bestek: 
- de scholen te ontwerpen overeenkomstig het bekendgemaakte programma van 
bouwvereisten; 
- de scholen overeenkomstig het door de Opdrachtgever goedgekeurde ontwerp en 
de afgeleverde omgevingsvergunning te bouwen en op te leveren binnen de contrac-
tuele termijn en tegen de overeengekomen prijs; 
- de bouw te financieren volgens de modaliteiten zoals uiteengezet in het bestek. 
De opdrachtnemer is onder meer verantwoordelijk voor de tijdige voltooiing van de 
scholen en de beschikbaarheid ervan ten gunste van de Opdrachtgever. 
Ter realisatie van de scholen wordt aan de Opdrachtnemer een recht van opstal toe-
gekend volgens de modaliteiten opgenomen in het bestek. 
De opdrachtnemer zal geen uitstaans hebben met de exploitatie, het beheer en het 
onderhoud van de scholen. 

 Het DBF-programma kan worden beschouwd als een promotie overeenkomst voor de 
aanneming van werken, zijnde een overheidsopdracht die zowel betrekking heeft op 
het financieren als op het uitvoeren van werkzaamheden en zoals in voorkomend ge-
val op bijhorende diensten, met name het ontwerpen van de scholen, dit met oog op 
het verwerven van de bouwwerken door de Opdrachtgever vanaf hun terbeschikking-
stelling. 

 De DBF-overeenkomst eindigt van rechtswege bij de definitieve oplevering. 
De overeenkomst is niet voor opzegging of vroegtijdige beëindiging vatbaar, behou-
dens in de gevallen bepaald in het koninklijk besluit van 14 januari 2013, in het bij-
zonder in geval van: 
- ernstig in gebreke blijven van de opdrachtnemer conform artikel 44; 
- onvoorzienbare omstandigheden conform artikel 56. 
De eventuele vroegtijdige beëindiging van de DBF-overeenkomst om welke reden dan 
ook, brengt steeds de onmiddellijke beëindiging van het opstalrecht met zich mee.    

 Het bestek opgemaakt door advocatenkantoor Ockier en Partners houdende over-
heidsopdracht onder de vorm van een publiek-private samenwerking: “DBF-project 
betreffende het ontwerp, bouw, financiering en ter beschikkingstelling schoolinfra-
structuur gemeenteschool Zonnebeke en gemeentescholen Geluveld” – Selectielei-
draad. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 22102500-080004 (Geluveld) en 22199007-
080003 (Zonnebeke)  

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: 1419/001/006 : Zonnebeke een zorgzame gemeente  
 Operationele doelstelling: 1419/001/006/001 : Ijveren voor kwaliteit in het gemeen-

telijk onderwijs 
 Actie: 1419/001/006/001/002: uitbreiding schoolgebouw Geluveld 

Actie: 1419/001/006/001/010: uitbreiding schoolgebouw Zonnebeke. 
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De gemeentescholen van Geluveld en Zonnebeke zijn dringend aan uitbreiding toe. 



 Voor deze bouwwerken werd er een subsidiedossier ingediend bij AGION. 
Gezien het nog enkele jaren kan duren voor de subsidie wordt toegekend werd er be-
slist om voor deze werken een opdracht uit te schrijven volgens het DBF (Design, 
Build en Finance) programma.  

 Dergelijke werkwijze is een goed voornemen van de gemeente om op een snellere 
wijze een oplossing te geven aan het plaats- en ruimtegebrek in de beide gemeente-
scholen. 

 Het bestek werd opgemaakt door het gespecialiseerde advocatenkantoor Ockier in 
deze materie met het programma van de beide scholen. 

 De opdracht zal gegund worden overeenkomstig een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking in het bulletin der aanbestedingen. 

 Het opgemaakte bestek en gunningswijze lijkt ons dan ook aanvaarbaar. 
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Het bestek opgemaakt door advocatenkantoor Ockier en Partners houdende over-
heidsopdracht onder de vorm van een publiek-private samenwerking: “DBF-project 
betreffende het ontwerp, bouw, financiering en ter beschikkingstelling schoolinfra-
structuur gemeenteschool Zonnebeke en gemeentescholen Geluveld” – Selectielei-
draad - wordt goedgekeurd. 

 Deze opdracht wordt gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking. 

 Deze opdracht zal gepubliceerd worden in het bulletin der aanbestedingen. 
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

-de financieel directeur en rekendienst 
- advocatenkantoor Ockier & partners 
- technische dienst 
- de dienst omgeving 

6. Aankoop van een stuk grond voor de aanleg gescheiden rioleringsstel-
sel in de Osselstraat, Sterrestraat, Mosselmarktstraat, 's Graventafel-
straat en Haringstaat - goedkeuring verkoopbelofte 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
Naam schepen: Jan Vandoolaeghe 
Bevoegd voor: Patrimonium-Materialen-Nutsvoorzieningen 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 en latere wijzigingen 
houdende het bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII. 



 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid de artikelen 2.4.1, 4.2.1, 
6.1.1, 6.1.41 tot en met 6.1.43. 

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

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

 De artikels 326 tot en met 329 en de artikels 330 tot en met 334 van het decreet 
lokaal bestuur. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het grondinnemingsplan opgemaakt dd. 13/06/2007 door studiebureau Cnockaert – 
Wervik waarbij 2a 81ca grond wordt ingenomen uit het perceel kadastraal bekend 
onder Zonnebeke, 2° afdeling sectie A nr. 417a, gelegen langs de Osselstraat te Zon-
nebeke-Passendale voor de aanleg van een open gracht en het bovenvernoemd pro-
ject voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Aangeduid als grondinne-
ming nr. 2 op het plan. 

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 7 augustus 2017 door het bureau Geomex – 
Staden voor de bovenvernoemde aankoop. 

 Het bodemattest opgemaakt dd. 15 januari 2018 door OVAM waaruit blijkt dat “OVAM 
voor deze grond geen relevante gegevens heeft over de bodemkwaliteit”. Dit bodem-
attest vervangt alle vorige bodemattesten. 

 Uittreksel uit het kadastraal plan + legger. 
 Volgens de bestemming van het gewestplan Ieper – Poperinge ligt de site in het land-

schappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 mei 2018 houdende goedkeuring van: 

- de akte van aankoop omgemakt door Alain Maricou, Vlaamse Commissaris bij Vast-
goedtransactie, voor de aankoop van een stuk grond gelegen langs de Osselstraat te 
Zonnebeke-Passendale, kadastraal bekend onder Zonnebeke 2° afdeling sectie A deel 
nr. 414s, met een oppervlaktge van 2a 99ca volgens het grondinnemingsplan van 
studiebureau Cnockaert (inneming nr. 1 op het plan) door de gemeente Zonnebeke 
aan Geert Joye wonende ’s Graventafelstraat 16 te Zonnebeke-Passendale voor de to-
tale prijs van 11.009,00 euro. 

 De akte van pachtbeëindiging opgemaakt door Alain Maricou, Vlaams Commissaris bij 
Vastgoedtransacties, waarbij aan Maria Sys wonende Paardebosstraat 4 te 8980 Zon-
nebeke-Passendale een vergoeding van drieëndertig euro (€ 33,00) wordt toegekend 
voor de beëindiging van de pacht van een stuk grond gelegen langs de Osselstraat te 
Zonnebeke-Passendale, kadastraal bekend onder Zonnebeke 2° afdeling sectie A deel 
nr. 417a, met een oppervlakte van 2a 81ca volgens het grondinnemingsplan van stu-
diebureau Cnockaeert (inneming nr. 2 op het plan), goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad dd. 09/07/2018.   

 De verkoopbelofte afgesloten dd. 16 juli 2018 door Alain Maricou, Vlaams commissa-
ris bij Vastgoedtransacties, waarbij de gemeente Zonnebeke een stuk grond, opper-
vlakte van 2a 81ca gelegen langs de Osselstraat te Zonnebeke-Passendale, kadas-
traal bekend onder Zonnebeke 2° afdeling sectie A deel nr. 417a, aankoopt van: 
- Hauspie Roeland wonende Stationsstraat 129 te 3150 Haacht (VE ¼); 
- Hauspie Lutgardis wonende Dorpsstraat 3 te 8650 Houthulst (VE ¼ en VRG ½); 
- Hauspie Jan wonende Vrijheidsstraat 8 te 3110 Rotselaar (BE 1/6); 
- Hauspie Katrin wonende Dungelstraat 68 te 3440 Zoutleeuw (BE 1/6); 
- Hauspie Gunter wonende Wingerdstraat 8 te 3000 Leuven (BE 1/6) 
voor de totale prijs van tweeduizend tweehonderdvierentachtig euro (€ 2.284,00). 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut zijnde aanleg van een geschei-
den rioleringsstelsel in de Osselstraat, Sterrestraat, Mosselmarktstraat, Haringstraat 
en ’s Graventafelstraat te Passendale. 

 

Financieel 



 De aankoop van de gronden zal gebeuren met het budget hiertoe voorzien onder de 
registratiesleutel 0310-22800000. 

 Voorzien budget 2018 : 2.428.742,83 Euro 
 Beschikbaar saldo : 25.620,23 Euro 
 Kostprijs : €11.009,00 (aankoop lot 1 aan Geert Joye) +€33 (pachtvergoeding lot 2) 

+ €2.284,00  
 Saldo na akte : 12.294,23 Euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/007 : Zonnebeke een schone gemeente 
 Operationele doelstelling: 1419/001/007/002 : werken aan proper afvalwater 
 Actie: 1419/001/007/002/012 : rioleringswerken ‘s Graventafelstraat 
 

Visum 

Datum visum: 14/09/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het project sluit aan op het Aquafinproject nr. 22.546. Aansluiting Osselstraat – ’s 
Graventafelstraat te Passendale. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de 
desbetreffende straten. 
Het regenwater wordt verder afgevoerd via de bestaande leidingen, langsgrachten en 
grachten naar de Paddebeek en Ravebeek. 

 Voor de afvoer van het regenwater via de Osselstraat naar de Paddebeek is de be-
staande langsgracht op de kadastrale percelen 2° afdeling sectie A nr. 414s en 417a 

onvoldoende diep en breed om de opwaartse nieuwe regenwaterrioleringen te kunnen 
opvangen. 
Daarom is het noodzakelijk om de bestaande gracht met een breedte van circa 2,50 
m en bodemdiepte van 1 m te verdiepen en te verruimen. 
De nieuwe gracht zal een breedte hebben van gemiddeld 3,50 m, bodembreedte van 
0,70 m en een diepte van gemiddeld 1,40 m diepte. Deze gracht wordt aangelegd op 
1,50 m van de rand van de rijweg. Dit is noodzakelijk omwille van de diepere nieuwe 
gracht om het verkeer op voldoende afstand van de rand van de weggracht te hou-
den. 

 De voorgestelde aankoopprijs lijkt ons redelijk en billijk. De verkoopbelofte wordt dan 
ook best goedgekeurd. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De verkoopbelofte afgesloten dd. 16 juli 2018 door Alain Maricou, Vlaams commissa-
ris bij Vastgoedtransacties, waarbij de gemeente Zonnebeke een stuk grond, opper-
vlakte van 2a 81ca gelegen langs de Osselstraat te Zonnebeke-Passendale, kadas-



traal bekend onder Zonnebeke 2° afdeling sectie A deel nr. 417a, aankoopt van: 
- Hauspie Roeland wonende Stationsstraat 129 te 3150 Haacht (VE ¼); 
- Hauspie Lutgardis wonende Dorpsstraat 3 te 8650 Houthulst (VE ¼ en VRG ½); 
- Hauspie Jan wonende Vriiheidsstraat 8 te 3110 Rotselaar (BE 1/6); 
- Hauspie Katrin wonende Dungelstraat 68 te 3440 Zoutleeuw (BE 1/6); 
- Hauspie Gunter wonende Wingerdstraat 8 te 3000 Leuven (BE 1/6)- 
voor de totale prijs van tweeduizend tweehonderdvierentachtig euro (€ 2.284,00) 
wordt goedgekeurd. 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de waarnemend Algemeen Direkteur, Philippe 
Awouters, worden gemachtigd : 
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijvingsakte. 
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden : 

- financieel directeur - rekendienst 
- dienst omgeving 
- familie Hauspie. 

 

7. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Nonnebossen-
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 het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 mei 2008 houdende goedkeuring van 

het aanvullend verkeersreglement voor de Nonnebossenstraat. 

- Mail dd. 27 augustus 2018 houdende positief advies van de hoofdinspecteur voor 

het invoeren van snelheidsbeperking tot 50 km/uur. 

 

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 : 62.529,55 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- In de Nonnebossenstraat geldt overal de voorrang van rechts, deze verkeersmaat-

regelen moet niet opgenomen worden in het aanvullend verkeersreglement. 

- De Nonnebossenstraat ligt binnen een toeristisch recreatieve as van de gemeente 
en wordt ook veel gebruikt door fietsers. In de Nonnebossenstraat ligt de snelheid 
in deze straat soms hoog. Het is dan ook uit veiligheidsredenen best om een snel-
heidsbeperking van maximum 50 km/uur in te voeren. 

- In de aanliggende Oude Kortrijkstraat werd de snelheid ook beperkt tot 50 km/uur. 
Het zou dan ook best zijn om de maximum snelheid in deze twee straten op elkaar 
af te stemmen. 

- Deze bijkomende verkeersmaatregelen worden dan ook best opgenomen in het 

aanvullend verkeersreglement van de Nonnebossenstraat. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Nonnebossenstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement dd. 19 mei 2008 met betrekking tot hoger-

vermelde straat worden opgeheven. 



Artikel 1 
Op de Nonnebossenstraat van het kruispunt met de Grote Molenstraat tot het 
kruispunt met de Oude Kortrijkstraat in beide richtingen wordt volgende maatregel 
ingevoerd:  
  het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C43  
  
Artikel 2 
Op de Nonnebossenstraat van Fabeltjesbosdreef tot ingang Nonnebossen Noord aan 
de westelijke zijde van de weg geldt:  
  het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor 
dubbel gebruik en minibussen;  
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;  
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9b  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa  
  
Artikel 3 
Op de Nonnebossenstraat van woning Nonnebossen Oost tot begin parking restau-
rant 't Nonnebos aan de westelijke zijde van de weg geldt:  
  het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor 
dubbel gebruik en minibussen;  
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;  
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9b  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa  
 
Artikel 4 
Op de Nonnebossenstraat van ingang Nonnebossen Noord tot woning Nonnebossen 
Oost 58 aan de westelijke zijde van de weg geldt:  
  het stilstaan en parkeren is verboden;  
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;  
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E3  
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa en Xd  
  
Artikel 5 
Op de Nonnebossenstraat van de Grote Molenstraat tot de Oude Kortrijkstraat in 
beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:  
  de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het ver-
voer van zaken;  
  de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C23  
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV  

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 

- Politiezone Arro Ieper 

- Technisch Dienst 

- Dienst omgeving 

 

8. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Bornstraat 



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. 14 april 2018 houdende goedkeuring van 

het aanvullend verkeersreglement voor de Bornstraat. 

 

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 : 62.529,55 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 



Advies van de dienst 

- Voor de verkeersveiligheid van de Bornstraat en de ’s Graventafelstraat is het best 
dat de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen voor het verkeer van de 

‘s Graventafelstraat.  Gelet op de geringe zichtbaarheid op het kruispunt en het feit 
dat het een landelijke weg betreft is het dan ook best dat deze verkeersmaatregel 

vooraf wordt aangekondigd. 

- Deze bijkomende verkeersmaatregelen worden dan ook best opgenomen in het 

aanvullend verkeersreglement van de Bornstraat. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Bornstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement dd. 14 april 2018 met betrekking tot hoger-

vermelde straat worden opgeheven. 

  
- Artikel 1 

Op de born ter hoogte van het kruispunt met de 's Graventafelstraat wordt volgen-
de maatregel ingevoerd:  
  de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;  
  de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 
wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B5  
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode  
  

- Artikel 2 
Op alle wegen die uitkomen op de Bornstraat en dit tussen het kruispunt met de 
Wieltjesstraat enerzijds, en met de Goudbergstraat anderzijds (deze kruispunten 
inbegrepen), geldt:  
  de bestuurders moeten voorrang verlenen.  
Op de Bornstraat ter hoogte van de kruispunten met de aanliggende wegen en dit 
tussen Wieltjesstraat enerzijds, en Goudbergstraat anderzijds , geldt:  
  de bestuurders hebben voorrang.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B1  
- verkeersborden B15  
  

- Artikel 3 
Op de Bornstraat ter hoogte van het kruispunt met de Canadalaan geldt:  
  de bestuurders moeten voorrang verlenen.  
Op de Canadalaan ter hoogte van het kruispunt met de Bornstraat geldt:  
  de bestuurders hebben voorrang.  
Dit wordt gesignaleerd door: 



- verkeersborden B1  
- verkeersborden B15  
 

- Artikel 4 
Op de Bornstraat vanaf 's Graventafelstraat in de richting van de Canadalaan 
geldt:  
  de toegang is verboden voor bestuurders van autocars.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C22  
  
 Artikel 5 
Op de Bornstraat ter hoogte van het kruispunt met de 's Graventafelstraat wordt 
volgende maatregel ingevoerd:  
  de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;  
  de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 
wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B5  
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode  
 

- Artikel 6 
Op de Bornstraat ter hoogte van Bornstraat 5 in de richting van 's Graventafelstraat 
wordt volgende maatregel ingevoerd:  
  het verkeersbord B1 wordt aangekondigd. De bestuurders zullen over 150 meter 
voorrang moeten verlenen.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B3  
  

- Artikel 7 
Op de Bornstraat ter hoogte van over de flauwe bocht naar rechts nabij Bornstraat 
nr. 3 in de richting van 's Graventafelstraat wordt volgende maatregel ingevoerd:  
  het verkeersbord B1 wordt aangekondigd. De bestuurders zullen over 100 meter 
voorrang moeten verlenen.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B3  
 

- Artikel 8 
Op de Bornstraat ter hoogte van achtergevel woning 's Graventafelstraat 37 in de 
richting van 's Graventafelstraat wordt volgende maatregel ingevoerd:  
  het verkeersbord B1 wordt aangekondigd. De bestuurders zullen over 35 meter 
voorrang moeten verlenen.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B3  
 

Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 

- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 

- Politiezone Arro Ieper 

- Technisch Dienst 

- Dienst omgeving 

 

9. Tijdelijk aanvullende verkeersreglement Houtemstraat - proefopstel-
ling 

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 het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- In opdracht van de Burgemeester heeft de technische dienst van de gemeente in de 

week 38 een asverschuiving uitgevoerd in de Houtemstraat tussen 9 en 19 in de 

vorm van een proefopstelling. 

 

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 : 62.529,55 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 



 

Advies van de dienst 

- Op uitdrukkelijk verzoek van de burgemeester werd er een asverschuiving uitge-

voerd in de Houtemstraat tussen huisnummers 9 en 19 via een proefopstelling. 

- Deze asverschuiving werd ingevoerd om de snelheid naar de dorpskern van Zand-

voorde te verminderen. 

- Deze proefopstelling dient opgenomen te worden in een tijdelijk verkeersreglement.   

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Houtemstraat – gedeelte tussen huisnummer 9 en 19 

Artikel 1 

Op de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 19 in de richting van Zandvoordplaats 
wordt volgende maatregel ingevoerd:  
  de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenoverge-
stelde richting komen.  
Op de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 9 in de richting van Komen wordt vol-
gende maatregel ingevoerd:  
  de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenover-
gestelde richting komen.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden B19  
- verkeersborden B21   

Artikel 2 

Op de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 9 en 19 wordt volgende maatregel in-
gevoerd:  
  de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden D1   

Artikel 3 

Op de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 9 en 19 wordt volgende maatregel in-
gevoerd:  
  de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.  
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden D1   

Artikel 4 

Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 



- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 

- Politiezone Arro Ieper 

- Technisch Dienst 

- Dienst omgeving 

10. Sanering centrum Zandvoorde - aanleg van een afvalwaterleiding in 
de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat, Zandvoorde-
straat, Houtemstraat, Komenstraat, Kortestraat en Gaverstraat - 
goedkeuring ontwerp- en aanbestedingsdossier met plannen, bestek 
en raming, goedkeuring gemeentelijk  aandeel en de samenwerkings-
overeenkomst met Aquafin N.V. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen, Burgemeester 
Bevoegd voor: openbare werken en riolering 
Naam behandelend ambtenaar: Filip Carrein 
 

Wetgeving 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen 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 

uitvoeringsregels 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 

 In het kader van de uitvoering van de zoneringsplannen en de sanering van het cen-
trum van Zandvoorde heeft het schepencollege in zitting van 22 juni 2015 beslist om 
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in het centrum van deelgemeente 
Zandvoorde. 

 Het project omvat de aansluiting van de groene clusters 207-82, 207-103, 207-105, 
207-136, 207-161 op de geplande zuiveringsinstallatie van Aquafin. 

 Het project kadert in de aansluiting van het afvalwater van het centrum van Zand-
voorde op de geplande Aquafin-collector (20.767B) en de bouw van een KWZI 
(20.767A) in de Komenstraat in Zandvoorde door Aquafin. 

 De totale sanering van het centrum van Zandvoorde wordt opgesplitst in een ge-
meentelijk aandeel en een bovengemeentelijk aandeel ten laste van Aquafin N.V. 

 Het gemeentelijk aandeel (W217.012) omvat de aanleg van een afvalwaterleiding in 
de Zandvoordeplaats, de Zillebekestraat, de Kruisekestraat, de Zandvoordestraat, de 
Houtemstraat, de Komenstraat, de Kortestraat en de Gaverstraat.  

 Het bovengemeentelijk aandeel omvat de bouw van een KWZI in de Komenstraat 
(20.767A) en de aanleg van een DWA-collector (20.767B) vanaf het kruispunt van de 
Zandvoordeplaats met de Kuisekestraat tot aan de KWZI in de Komenstraat.  

 Het schepencollege heeft in zitting van 13 maart 2017 het voorontwerpdossier met  
de bijhorende plannen, bestek en raming goedgekeurd. 



 Het voorontwerp van het gemeentelijk aandeel werd voorgelegd aan de ambtelijke 
commissie van de VMM voor goedkeuring en vastlegging van de gewestbijdrage voor 
de aanleg van gemeentelijke saneringsinfrastructuur en rioleringen. 

 De ambtelijke commissie heeft in zitting van 9 mei 2017 het voorontwerpdossier 
goedgekeurd en de subsidie voor dit dossier vastgelegd op de kredieten van het 
MINA-fonds. 

 Op vraag van Aquafin N.V.  werd omwille van de hoogdringendheid van het boven-
gemeentelijk project 20.767B, op 11 september 2018 tevens een afwijking aange-
vraagd op art. 19 van het subsidiebesluit, waarbij mag overgegaan worden tot de pu-
blicatie en aanbesteding van het project zonder voorafgaande goedkeuring van het 
ontwerpdossier door de ambtelijke commissie van de VMM. 

 Studiebureau Cnockaert heeft op 19 september 2018 het ontwerp- en aanbestedings-
dossier voor dit project opgemaakt. 

 Het gemeentelijk aandeel (W217012) in dit project zal gelijktijdig aanbesteed en uit-
gevoerd worden met het bovengemeentelijk aandeel 20.767B van Aquafin N.V. 
Hierbij zal Aquafin N.V. optreden als opdrachtgever en aanbestedende overheid. 
Hiervoor dient er tussen Aquafin N.V. en de gemeente Zonnebeke een samenwer-
kingsovereenkomst te worden opgemaakt en goedgekeurd, waarin de juridische en 
financiële modaliteiten voor beide partijen worden afgesproken en vastgelegd. 

 De aanbesteding voor dit gecombineerd project is voorzien voor eind 2018; de uit-
voering van de werken zal vermoedelijk starten halfweg 2019. 

 Het college van Burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 september 
2018  reeds de principiële goedkeuring aan het ontwerp- en aanbestedingsdossier 
met de plannen, het bestek, de raming en gunningswijze. 

 

Financieel 

- Totale kostprijs van het gecombineerde project wordt geraamd op 3.515.319,51 euro 
 

- Samenvattende raming (d.d. 19/09/2018) van het gemeentelijk project: 
 

Omschrijving Totaal t.l.v.    
de gemeente  
Zonnebeke 

Subsidies Netto kost t.l.v. 
de gemeente 
 Zonnebeke 

Subsidieerbare rioleringswerken 
(100% subsidieerbaar door VMM) 

€ 364.229,29 € 364.046,18  € 183,11 

Subsidieerbare rioleringswerken 
(75% subsidieerbaar door VMM)  

€ 903.994,56 € 649.961,43 € 254.033,13 

Niet-subsidieerbare  
rioleringswerkenwerken 

€ 144.689,10 / € 144.689,10 

Wegeniswerken en allerhande 
werkzaamheden 

€ 968.174,78 / € 968.174,78 

Totaal € 2.381.087,73 € 1.014.007,62  € 1.367.080,12   

BTW 21%  
(enkel op deel wegeniswerken) 

€ 203.316,70 / € 203.316,70  

Algemeen Totaal € 2.584.404,43 € 1.014.007,62 € 1.570.396,82 

 



 De totale kost voor het gemeentelijk aandeel in deze rioleringswerken wordt dus 
geraamd op 2.381087,73 + 203.316,70 (BTW) = 2.584.404,43 euro euro, waarvan:  
 Vastgelegde subsidie VMM: 1.014.00,62 euro (excl. btw) 
 Nettokost werken ten laste van de gemeente Zonnebeke: 1.570.396,82 euro 

(incl. btw) 
 Deze raming omvat de noodzakelijke rioleringswerken en herstellingswerken van de 

wegenis, inclusief de heraanleg van de bovenbouw i.k.v. de verkeersveiligheid in het 
centrum van Zandvoorde. 

 Er is krediet voorzien in het meerjaren budget op registratiesleutel 0310-22800007 
voor de uitvoering van dit project: 

 Voorziene krediet in 2018: 100.000,- euro 
 Voorziene krediet in 2019 en 2020: 2.400.000,- euro 

 Resterend krediet in het meerjaren budget :  
 Resterend krediet in 2018: 100.000,- euro 
 Resterend krediet in 2019 en 2020: 2.400.000,- euro 

 Resterend krediet na deze beslissing: - 84.404,43 euro 
 Er wordt bijkomend krediet voorzien op het meerjaren budget 2019-2020 voor de 

uitvoering van dit project. 
 Bijkomend krediet te voorzien: + 100.000,- euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Ja 

 Beleidsdoelstelling: 001.007:  Zonnebeke, een “schone gemeente”. 
 Actieplan: 001.007.002: Werken aan proper afvalwater. 
 Actie nr: 001.007.002.014: Rioleringswerken centrum Zandvoorde 
 

Visum 

- Visum financieel  directeur d.d. 20/09/2018 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dienst openbare werken en riolering adviseert om het ontwerp- en aanbestedings-
dossier ‘Sanering centrum Zandvoorde’ zoals voorgelegd en opgemaakt door studiebu-
reau Cnockaert, d.d. 19/09/2018 goed te keuren en na goedkeuring door de gemeen-
teraad in te dienen bij de VMM voor goedkeuring en conformverklaring door de ambte-
lijke commissie.  

 Om de hinder in Zandvoorde tot een minimum te beperken, wordt voorgesteld om het 
gemeentelijk aandeel gelijktijdig, maar gefaseerd uit te voeren met het bovengemeen-
telijk deel voor de aanleg van de verbindingscollector door Aquafin (20.767B). 

 Voor de gezamenlijke uitvoering van het bovengemeentelijk deel en het gemeentelijk 
deel wordt voorgesteld dat Aquafin N.V. zou optreden als opdrachtgever of bouwheer 
en dat de gemeente Zonnebeke het gemeentelijk aandeel zal financieren. 

 De dienst adviseert om het nodige extra krediet voor de uitvoering van het project 
‘Sanering centrum Zandvoorde’ te voorzien in de volgende legislatuur op registratie-
sleutel 0310-22800007. 

 De dienst stelt voor de samenwerkingsovereenkomst die de juridische en financiële 
modaliteiten tussen Aquafin N.V en de gemeente Zonnebeke regelt goed te keuren. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  



Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het ontwerp- en aanbestedingsdossier voor het project ‘Sa-
nering centrum Zandvoorde’ (W217012 gemeentelijk aandeel), opgemaakt d.d. 19 
september 2018 door studiebureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik goed. 
 

 De totale raming voor dit project bedraagt 3.515.319,51 euro en wordt goedgekeurd. 
Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt 2.584.404,43 euro (incl. BTW) en 
wordt tevens goedgekeurd. 

 
 De uitvoering van dit project zal worden gefinancierd met kredieten voorzien op het 

meerjaren budget 2018 – 2020 op registratiesleutel 0310-22800007.  
Er wordt bijkomend krediet voorzien op het meerjaren budget 2019-2020 voor de 
uitvoering van dit project. 

 
 Bovengenoemd project zal na het voeren van de procedure voorzien in de wet op de 

overheidsopdrachten, gegund worden bij wijze van de open procedure. 
 

 Aquafin N.V zal in dit gecombineerde dossier optreden als opdrachtgever en aanbe-
stedende overheid; de gemeente Zonnebeke is mede opdrachtgever voor haar aan-
deel en  staat in voor de financiering ervan.  
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst die de juridische en financi-
ele modaliteiten tussen beide partijen bepaalt, en die als bijlage aan deze beslissing is 
gevoegd goed. 

 

11. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur en 
VZW in vereffening Parochiale Werken van de Molenarelst voor ge-
bruik van één lokaal en toiletten Sint-Lucas te Zonnebeke voor het on-
derrichten van beeldende kunst van 1 september 2018 tot en met 31 
augustus 2019 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 
22/12/2017. 
 
 
Naam schepen: Jan Vandoolaeghe 
Bevoegd voor: Patrimonium 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

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

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

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

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente wil graag één lokaal en de toiletten gebruiken in het Sint-Lucas gebouw 
te Zonnebeke voor het onderrichten van beeldende kunst. 



 De voorgestelde gebruikersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VZW in 
vereffening Parochiale Werken van de Molenarelst en de Westhoek te Zonnebeke voor 
het onderrichten van beeldende kunst gedurende de periode van 1 september 2018 
tot en met 31 augustus 2019 voor de huurprijs van 200 euro/maand. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 081001/61002000 voor het huidige jaar : 8800 
€ 

 Resterend krediet voor het huidig jaar : 2600 euro 
 Geschatte kostprijs : 2400 euro 
 Resterend krediet na deze beslissing : 200 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

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

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 11/09/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het lokaal in Sint-Lucas gebouw, in het centrum van de deelgemeente Zonnebeke, is 
een ideale locatie voor het onderrichten van beeldende kunst. 

 De voorgestelde huurprijs van 200 euro/maand lijkt ons redelijk en billijk. 
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gebruikersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VZW in vereffening 
Parochiale Werken van de Molenarelst en de Westhoek te Zonnebeke voor het onder-
richten van beeldende kunst gedurende de periode van 1 september 2018 tot en met 
31 augustus 2019 voor de huurprijs van 200 euro/maand, wordt goedgekeurd. 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer waarnemend algemeen directeur, Phi-
lippe Awouters, worden gemachtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze huurovereenkomst te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 De huurprijs zal gefinancieerd worden met het krediet voorzien onder de registratie-
sleutel 081001/61002000. 



 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- VZW in vereffening Parochiale Werken van de Molenarelst en de Westhoek te Zon-
nebeke 
- dienst omgeving 
- de financieel direkteur 
- de dienst Welzijn 

 

12. Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 
2019 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Artikel 170, § 4 van de Grondwet 
 Artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992 
 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 § 3, 186, 187 en 253 § 1, 3° 
 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
 Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 

financiering van de provincies 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende vaststelling opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 

 Beslissing van de gemeenteraad van 11 september 2017 houdende aanpassing op-
centiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 – naar aanleiding 
van de toepassing van omrekeningsfactor 1,5897 

 Beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende aanpassing opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 – wijziging omreke-
ningsfactor naar 1,588 naar aanleiding van gewijzigde onderrichtingen toezicht 

 

Financieel 

De ontvangsten zullen geboekt worden op de registratiesleutel 0020-73000000 Fiscale 
ontvangsten 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: Gelijkblijvend beleid 
 Operationele doelstelling: Gelijkblijvend beleid 
 Actie: Algemene Financiering 
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 06/08/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 



Advies van de dienst en motivatie 

 Ingevolge het gewijzigd artikel 2.1.4.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit diende 
vanaf het aanslagjaar 2018 het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de on-
roerende voorheffing aangepast te worden, zodanig dat de gemeente hetzelfde be-
drag opcentiemen zou ontvangen 

 In het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 werd het bedrag van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld voor het aanslagjaar 2018 

 Het bedrag opcentiemen op de onroerende voorheffing dient bijgevolg nog vastge-
steld te worden voor het aanslagjaar 2019. De opcentiemen blijven behouden op 
1.196, waardoor de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen hetzelfde blijft als 
het vorige aanslagjaar 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 1.196 opcentiemen op 
de onroerende voorheffing geheven. 

 De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zal gebeuren door toedoen van 
de Vlaamse Belastingsdienst 

 De beslissing zal aan de toezichthoudende overheid toegezonden worden en zal uiter-
lijk op 1 maart 2019 meegedeeld zijn aan Agentschap Vlaamse Belastingdienst, On-
roerende Voorheffing, Vaartstraat 16, 9300 Aalst 

13. Kennisname budgetwijziging  OCMW 2018 01 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Financiën  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 
 

Wetgeving 

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

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



Documenten en voorgeschiedenis 

 Ontwerp budget 2018 01 OCMW Zonnebeke 
 Ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 OCMW Zonnebeke 
 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De Financieel beheerder geeft toelichting bij het ontwerp budgetwijziging  van het 
OCMW Zonnebeke over het dienstjaar 2018 

 

Beraadslaging en Stemming 

 Niet van toepassing 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste budget 2018 01 van het OCMW 
Zonnebeke.  

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Raad voor Maatschappelijk Wel-
zijn, de financieel beheerder, financiële dienst en de toezichthoudende overheid 

 

14. Aktename budget 2019 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke  

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 47 en 50 

 Budget moet binnen zijn voor 1 oktober 
 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het in 

het meerjarenplan opgenomen bedrag moet de gemeenteraad enkel akte nemen van 
het budget.  Deze akteneming moet gebeuren binnen een termijn van 50 dagen na 
het inkomen van het budget 

 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget buiten de grenzen gaat van het in 
het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet de gemeenteraad zich uitspreken over 
de goedkeuring van het budget.  De gemeenteraad beschikt hiervoor over een ter-
mijn van 50 dagen na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid. 

 Wanneer binnen de termijn geen besluit werd verstuurd, wordt de gemeenteraad ge-
acht zijn goedkeuring aan het budget te hebben verleend 



 Het artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op 01 juni 2018 heeft de kerkraad van O.L.V. Zonnebeke het budget 2019 goedge-
keurd 

 Op 10 juni 2018 heeft de kerkraad van St. Audomarus Passendale het budget 2019 
goedgekeurd 

 Op 19 juni 2018 heeft de kerkraad van St. Martinus Beselare het budget 2019 goed-
gekeurd 

 Op 20 juni 2018 heeft de kerkraad van St. Margareta Geluveld het budget 2019 
goedgekeurd 

 Op 13 mei 2018 heeft de kerkraad van St. Bartholomeus Zandvoorde het budget 
2019 goedgekeurd 

 De budgetten 2019 werden op het bisdom ontvangen met het oog deze voor te leg-
gen aan de bisschop van Brugge 

 In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleent de bisschop gunstig 
advies aan het budgetten 2019 

 Het budget 2019 en het schrijven van het bisdom werd door Albert Tanghe, afge-
vaardigde van het Centraal Kerkbestuur, op 20 juli 2018 afgeleverd 

 

Financieel 

 

Exploitatiebudget: registratiesleutel 64940000-07900x Bijdrage exploitatiebudget 

Investeringsbudget: registratiesleutel 66402000-07900x Bijdr. in kapitaal voor gebouwen 

 
Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke Budget 2019 

EXPLOITATIE KF O.L. 
VROUW 
ZONNEBEKE 

KF ST. 
AUDOMARUS 
PASSENDALE 

KF ST. 
MARTINUS 
BESELARE 

KF ST. 
MARGARETA 
GELUVELD 

KF ST. BART. 
ZANDVOORDE 

MJP 2019 109.678,30 61.054,70 56.775,00 80.650,00 22.714,21 

BUDGET 2019 59.795,36 18.247,32 32.467,94 45.673,33 14.244,16 

Wijziging -49.882,94 -42.807,38 -24.307,06 -34.976,67 -8.470,05 

 
 

INVESTERINGEN KF O.L. 
VROUW 
ZONNEBEKE 

KF ST. 
AUDOMARUS 
PASSENDALE 

KF ST. 
MARTINUS 
BESELARE 

KF ST. 
MARGARETA 
GELUVELD 

KF ST. BART. 
ZANDVOORDE 

MJP 2019 0,00 0,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 

BUDGET 2019 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

Wijziging 0,00 0,00 -10.000,00 -30.000,00 0,00 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

Exploitatiebudget: Actie 1419/001/011/001/002 

Investeringsbudget: Actie 1419/001/006/005/00X 

 

Visum 



Visumplicht: Ja 
Datum visum: 30/07/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig, gezien het budget binnen de grenzen van het laatst goedgekeurd meerja-
renplan blijft 

 

Stemming 

 Niet van toepassing 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 
Van het budget 2019 van de kerkfabrieken Groot-Zonnebeke wordt akte genomen. 
 
Artikel 2 
 
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: 
- de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
- het Centraal Kerkbestuur 
- de kerkfabriek in kwestie 
- het bisdom Brugge 
 
 

15. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2019. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, met in het bijzonder artikel 68 
houdende de bepaling dat de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet dat de gemeenteraad goedkeuring gaf aan de instap in de hulpverleningszone 
Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015; 
 
Gelet dat de verdeelsleutel geëvalueerd werd in 2015 en dat, na onderhandelingen hier-
over binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel werd opgesteld waarin een geleide-
lijke overgang over een periode van 10 jaar werd voorzien van een actuele bijdragevoet 
naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet, waarbij de actuele bijdragevoet eerst 
gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkosten, die niet in de berekeningsbasis van de 
verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, hetgeen door de overdragende gemeente 
buiten de verdeelsleutel aan de hulpverleningszone Westhoek dient betaald te worden; 



 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de 
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de am-
bulance- en anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een ge-
corrigeerde naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar; 
 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom 
te laten blijven van de gemeenten t.e.m. 2019; 
 
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 
68; 
 
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd 
worden door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende be-
trokken gemeenteraden; 
 
Gelet op het besluit van het zonecollege van 6 juli 2018 om de verdeelsleutel 2019 voor 
te leggen aan de zoneraad; 
 
Onder voorbehoud van principiële goedkeuring van de verdeelsleutel 2019 in de zoneraad 

van 26 september 2018.: 

Gelet op het besluit van de zoneraad van 26 september 2018 houdende de principiële 
goedkeuring van de verdeelsleutel 2019; 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0910-64940000 voor het jaar 2019: € XXXXX 
 Geschatte kostprijs: € XXXXX 
 Resterend krediet na deze beslissing: : € XXXXX 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dotatie  aan de hulpverleningszone verhoogt met 54.675 Euro ten opzichte van de 
bedragen vermeld in het oorspronkelijk meerjarenplan. 

 De Hulpverleningszone beschikt over een ruime reserve voor investeringen in infra-
structuur terwijl de gemeente beschikt over een nieuwe brandweerkazerne waarvoor 
zij de financiële lasten draagt zonder dat daar inkomsten tegenover staan. 

 De voorgestelde verhoging is gebaseerd op criteria waarvan de oorsprong onduidelijk 
is. 

 Het gemeentelijk aandeel van de gemeente Zonnebeke stijgt voortdurend: 
 

2015   : 2,96848 % 
2016 : 3,17829 % 
2017 : 3,38809 % 
2018 : 3,59790 % 
2019 : 3,80770 % 
2020 : 4,01750 % 
2021 : 4,22731 % 
2022 : 4,43711 % 
2023 : 4.64691 % 
 



 De Financieel Beheerder wijst er op dat er afspraken dienen gemaakt te worden over 
het toekomstig lot van de Brandweerkazerne en in het bijzonder over de recuperatie 
van de financiële kosten en uitgaven. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit tot goedkeuring van de verdeelsleutel berekend op basis 
van de onderstaande criteria opgenomen in diverse artikels: 

 
Artikel 1: 
Bij de berekening van de verdeelsleutel gebeurt er een opsplitsing tussen enerzijds de 
ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de reactiesnelheid / gemeenten zonder 
eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen) en de brandweerwerking 
(criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet betreffende de civiele veiligheid).  
 
Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits: 

reactiesnelheid forfait 

2 minuten dag en nacht 350.000,00 
2 minuten dag en 5 minuten 

nacht 
150.000,00 

5 minuten dag en nacht 50.000,00 
2 minuten met alleen maar 

vrijwilligers 
175.000,00 

 
Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bij-

drage in de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden: 

 60% residentiële bevolking 
 10% inkohiering personenbelasting 
 10% kadastraal inkomen 
 15% tweede verblijven 
 2,5% oppervlakte 
 2,5% risico’s 

 

Artikel 2: 
De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen: 
 

GEMEENTEN Bijdrage  ambulance 

De Panne 350.000,00 

Diksmuide 150.000,00 

Heuvelland 50.000,00 



Houthulst 50.000,00 

Ieper 50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman Ziekenhuis)  

Koksijde 350.000,00 

Nieuwpoort 350.000,00 

Poperinge 100.000,00 

Veurne 350.000,00 

Wervik 175.000,00 

 
De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen op 
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 1 januari van het vorige begrotings-
jaar: 
 

GEMEENTEN 

Bijdrage   

ambulance 

Alveringem 10.174 

Koekelare 17.586 

Kortemark 25.138 

Langemark-

Poelkapelle 15.814 

Lo-Reninge 6.576 

Mesen 2.074 

Vleteren 7.316 

Zonnebeke 24.888 

 
Artikel 3: 
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand aan 
1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste van de 
gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze voor het be-
houd van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht heeft op een 
erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen ook de bedragen 
die de zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente. 
 
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de brand-
weer en worden verder geregeld via de gemeenten. 
 
Artikel 4: 
De overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde verdeelsleutel 2015 naar 
de definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel 1, verloopt over een 
periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8ste wordt overbrugd en vanaf 2023 constant is .  
 
Artikel 5: 
De niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen voor de ambulancewerking en de gecorrigeer-
de procentuele bijdrage 2015 voor de niet-geïndexeerde brandweerwerking evolueert tot 
volgende definitieve procentuele bijdrage: 
 



 

GEMEENTEN 

FORFAITS BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAANDE PERCENTAGES 

Bijdrage am-

bulance 

Brandwacht-

vergoeding, 

jaarlijks te 

berekenen start% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 eind % 2023 

ALVERINGEM 10.174   1,23241% 1,33790% 1,44340% 1,54889% 1,65439% 1,75988% 1,86538% 1,97087% 2,07637% 

DE PANNE 350.000   3,43229% 3,99179% 4,55128% 5,11077% 5,67026% 6,22976% 6,78925% 7,34874% 7,90824% 

DIKSMUIDE 150.000   11,22749% 10,63243% 10,03736% 9,44230% 8,84723% 8,25216% 7,65710% 7,06203% 6,46696% 

HEUVELLAND 50.000   4,71565% 4,52241% 4,32917% 4,13593% 3,94269% 3,74945% 3,55621% 3,36297% 3,16973% 

HOUTHULST 50.000   3,68304% 3,67388% 3,66472% 3,65557% 3,64641% 3,63726% 3,62810% 3,61894% 3,60979% 

IEPER 150.000   11,34795% 11,60064% 11,85333% 12,10602% 12,35871% 12,61140% 12,86409% 13,11678% 13,36947% 

KOEKELARE 17.586   2,31276% 2,42127% 2,52979% 2,63831% 2,74683% 2,85534% 2,96386% 3,07238% 3,18090% 

KOKSIJDE 350.000   15,54681% 15,74774% 15,94867% 16,14959% 16,35052% 16,55145% 16,75237% 16,95330% 17,15423% 

KORTEMARK 25.138   4,58671% 4,59543% 4,60414% 4,61286% 4,62158% 4,63030% 4,63902% 4,64774% 4,65646% 

LANGEMARK 15.814   1,82133% 1,97683% 2,13233% 2,28783% 2,44332% 2,59882% 2,75432% 2,90982% 3,06532% 

LO-RENINGE 6.576   2,08690% 2,00754% 1,92817% 1,84881% 1,76944% 1,69007% 1,61071% 1,53134% 1,45198% 

MESEN 2.074   0,81798% 0,75605% 0,69411% 0,63217% 0,57023% 0,50829% 0,44635% 0,38441% 0,32247% 

NIEUWPOORT 350.000        9,22934% 9,17865% 9,12796% 9,07727% 9,02658% 8,97589% 8,92520% 8,87452% 8,82383% 

POPERINGE 100.000   10,01557% 9,69792% 9,38028% 9,06263% 8,74498% 8,42734% 8,10969% 7,79204% 7,47439% 

VEURNE 350.000   8,33058% 7,87281% 7,41503% 6,95726% 6,49949% 6,04171% 5,58394% 5,12617% 4,66840% 

VLETEREN 7.316   1,42004% 1,42208% 1,42411% 1,42614% 1,42817% 1,43021% 1,43224% 1,43427% 1,43631% 

WERVIK 175.000   5,22466% 5,38636% 5,54806% 5,70977% 5,87147% 6,03317% 6,19487% 6,35657% 6,51827% 

ZONNEBEKE 24.888   2,96848% 3,17829% 3,38809% 3,59790% 3,80770% 4,01750% 4,22731% 4,43711% 4,64691% 

TOTAAL 2.184.566        100% 100% 100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 

 
 



 
Artikel 6: 
Volgende modaliteiten maken integraal deel uit van het akkoord over de financiële  ver-
deelsleutel: 
 

1. De brandweer Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie  na. 
 

2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2019, voor zover 
ze voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de or-
ganisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de be-
trokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2019 worden gereor-
ganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking garanderen in 
het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten. 
 

3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke 
brandweerposten gaan over naar de brandweer Westhoek. Deze worden op kos-
tenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organisatie 
van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoordeeld 
worden door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulanceforfait 
van de post. 
 

4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de 
brandweer Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor de fi-
nanciering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investeringen 
gebeurt telkens via een investeringstoelage van de gemeenten, verdeeld volgens 
de procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste boekjaar.  
 

5. De brandweer Westhoek streeft naar  het meest efficiënt personeels-bestand. 
 

6. De brandweer Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een 
vorm van samenwerkingsverband met andere brandweerzones om het kosten-
plaatje  van de brandweer Westhoek te drukken en zo efficiënt mogelijk te wer-
ken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking te stimuleren 
en te coördineren. 
 

7. De brandweer Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.  Gelet op de 
enorme financiële impact van de budgetten van de brandweer Westhoek op de 
gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen principe van strin-
gent budgetteren in de brandweer.  Dit betekent dat elke kredietaanvraag jaar-
lijks dient grondig gemotiveerd te worden aan de zoneraad om o.a. een aanwas-
budgettering te vermijden. 
 

8. Het inschakelen van brandweerpersoneel en/of -materiaal door lokale besturen bij 
activiteiten zonder een brandweergerelateerd risico wordt vanaf 2018 doorgere-
kend aan die lokale besturen, dit overeenkomstig het retributiereglement. De be-
oordeling of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden behoort toe 
aan het zonecollege. 

Artikel 7 : 
De brandweer Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle roerende 
goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de brandweer 
Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de politiehervorming het 
materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere gemeente.  

Het rollend materieel ging over volgens volgende principes: 



- tussen de burgemeester en de brandweer Westhoek kan altijd een overeenkomst geslo-
ten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst van onder-
staande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen) 

- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname 
zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtin-
ventaris naar de brandweer Westhoek. 

Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen 
niet overgedragen worden): 

- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal be-
stuur zijn gefinancierd 
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 

 
Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de orga-
nen van de brandweer Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van middelen. 

Artikel 9: 
Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van 
de gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter beschikking 
worden gesteld van de brandweer. Als eigenaar van de kazerne blijft de gemeente in-
staan voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van de gebouwen. 
Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak zijn ten laste van de 
brandweer. 

 
Artikel 10: 
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan mevrouw Fien Van 
den Bogaert, secretaris van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegou-
verneur. 
 

16. Aanpassing brandweerreglement (erkentelijkheidspremie) 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Gelet op het brandweerreglement, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 
14 mei 2001, goedgekeurd door de Heer Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen bij schrijven dd. 14 juni 2001 – ref. F.D.O.H. nr. A/70/62-1/01, inzonder-
heid op het artikel 55 

 Beslissing Zoneraad Brandweerzone Westhoek in zitting van 21/12/2016 houdende 
vaststelling reglement erkentelijkheidspremies. 

 Gelet op de wettelijke en reglementaire beschikkingen terzake. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Door het oprichten van de brandweerzones ging de post Zonnebeke op in de brand-
weerzone Westhoek. 

 Naar aanleiding van de zonevorming bij de brandweer en de hierbij gewijzigde regle-
menten is er een verschil ontstaan in de voorwaarden tot toekenning van erkentelijk-
heidspremie voor brandweermannen die ontslag nemen bij de brandweer. 



 Daar men in de brandweerzone pas in 2018 begonnen is met de administratieve af-
handeling van deze erkentelijkheidspremies (3 jaar na start van de zone) is dit pro-
bleem pas nu aan het licht gekomen.  

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Om de voorwaarden over de volledige loopbaan gelijk te hebben wordt onderstaande 
reglementsaanpassing voorgesteld aan het brandweerreglement van Zonnebeke . Zo 
komt het aangepast reglement samen met de beslissing van de Zoneraad tot een uni-
forme regeling van de erkentelijkheidspremie: 

 
Artikel 55 ter 

§ 1. De leden-vrijwilligers ontvangen een erkentelijkheidspremie van 50 EURO per 
jaar dienst 

 
 Bij ontslag voor 01/01/2015 

 als ze de leeftijdsgrens van 60 jaar bereikt hebben, 
 als ze door ziekte of invaliditeit gedwongen zijn het korps te verlaten, 
 als ze door beroepsomstandigheden of verhuizing het korps moeten verlaten, 
 als ze overlijden.  In dit geval zal de premie uitbetaald worden aan de wettelij-

ke erfgena(a)m(en). 
 
 Bij ontslag vanaf 01/01/2015 

 als ze ten minste 20 jaren dienst bij Brandweer Westhoek post Zonnebeke 
hebben, 

 als er ambtswegen ontslag is ingevolge een ongeval tijdens de dienst of door 
het feit van de dienst, en bij uitbreiding bij overlijden tijdens de dienst; 

 bij het overlijden van een actieve brandweerman niet ingevolge een feit van 
de brandweerdienst en die minstens 20 jaar dienst heeft. 

 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 



 De gemeenteraad keurt de bovenstaande aanpassing van het brandweerreglement 
van Zonnebeke goed. 

17. Deelname Raamcontract Smart City Toolbox Stad Kortrijk 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Ward Houdendycke 
 

Wetgeving 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De wet bevat de principes en 
basisregels die van toepassing zijn op een overheidsopdracht.  

 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, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 en door de 
wet van 16 februari 2017. Deze wet wordt verder de "wet rechtsbescherming" ge-
noemd. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 febru-
ari 2014, Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017.  

 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 voorbije IT-contract was de gemeente Zonnebeke aangesloten bij Kortrijk (2013-
2017). Het laat toe om zonder gunningsprocedure bestellingen te plaatsen zoals de 
aankoop van enkele i-Pads, de installatie van een beamer, een klein cameraproject, 
het verbinden van 2 gebouwen met glasvezel, het herbekabelen van een telefoon/IT-
kast, het uitvoeren van een dag IT-audit, plaatsen van infoschermen, aankoop van 
een backup/opslagsysteem, etc. 

 Het contract brengt (behalve betere prijzen) een belangrijke administratieve vereen-
voudiging met zich mee. Het is mogelijk verschillende fabrikanten/merken te vergelij-
ken en te laten concurreren. 

 Het is een contract op afroep en zonder aankoopverplichting. Men kan voor gelijk 
welke loten buiten dit contract te werken. 

 Stad Kortrijk organiseerde opnieuw een Raamovereenkomst, met name “Smart Ciyt 
Toolbox”, met verschillende leveranciers voor de periode (2018 – 2021) 

 Gemeente Zonnebeke kan aansluiten bij deze Raamovereenkomst. 
 De gegunde raamcontracten binnen deze overeenkomst zijn: 

o Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van informa-
tieveiligheid (dossier met nr. 728) : gegund aan Apogado   

o Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk 
camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten (dos-
sier met nr. 738) : gegund aan RTS 

o Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van 
een e-depot (dossier met nr. 748) : gegund aan Henk Vanstappen Datable 

o Raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen via datastromen van 
GSM-netwerkoperatoren (dossier met nr. 1292) gegund aan Proximus. 



o Raamovereenkomst (dossier nr. 1291) passantentelling via wifi-sensoren 
gegund aan CityMesh 

o Raamovereenkomst (dossier nr. 746 )ondersteuning specialisten op vlak 
van datamining en data-analyse gegund aan KPMG-GIM-Tenforce consorti-
um 

 Er wordt een organisatievergoeding voor stad Kortrijk van 1% aangerekend bij afna-
me van de raamovereenkomsten en die zal als apart item op de factuur vermeld 
staan. 

 

Financieel 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig advies van de ICT-dienst  
  
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeente Zonnebeke besluit om mee te stappen in het IT-raamovereenkomst 
(2018-2021), met name “Smart Ciyt Toolbox”,  stad Kortrijk voor hardware, software 
en ondersteuning. 

18. Voorstel tot aansluiting van de ploegen van technische dienst en 
groendienst bij het Buurtinformatienetwerk (BIN) en tenlastename 
van de bijdrage van het lidmaatschap 

Conform art. 22 van het gemeentedecreet verzoekt raadslid Luc Blondeel (sp.a) om vol-

gend agendapunt toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Preventie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 



Gemeentedecreet artikel 22 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 e-mail dd. 12.06.218 van Luc Blondeel, gemeenteraadslid en tevens coördinator BIN 
Zonnebeke – Vraag om personeel van technische dienst en groendienst gratis lid te 
laten worden van Buurtinformatienetwerk ( BIN ) Zonnebeke. 

 
 CBS dd. 16.07.2018 – Besluit college van burgemeester en schepenen om de leiding-

gevenden van de technische dienst te laten aansluiten bij BIN Zonnebeke; de jaarlijk-
se kostprijs van € 12/persoon wordt door de gemeente ten laste genomen. 
 

 e-mail dd. 24.07.2018 van Luc Blondeel, gemeenteraadslid en tevens coördinator BIN 
Zonnebeke – Vraag tot agendering punt ‘Vraag om de werknemers van de technische 
dienst en groendienst lid te maken van het BIN netwerk Zonnebeke’ op eerstvolgende 
gemeenteraad. Voorstel tot toelichting werking door Dhr. Wim Cardon, politie Arro 
Ieper en verantwoordelijke van de BIN’s Arro Ieper. 
 

 De hrn. Luc Blondeel en Wim Cardon werden uitgenodigd voor toelichting en overleg 
naar het CBS dd. 13.08.2018; Dhr. Luc Blondeel ging op deze uitnodiging, dhr. Car-
don verontschuldigde zich. 
 

 CBS dd. 13.08.2018 – Besluit college van burgemeester en schepenen om middels 
een brief het gemeentepersoneel op te roepen om alert te zijn voor verdachte voor-
vallen en hen te stimuleren om in voorkomend geval de politie te verwittigen. Via de 
diensthoofden wordt het personeel ingelicht over de werking van het buurtinformatie-
netwerk en over de mogelijkheid om op vrijwillige basis toe te treden tot het BIN, 
waarbij het lidgeld tot aansluiting gedeeltelijk door de gemeente wordt ten laste ge-
nomen. 
 

 e-mail dd. 14.09.2018 van Luc Blondeel, gemeenteraadslid en tevens coördinator BIN 
Zonnebeke aan de voorzitter van de gemeenteraad Zonnebeke -  Vraag tot agende-
ring punt ‘Goedkeuring om iedere ploeg van de T.dienst en groendienst lid te maken 
van BIN Zonnebeke’ op de gemeenteraad van 8 oktober 2018. 
 

Voorstel en motivatie: 
 

“Tussen 1 januari en nu , zijn er verschillende inbraken geweest in de regio  Zon-

nebeke . Zowel overdag of op andere tijdstippen. 18 diefstallen met braak waar-

van 4 pogingen . Dit zijn cijfers die ik heb opgevraagd bij ARRO Ieper. 

 

Om onze BIN werking nog beter te laten werken in Zonnebeke zou ik volgende 

vraag willen stellen. 

Vraag om onze mensen van de T.dienst en groendienst per uitrijdende ploeg GSM 

nummer lid te maken van BIN Zonnebeke 

Reden:  

Omdat onze werklieden tijdens de dag en werkuren verspreid zijn over het grond 

gebied van Zonnebeke. 

De motivatie die ik wil geven is: 

Als er een BIN bericht verspreid wordt voor onze regio Zonnebeke ,  vb. er is een 

inbraak in de namiddag in Beselare in De Warande , dieven worden betrapt  ,maar 

vluchten weg. Er kan een beschrijving gegeven worden door het slachtoffer of ge-

tuige en de wagen met de dader of daders vluchten weg richting Passendale. Dan 

kunnen , in de tijd dat het bericht verstuurd is , onze werklieden die bezig zijn ,dit 

voertuig opmerken .Dit kan een grote hulp zijn voor onze Politie diensten. 

Vraag: 



Kan het gemeentebestuur de ploegen lid maken van BIN Zonnebeke , kostprijs 

per ploeg 8 euro per jaar.” 
 

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, P. Denorme, P. Durnez, 

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

C. Zole  

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om de ploeg-GSM’s in de dienstwa-
gen van de uitrijdende ploeg in te schrijven in het BIN-netwerk. De totale kost van 
inschrijving BIN per GSM-nummer waarvoor dit verplicht wordt, wordt hierbij door de 
Gemeente aan het BIN gestort. 

19. Interpellatie door fractie sp.a - Stand van zaken betreffende de in-
richting van de toren van de kerk van Zonnebeke tot een uitkijkpunt 

 

20. Toelichting stand van zaken asbest in voormalige gemeenteschool 
Beselare en kennisname van persbericht 

 

Geheime zitting 

21. Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepe-
nen dd. 10 september 2018: aanduiden van een vervanger tijdens af-
wezigheid van waarnemend algemeen directeur Philippe Awouters  

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Artikelen 81, 82 en 83 van het gemeentedecreet en art. 166 van het decreet lokaal 
bestuur inzake de vervanging van de algemeen directeur.  

 Artikelen 10 en 24 §1 van het rechtspositieregelingsbesluit. 
 De geldende rechtspositieregeling artikelen 149 en 150. 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 09 juli 2018 m.b.t. de aanstelling van de heer 

Philippe Awouters als wnd. algemeen directeur  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op de gemeenteraad van 09 juli 2018 werd dhr. Philippe Awouters aangesteld als 
wnd. algemeen directeur   



 Op het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2018 kwam een 
agendapunt aan bod inzake het examen algemeen directeur.  
Daarop heeft het college besloten om dhr. Niels Vermeersch, stafmedewerker interne 
zaken & informatiebeheer aan te duiden als de vervanger van de wnd. algemeen di-
recteur. Hij was wnd. gemeentesecretaris van 19 december 2017 tot 09 juli 2018. 
Deze aanduiding moet wel bekrachtigd worden op de eerstvolgende gemeenteraad.  

 

Financieel 

Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen te be-
krachtigen omwille van de continuïteit van de dienst. 

 

Stemming 

Niels vermeersch 

Ja-stemmen: 23 
Neen-stemmen: 0 
Onthoudingen: 0 
Ongeldige stemmen: 0 
 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en sche-
penen dd. 10 september 2018:  
Dhr. Niels Vermeersch, stafmedewerker interne zaken & informatiebeheer wordt aange-
duid als vervanger van waarnemend algemeen directeur Philippe Awouters t.e.m. aan-
stelling van de algemeen directeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Wnd. Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad 

P. Awouters T. D'Alleine 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 november 2018 om 
20.00 te Zonnebeke. 


