
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 
FEBRUARI 2019

Aanwezig D. Sioen: Burgemeester;
T. D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. Vanderhaeghen, 
J. Jonckheere: Schepenen;
J. Demonie, F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, 
N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, 
Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 
K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom: 
Raadsleden;
S. Verstraete: Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd I. Vandepitte: Schepen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

Openbare zitting

1. Eedaflegging en vaststellen datum indiensttreding algemeen 
directeur

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur, artikel 41

Naam schepen:Jan Vandoolaeghe
Bevoegd voor: Personeel
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel, en wijzigingen.

 De geldende rechtspositieregeling.

Documenten en voorgeschiedenis

 Beslissing van de gemeenteraad van 9 juli 2018 waarbij de heer Philippe Awouters 
vanaf 10 juli 2018 werd aangesteld als waarnemend algemeen directeur tot de 
indiensttreding van een nieuwe algemeen directeur.

 Beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2019 waarbij de heer Sigurd 
Verstraete werd aangesteld als algemeen directeur.

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2019 
waarbij de heer Sigurd Verstraete werd aangesteld als waarnemend algemeen 
directeur tot zijn eedaflegging in de gemeenteraad. 

Financieel

 Visum reeds gegeven bij aanstellingsbeslissing 21/01/2019

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee



 Niet van toepassing

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Artikel 37 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de aanstellende 
overheid de datum bepaalt van indiensttreding van het geselecteerd 
personeelslid. Als het geselecteerde personeelslid wegens een opzeggingstermijn 
bij een andere werkgever of wegens een andere geldige reden niet onmiddellijk in 
dienst kan treden bepaalt de aanstellende overheid de concrete datum van 
indiensttreding in onderling akkoord met het personeelslid.

 In de gemeenteraad van 21/01/2019 werd gevraagd om een datum van 
indiensttreding in onderling akkoord vast te stellen met de heer Sigurd Verstraete.

 De heer Sigurd Verstraete geeft aangegeven om vanaf 01/02/2019 de functie te 
kunnen invullen.

 Hij kan de functie van algemeen directeur echter maar effectief vervullen na 
eedaflegging in de gemeenteraad in openbare zitting.

 De volgende gemeenteraad was pas gepland op 11/02/2019.
 Voor de goede werking van de organisatie was het essentieel dat de heer Sigurd 

Verstraete zo snel mogelijk zijn ambt kon opnemen. 
 Artikel 149§3 van de rechtspositieregeling stelt dat het college van burgemeester 

en schepenen in spoedeisende gevallen de aanstelling van een waarnemend 
algemeen directeur kan doen, mits bekrachtiging in de eerstvolgende zitting van 
de gemeenteraad.

 Het college stelde daarom vanaf 01/02/2019 Sigurd Verstraete aan als 
waarnemend algemeen directeur. Dit besluit wordt nu ter bekrachtiging 
voorgelegd in de gemeenteraad

 Vanaf 01/02/2019 vervulde Sigurd Verstraete dus de functie van waarnemend 
algemeen directeur. Vanaf 01/02/2019 oefende hij alle bevoegdheden uit van de 
algemeen directeur zoals beschreven in het decreet lokaal bestuur. De 
waarneming van de heer Philippe Awouters liep tot en met 31/01/2019.

 De heer Philippe Awouters heeft aangegeven in dienst te willen blijven om een 
goede dossieroverdracht te doen met de heer Sigurd Verstraete. Er werd 
voorgesteld om een overdracht van dossiers te doen tot met 10/02/2019. Zo werd 
de continuïteit van de dienstverlening bewaard. 

 Art. 163 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de algemeen directeur, na zijn 
aanstelling, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, de volgende 
eed af in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt 
trouw na te komen.”

Stemming

Aantal stembriefjes: 22

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming



 De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen van 31/01/2019 houdende het aanstellen van de heer Sigurd Verstraete 
als waarnemend algemeen directeur.  

 De datum van indiensttreding van de heer Sigurd Verstraete als algemeen directeur 
is 01/02/2019. Vanaf deze datum oefent hij alle bevoegdheden uit die zijn verbonden 
aan het ambt. De proeftijd van 12 maanden start vanaf deze datum.

 De heer Sigurd Verstraete legt de volgende eed af in handen van de voorzitter: “Ik 
zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”

2. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 21 januari 2019

De notulen van de gemeenteraad dd. 21 januari 2019 worden ter goedkeuring 
voorgelegd.

Stemming

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 2 F. Bryon, W. Doom

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt de notulen van 21 januari 2019 goed, met opname van volgende 
aanpassingen:

Agendapunt 8: Aangepast aanvullend verkeersreglement bebouwde kommen:

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 22 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, 
Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, 
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Koen Descheemaeker, 
Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Agendapunt 9: Voorstel aan de gemeenteraadsleden m.b.t. digitaal vergaderen:

Stemming

Aantal ja stemmen 14 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, 
Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, 
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet

Aantal nee stemmen 4 Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, 
William Doom

Aantal onthoudingen 4 Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, 



Franky Gryson

3. Kennisname delegatie handtekeningsbevoegdheid van de 
burgemeester en ambtenaar burgerlijke stand aan de dienst 
burgerzaken.

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: interne zaken 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Gelet op artikel 126 1e tot 3e lid van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 
 Gelet op artikel 126 4e lid van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
 Gelet op artikel 44/1 van het Burgerlijk Wetboek 
 Gelet op artikel 45 § 2 3e lid van het Burgerlijk Wetboek 
 Gelet op artikel 6 § 1 1e lid en § 2 1e lid van de Wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen; Gelet op artikel 3 § 3 3e lid van het 
Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten; Gelet op 
artikel 12 en 16quinquies § 1 3e lid van het KB van 10 december 1996 betreffende de 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar 

 Gelet op de artikelen 19 § 1 1e lid, 20 § 2 21 § 2 2e lid van het decreet van 16 januari 
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
 Art. 280 van het decreet lokaal bestuur houdende de delegatie van de 

handtekeningsbevoegdheid 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:

 Beslissing van de burgemeester dd. 08 januari 2019 m.b.t. de delegatie van zijn 
handtekeningbevoegdheid aan de dienst Burgerzaken. 

Documenten en voorgeschiedenis

Verzoek van de dienst Burgerzaken tot delegatie van handtekeningbevoegdheid aan: 
Caroline Degraeve, Greta Vandecandelaere, Annick Mylleville en Sien Deroo:
Door de burgemeester

 Afleveren van het afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan 
die van de burgerlijke stand;

  Afgeven van uittreksels uit de bevolkingsregisters en van getuigschriften die 
geheel of ten dele aan de hand van die registers zijn opgemaakt;

  het legaliseren van handtekeningen;

  het voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken; en in zoverre de 
stukken bestemd om in België of in het buitenland te dienen niet moeten 
gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken 

 Het afleveren van uittreksels uit het strafregister

 Het afleveren van bijlagen betreffende de vreemdelingenwetgeving

 Het afleveren van rijbewijzen 

 Het afleveren van attesten betreffende de gemeente- en 

provincieraadsverkiezingen 

 Het afleveren van attesten betreffende Europese, federale en Vlaamse 

verkiezingen 

 Het aanvragen en afleveren van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten; Het 



aanvragen en afleveren van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen en 
kids-ID's voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar 

Door de ambtenaar van de burgerlijke stand
  Afleveren van het afgeven van uittreksels uit of afschriften van andere akten dan 

die van de burgerlijke stand;
  Afgeven van uittreksels uit de bevolkingsregisters en van getuigschriften die 

geheel of ten dele aan de hand van die registers zijn opgemaakt;
  het legaliseren van handtekeningen;

  het voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken; en in zoverre de 
stukken bestemd om in België of in het buitenland te dienen niet moeten 
gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken 

 Het ontvangen van betekeningen, kennisgevingen en terhandstellingen van 
beslissingen inzake de staat van personen

 Alle taken inzake het opstellen van akten van de burgerlijke stand (bijzonder het 
ondertekenen van de akten van de burgerlijke stand met uitzondering van de 
huwelijksakte 

 Het afgeven van eensluidende afschriften en uittreksels die bestemd zijn om in 
België of in het buitenland te dienen en die niet gelegaliseerd behoeven te worden 

 Het aanvragen en afleveren van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten; Het 
aanvragen en afleveren van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen en 
kids-ID's voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar 

 Het afleveren van toelatingen tot crematie en aanstellen van een beëdigd 
geneesheer om de doodsoorzaken na te gaan 

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Conform art. 280 van het decreet lokaal bestuur wordt de beslissing van de 
burgemeester ter kennisname geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad.

Stemming

Kennisname 

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van dd. 08 januari 2019 m.b.t. de 
toegekende handtekeningsbevoegdheden in toepassing van art.280 van het decreet 
lokaal bestuur.

4. Gaselwest - Aanduiden van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
van Gaselwest voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen



 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Document ‘Gaselwest - Statutaire benoemingen n.a.v. vernieuwing gemeenteraden’

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij Gaselwest - opdrachthoudende vereniging;
- Brief Gaselwest dd. 19.11.2018 (postregistratie 20108/0953) – Gaselwest – 

Voordracht van kandidaat-mandatarissen ingevolge vernieuwing gemeenteraden – 
Legislatuur 2019-2024 – BAV 25 maart 2019

- Brief Gaselwest dd. 21.12.2018 (postregistratie 20108/1039) – Gaselwest – 
Algemene vergadering in buitengewone zitting 25 maart 2019

- Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten 
aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

- Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 december 
2018 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaatsheeft te 8520 
Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede;

- Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 
19 november 2018 overgemaakt werd;

- Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

- Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
aangeduid kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke 
legislatuur, nl. tot einde 2024;

- Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals 
beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende 
gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de 
Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen 
voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van 
Bestuur; 

- Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, welke volgende uitslag 
geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Johan Demonie: 16

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   6

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0



De heer Johan Demonie bekomt 16 stemmen voor als vertegenwoordiger op de 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Gaselwest

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Frans Deleu : 14

 Aantal stemmen voor Maxim Vermeeren   6

 Aantal stemmen voor Jan Desmet:   1

 Aantal stemmen voor Johan Demonie:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Frans Deleu bekomt 14 stemmen voor als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Gaselwest

Besluitvorming

De gemeenteraad besluit om:

Artikel 1
De heer Demonie Johan, gemeenteraadslid, johan.demonie@zonnebeke.be, Spilstraat 
127, 8980 Beselare, aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) 
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

Artikel 2
De heer Deleu Frans, gemeenteraadslid, frans.deleu@zonnebeke.be, Sportlaan 8, 8980 
Beselare, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) 
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

5. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda, voordracht van kandidaat-
lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West en eventueel de 
Raad van Bestuur en vaststelling van het mandaat voor de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest dd. 25 maart 2019

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:

mailto:johan.demonie@zonnebeke.be
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 Beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 inzake het aanduiden van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Gaselwest voor de legislatuur 2019-2024

Documenten en voorgeschiedenis

 Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerder activiteiten 
aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

 Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 
december 2018 (postregistratie 2018/1039) werd opgeroepen om deel te nemen 
aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 
maart 2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455;

 Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 19 
november 2018 brief overgemaakt werd;

 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige 
mandaten bij Gaselwest onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene 
Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen 
dient over te gaan;

 Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij een Regionaal 
Bestuurscomité (RBC). 

 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke 
gemeente het recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het 
Regionaal Bestuurscomité (RBC);

 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de 
deelnemende gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders 
voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen 
wordt als kandidaat-lid voor het RBC; 

 Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen 
leden van de Raad van Bestuur beperkt is tot negen (9); 

 Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de 
zin van artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire 
onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de 
deelnemende gemeenten overgemaakt werd;

 Gelet op de beraadslagingen, 
 Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
 Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Advies van de dienst

 Uitnodiging met alle bijhorende stukken van Gaselwest -vermelde bijlagen zijn 
aanwezig in de bundel

Openbare stemming

Openbare stemming m.b.t. artikels 1, 5 en 6

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0



Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West van de opdrachtgevende 
vereniging, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22
 Aantal stemmen voor Marc Verstraete: 22
 Onthoudingen:   0
 Ongeldige stemmen:   0

De heer Marc Verstraete bekomt 22 stemmen voor als kandidaat-lid voor het Regionaal 
Bestuurscomité (RBC) West van de opdrachthoudende vereniging.
Er wordt tevens overgegaan tot voordracht van de heer Marc Verstraete als kandidaat-lid 
voor de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging. 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de opdrachtgevende 
vereniging, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22
 Aantal stemmen voor William Doom: 15
 Aantal stemmen voor Franky Gryson   2
 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   1
 Aantal stemmen voor Liselot Wydooghe:   1
 Onthoudingen:   3
 Ongeldige stemmen:   0

De heer William Doom bekomt 15 stemmen voor als kandidaat-lid met raadgevende stem 
voor de Raad van Bestuur van de opdrachtgevende vereniging

Besluitvorming

De gemeenteraad beslist 

Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 25 maart 2019 met als 
enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.

Artikel 2
De heer Verstraete Marc, gemeenteraadslid, marc.verstraete@zonnebeke.be, Schipstraat 
46, 8980 Passendale, voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité 
(RBC) West van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de 
algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het 
jaar 2025.

Artikel 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de 
Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, 
vanaf de Algemene Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene 
Vergadering in het jaar 2025.

Artikel 4
De heer Doom William, gemeenteraadslid, william.doom@zonnebeke.be, Brouckhof-Oost 
5, 8980 Passendale, voor te dragen als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de 
Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, 
vanaf de Algemene Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene 
Vergadering in het jaar 2025.

mailto:william.doom@zonnebeke.be
mailto:marc.verstraete@zonnebeke.be


Artikel 5
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen; 

Artikel 6
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

6. De Watergroep - Aanduiden van vertegenwoordigers in het 
aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en in de 
algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening
 Statuten van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, coördinatie 

01.01.2019

Documenten en voorgeschiedenis

- Brief van De Watergroep dd. 24.10.2018 met postregistratie 2018/0883 – Vraag tot 
aanduiding vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene 
vergadering van De watergroep

- Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij De Watergroep en is vennoot bij het 
aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten;

- Vanaf 1 januari 2019 worden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en 
worden de provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de 
drinkwaterdiensten en één aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het 
Riopact genoemd. De aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie, 
zoals vermeld in artikel 27 van de statuten. 
De Watergroep verzoekt onze gemeente om een vertegenwoordiger voor het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater te willen aanduiden. Gemeente Zonnebeke 
is geen vennoot bij de Watergroep voor rioolbeheer. De vergaderingen van de 
aandeelhoudersbesturen zullen trimestrieel worden georganiseerd op verschillende 
locaties verspreid over de betrokken provincies. De gemeentelijke 
vertegenwoordiger is niet verplicht de vergadering in zijn provincie te volgen maar 
mag de vergadering zeker ook op een andere locatie bijwonen.
De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het 
gemeentebestuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad (zoals bepaald in artikel 
26§2 van de statuten), bij voorkeur met een bevoegdheid die aansluit bij de 
maatschappelijke overdracht van De Watergroep. Voor dit mandaat mogen geen 
personen worden aangeduid die reeds lid zijn van de raad van bestuur van De 
Watergroep. De overige onverenigbaarheden worden vermeld in artikel 26§5 van de 



statuten. De leden van de aandeelhoudersbesturen worden aangeduid voor een 
termijn van 6 jaar en zijn herbenoembaar.
Er worden voor de aandeelhoudersbesturen geen plaatsvervangers aangeduid. 
Wanneer een plaats als lid van een aandeelhoudersbestuur vroegtijdig openvalt ten 
gevolge van overlijden, vrijwillig ontslag of beëindiging van het mandaat in de 
gemeenteraad, dient de gemeente wel een vervanger aan te duiden die het 
mandaat van zijn/haar voorganger voleindigt.
De vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen ontvangen per vergadering 
een geïndexeerd presentiegeld van 213,13 euro en een kilometervergoeding zoals 
die wordt vastgesteld voor de overheidssector. Wanneer een vertegenwoordiger 
eenzelfde vergadering van het aandeelhoudersbestuur op meerdere locaties wenst 
bij te wonen, ontvangt hij evenwel slechts het presentiegeld en de 
kilometervergoeding voor de eerst bijgewoonde vergadering.

- Naast de vertegenwoordiging in de aandeelhoudersbesturen, dient de gemeente 
ook een afgevaardigde én een plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van De Watergroep aan te duiden. Deze personen hoeven geen lid 
te zijn van de gemeenteraad. De afgevaardigden in de algemene vergadering 
ontvangen geen presentiegeld of kilometervergoeding. De Watergroep organiseert 
haar jaarlijkse algemene vergadering in principe op de eerste vrijdag van de maand 
juni.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater, welke volgende uitslag 
geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Marc Verstraete: 13

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   9

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Marc Verstraete bekomt 13 stemmen voor als vertegenwoordiger voor het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
afgevaardigde en plaatsvervanger voor deelname aan de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van De Watergroep, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Thijs D’Alleine: 14

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   7

 Onthoudingen:   1

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Thijs D’Alleine bekomt 14 stemmen voor als afgevaardigde voor deelname aan 
de (buitengewone) algemene vergaderingen van De Watergroep

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Sophie Vangheluwe: 13

 Aantal stemmen voor Maxim Vermeeren:   8

 Onthoudingen:   1

 Ongeldige stemmen:   0



Mevrouw Sophie Vangheluwe bekomt 13 stemmen voor als plaatsvervanger voor 
deelname aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van De Watergroep

Besluitvorming

- De gemeenteraad duidt navermelde persoon aan als vertegenwoordiger voor het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater gedurende de legislatuur 2019-2024:

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46, 8980 Passendale
- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan om deel te nemen aan de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van De Watergroep gedurende de 
legislatuur 2019-2024:

o De heer Thijs D’Alleine, Menenstraat 148, 8980 Geluveld
wordt aangeduid aan als afgevaardigde

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6, 8980 Passendale
wordt aangeduid als plaatsvervanger 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing;

- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan De Watergroep, afdeling 
juridische zaken, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel

7. MIROM - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger in de algemene vergadering en van een bestuurder 
in de raad van bestuur voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Milieuzorg Roeselare en Menen Roeselare (MIROM), opdrachtgevende vereniging – 

Statuten van de vereniging, BAV 11.12.2018

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij Milieuzorg Roeselare en Menen Roeselare 
(MIROM), opdrachtgevende vereniging;

- Iedere gemeente wordt geacht één (of meerdere in het geval van de stad 
Roeselare) vertegenwoordigers op de algemene vergadering aan te stellen. 
Voor de vertegenwoordigers gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de 
bestuurders (art.42); bovendien bestaat er een onverenigbaarheid tussen het 
mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van een lid 
van één van de andere organen.
Praktisch: Het mandaat van een vertegenwoordiger is onbezoldigd. Normaliter zijn 
er 2 vergaderingen per jaar (mei, op ver plaatsing / december, in de lokalen van 
MIROM Roeselare). Algemene vergaderingen worden ingepland op dinsdagavond 
vanaf 17h30.

- Iedere gemeente krijgt voortaan 1 bestuurder met stemrecht in de Raad van 
Bestuur, enkel de stad Roeselare krijgt een 2de bestuurder. De raad van Bestuur als 
geheel moet voldoen aan het gendercriterium (max. 2/3de van eenzelfde geslacht ). 
Iedere gemeente wordt geacht een kandidaat-bestuurder voor te dragen. De 
effectieve benoeming wordt voorzien op de BAV van 26/02/2019. Indien nodig kan 



een formateur de nodige stappen ondernemen of kan deze BAV uitgesteld worden 
tot 26/03/2019. In art. 42 van de statuten worden de onverenigbaarheden voor 
bestuurders bepaald.
Naast de bestuurders met stemrecht, zijn er ook de bestuurders met 
raadgevende stem. Er is één dergelijk mandaat, telkens voor een periode van 
twee jaar. Dit betreft een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
Over de gehele legislatuur zijn er dus 3 mandaten van telkens twee jaar. Indien er 
meer dan drie gemeenten wensen gebruik te maken van dit recht, dan gelden de 
regels vervat in art. 38 van de statuten.
Praktisch: Bestuurders van MIROM worden vergoed (max. presentiegeld 
gemeenteraad + km-vergoeding). Het is de intentie om 12 vergaderingen te 
organiseren, indien nodig kunnen er bijkomende vergaderingen ingepland worden. 
Vergaderingen worden ingepland op woensdagavond, telkens vanaf 18h00. 
Gemiddeld duren vergaderingen 2h. Vergaderingen gaan in principe door in de 
lokalen van MIROM Roeselare.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger om deel te nemen aan de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van MIROM, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Johan Demonie: 20

 Aantal stemmen voor Frans Deleu:   1

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Johan Demonie bekomt 20 stemmen voor als vertegenwoordiger om deel te 
nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van MIROM

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Marc Verstraete: 20

 Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen   1

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Marc Verstraete bekomt 20 stemmen voor als plaatsvervanger om deel te nemen 
aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van MIROM

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van MIROM, welke volgende 
uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Sophie Vangheluwe: 19

 Aantal stemmen voor Johan Demonie:   2

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0



Mevrouw Sophie Vangheluwe bekomt 19 stemmen voor als kandidaat bestuurder met 
stemrecht in de Raad van Bestuur van MIROM

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van MIROM, welke 
volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Liselot Wydooghe : 21

 Aantal stemmen voor Jens Six:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Liselot Wydooghe bekomt 21 stemmen voor als kandidaat bestuurder met 
raadgevende stem in de Raad van Bestuur van MIROM

Besluitvorming

- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan om deel te nemen aan de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van MIROM gedurende de legislatuur 
2019-2024:

o De heer Johan Demonie, Spilstraat 127, 8980 Beselare, 
johan.demonie@zonnebeke.be
wordt aangeduid aan als vertegenwoordiger

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46, 8980 Passendale, 
marc.verstraete@zonnebeke.be
wordt aangeduid als plaatsvervanger 

- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan als kandidaat bestuurder met 
stemrecht in de Raad van Bestuur van MIROM gedurende de legislatuur 2019-2024:

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6, 8980 Passendale, 
sophie.vangheluwe@zonnebeke.be
wordt aangeduid aan als kandidaat bestuurder met stemrecht

- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan als kandidaat bestuurder met 
raadgevende stem in de Raad van Bestuur van MIROM gedurende de legislatuur 
2019-2024:

o Mevrouw Liselot Wydooghe, Reutelhoekstraat 14, 8980 Zonnebeke, 
liselot.wydooghe@zonnebeke.be
wordt aangeduid aan als kandidaat bestuurder met raadgevende stem

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing;

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan de MIROM, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.

8. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van MIROM dd. 26 februari 2019

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:



 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 inzake het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van MIROM 
gedurende de legislatuur 2019-2024.

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeentebestuur is aangesloten bij de MIROM
- Brief met postregistratie 2019/0042 - Uitnodiging met alle bijhorende stukken van 

de MIROM voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 26 februari 
2019 om 17.30 in de raadszaal van de stad Roeselare, met volgende agenda:

o Samenstelling van het bureau
o Benoeming van de nieuwe bestuurders
o Varia

- Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van MIROM dd. 19 november 2013 moet er niet langer voor 
elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 werd de heer 
Johan Demonie aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Marc Verstraete als 
plaatsvervanger.

Advies van de dienst

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

-  

Besluitvorming

- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die 
voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 
2019;

- De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de MIROM:

o De heer Johan demonie, Spilstraat 127, 8980 Beselare, 
johan.demonie@zonnebeke.be
als vertegenwoordiger

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46, 8980 Passendale, 
marc.verstraete@zonnebeke.be
als plaatsvervanger 



Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit;

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing;

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan de MIROM, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.

9. WVI - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor 
de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Statuten West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende vereniging, afgekort tot 

WVI – artikel 12

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale - 
dienstverlenende vereniging;

- Artikel 12 van de statuten van WVI bepaalt dat gemeenten bijkomende 
afgevaardigden kunnen aanduiden per volledige schijf van 20% van respectievelijk 
haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van alle 
deelnemers-gemeenten en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het 
maatschappelijk kapitaal van de vereniging. Uit de tabel in bijlage blijkt dat geen 
enkele gemeente aan deze voorwaarde voldoet. Bijgevolg beschikt iedere 
gemeente over één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Deze moet 
raadslid, schepen of burgemeester zijn.
De aanduiding van deze vertegenwoordiger kan eenmalig beslist worden voor de 
duur van de gehele legislatuur. Het is ook aangewezen om, bij deze aanduiding van 
de vertegenwoordiger uit de gemeenteraad, meteen ook een vaste plaatsvervanger 
aan te duiden. Zo kan bij verhindering van de eerste gemandateerde flexibel 
doorgeschakeld worden naar de plaatsvervanger.
De vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt herhaald voor 
elke (buitengewone) algemene vergadering. Let wel: er bestaat een 
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger en dat van lid van 
de raad van bestuur.
Conform de decretale bepalingen ontvangen de vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering géén presentievergoeding.
De algemene vergadering komt 2x per jaar samen, meestal in de vooravond (18.30) 
in een gemeente van ons werkingsgebied.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger om deel te nemen aan de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van de WVI, welke volgende uitslag geeft:



 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Koen Meersseman: 13

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   8

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   1

De heer Koen Meersseman bekomt 13 stemmen voor als vertegenwoordiger om deel te 
nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de WVI

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Nele Dejonghe: 13

 Aantal stemmen voor Maxim Vermeeren   8

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   1

Mevrouw Nele Dejonghe bekomt 13 stemmen voor als plaatsvervanger om deel te nemen 
aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van de WVI

Besluitvorming

- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan om deel te nemen aan de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van de WVI gedurende de legislatuur 
2019-2024:

o De heer Koen Meersseman, Warden Oomlaan 25, 8980 Beselare, 
koen.meersseman@zonnebeke.be
wordt aangeduid aan als vertegenwoordiger

o Mevrouw Nele Dejonghe, Beselarestraat 2a, 8980 Zonnebeke, 
nele.dejonghe@zonnebeke.be
wordt aangeduid als plaatsvervanger 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing;

- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 
8310 Brugge.

10. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 
28 februari 2019 om 18.30

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 inzake het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de WVI gedurende de legislatuur 
2019-2024.



Documenten en voorgeschiedenis

 Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale - 
dienstverlenende vereniging;

 Brief met postregistratie 2019/0007 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van 
de WVI voor de buitengewone algemene vergadering op 28 februari 2019 om 
18.30 in centrum d’ Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 83210 Assebroek (Brugge), met 
volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 

december 2018
2. Benoeming leden raad van bestuur
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding 

leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de 
rangorde

4. Goedkeuring code van goed bestuur
5. Mededelingen

Advies van de dienst

 Niet van toepassing

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken 
met betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die 
voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 
2019;

 De gemeenteraad stelt het mandaat vast van navermelde personen om deel te 
nemen aan deze buitengewone algemene vergadering van de WVI:

o De heer Koen Meersseman, Warden Oomlaan 25 te 8980 Beselare, als 
vertegenwoordiger

o Mevrouw Nele Dejonghe, Beselarestraat 2a te 8980 Zonnebeke, als 
plaatsvervanger

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
dit besluit;
 De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 

de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 
verrichten aan de WVI West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 
8310 Brugge.



11. DVV Westhoek - Aanduiden van afgevaardigden in de 
bestuursorganen van Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek 
voor de legislatuur 2019-2024 

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Het gemeentedecreet;
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013;
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 De statuten van de DVV Westhoek. 

Documenten en voorgeschiedenis

- Aanleiding en toelichting 
Zestien besturen uit de Westhoek gingen via een gemeenteraadsbeslissing akkoord 
met een doorgedreven samenwerking in functie van de versterking van de 
besturen. Dit leidde tot de oprichting  van de DVV Westhoek op 22 december 2017.  
Door het decreet lokaal bestuur was een statutenwijziging nodig die in het najaar 
van 2018 werd goedgekeurd. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen op 14 
oktober 2018, dienen ook de bestuursorganen van de DVV Westhoek opnieuw te 
worden samengesteld.

- Feiten, context en argumentatie

Om te voldoen aan de bepalingen voorzien in het decreet lokaal bestuur was een 
statutenwijziging noodzakelijk. De gemeenteraad keurde deze statutenwijziging 
goed op 8 oktober 2018. In zitting van 18 december 2018 keurde de algemene 
vergadering van de DVV Westhoek de statutenwijziging goed.
Deze wijzigingen hadden vnl. betrekking op de samenstelling van de raad van 
bestuur met een max. van 15 mandaten.  Tegelijk dienen de 16 deelnemende 
besturen op gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van 
de DVV Westhoek. 
In navolging van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden op 14 oktober 
2018, dienen de bestuursorganen van de DVV Westhoek opnieuw te worden 
samengesteld.
Per e-mail dd. 16 januari 2019 werden de partners van de DVV Westhoek gevraagd 
om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering (effectief 
en evt. plaatsvervanger) en een lid voor de raad van bestuur, voor te dragen. 
Gemeenten en WVI vaardigen één effectief vertegenwoordiger aan voor de 
algemene vergadering.  Gemeenten kunnen één plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aanduiden voor het geval de effectieve vertegenwoordiger 
niet aanwezig kan zijn.  De algemene vergadering bestaat zo uit 17 effectieve 
leden.

Daarnaast dienen Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne en WVI een bestuurder voor 
te dragen voor de raad van bestuur.  De gemeenten Lo-Reninge, Kortemark, 
Houthulst, Koekelare, Alveringem, De Panne, Nieuwpoort, Vleteren, Langemark-
Poelkapelle, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke dragen ook een bestuurder voor 
waarbij ze verder worden ingedeeld in drie poules:
oPoule A: Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare;



oPoule B: Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Vleteren;
o  Poule C: Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke.
In 2019 en 2020 is poule A volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur.  Poule 
B en C beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.  
In 2021 en 2022 is poule B volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur.  Poule 
A en C beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.
In 2023 en 2024 is poule C volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur.  Poule 
A en B beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.
Maximum 2/3 van de leden van de raad van bestuur behoort tot hetzelfde geslacht.
De door de gemeenten voorgedragen bestuurders worden benoemd door de 
algemene vergadering.  De raad van bestuur bestaat uit 14 gemeentelijke 
bestuursleden en een bestuurder van WVI.  De duur van het mandaat van 
bestuurder is op zes jaar vastgesteld.

Iedere gemeente heeft bovendien het recht één gemeenteraadslid verkozen op  een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene 
vergadering.  Maximum 3 leden met raadgevende stem kunnen deel uitmaken van 
de raad van bestuur.  Indien er meer dan drie leden worden voorgedragen zal er 
rekening gehouden worden met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger 
uit het arrondissement Diksmuide, één uit het arrondissement Ieper en één uit het 
arrondissement Veurne aan te duiden.  Een lid met raadgevende stem wordt 
aangesteld voor een periode van twee jaar.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger om gemeentebestuur Zonnebeke 
te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
Westhoek, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Joachim Jonckheere: 17

 Aantal stemmen voor Koen Descheemaeker   5

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Joachim Jonckheere bekomt 17 stemmen voor om gemeentebestuur Zonnebeke 
effectief te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Westhoek

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Frans Deleu : 17

 Aantal stemmen voor Jens Six:   5

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Frans Deleu bekomt 17 stemmen voor om gemeentebestuur Zonnebeke als 
plaatsvervanger te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging Westhoek

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de voordracht van een  
lid van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek voor 
gemeente Zonnebeke, welke volgende uitslag geeft:



 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte: 15

 Aantal stemmen voor Liselot Wydooghe   4

 Aantal stemmen voor Koen Descheemaeker   2

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Ingrid Vandepitte bekomt 15 stemmen voor en wordt voorgedragen als lid van 
de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek voor gemeente 
Zonnebeke

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de voordracht van een  
lid van de raad van bestuur met raadgevende stem van de dienstverlenende vereniging 
Westhoek voor gemeente Zonnebeke, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Koen Descheemaeker 18

 Aantal stemmen voor Jens Six :   2

 Aantal stemmen voor Hannelore Blondeel   1

 Onthoudingen:   1

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Koen Descheemaeker bekomt 18 stemmen voor en wordt voorgedragen als lid 
van de raad van bestuur met raadgevende stem van de dienstverlenende vereniging 
Westhoek voor gemeente Zonnebeke

Besluitvorming

Artikel 1 De gemeenteraad vaardigt de heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 
8980  Zonnebeke,  joachim.jonckheere@zonnebeke.be af  om 
gemeentebestuur  Zonnebeke  effectief  te  vertegenwoordigen  in  de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek.

Artikel 2 De  gemeenteraad  vaardigt  de  heer  Frans  Deleu,  Sportlaan  8,  8980 
Beselare,  frans.deleu@zonnebeke.be af  om gemeentebestuur  Zonnebeke 
als plaatsvervanger te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
de dienstverlenende vereniging Westhoek.

Artikel 3 De  gemeenteraad draagt  mevrouw Ingrid  Vandepitte,  Goudbergstraat  2, 
8980 Passendale, ingrid.vandepitte@zonnebeke.be voor als lid van de raad 
van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek voor gemeente 
Zonnebeke.

Artikel 4. De  gemeenteraad  draagt  de  heer  Koen  Descheemaeker,  Lange  Dreve 
8F000, 8980 Zonnebeke,  koen.descheemaeker@zonnebeke.be voor als lid 
met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de dienstverlenende 
vereniging Westhoek. 

Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan DVV Westhoek, Woumenweg 
100, 8600 Diksmuide of op info@dvvwesthoek.be .

12. AUDIO - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger 
in de algemene vergadering van AUDIO voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen

mailto:info@dvvwesthoek.be
mailto:koen.demeersseman@zonnebeke.be
mailto:ingrid.vandepitte@zonnebeke.be
mailto:frans.deleu@zonnebeke.be
mailto:joachim.jonckheere@zonnebeke.be


 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 AUDIO – Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten, vereniging van 

publiek recht. Interne auditcharter.

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op de toetreding van Gemeente Zonnebeke tot de welzijnsvereniging AUDIO 
(vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het 
decreet over het lokaal bestuur);

- Gelet op artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur;
- Gelet op artikel 10 van de statuten van de welzijnsvereniging Audio, waarin wordt 

voorzien dat elke deelgenoot één vertegenwoordiger heeft in de Algemene 
Vergadering;

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Geheime stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefjes voor de aanduiding van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Zonnebeke in de Algemene 
Vergadering van AUDIO, welke volgende uitslag geeft :

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal-stemmen voor Jan Vandoolaeghe :13
 Aantal-stemmen voor Luk Hoflack :  9
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Jan Vandoolaeghe bekomt 13 stemmen voor als vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering van AUDIO

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal-stemmen voor Joachim Jonckheere :13
 Aantal-stemmen voor Maxim Vermeeren :  9
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Joachim Jonckheere bekomt 13 stemmen voor als plaatsvervanger in de 
Algemene Vergadering van AUDIO



Besluitvorming

Artikel 1
De heer Jan Vandoolaeghe, Langemarkstraat 9a, 8980 Zonnebeke, 
jan.vandoolaeghe@zonnebeke.be wordt aangeduid als afgevaardigde in de Algemene 
Vergadering van AUDIO voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2024.

Artikel 2
De heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke, 
joachim.jonckheere@zonnebeke.be wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van AUDIO voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2024.

13. AUDIO - Goedkeuring interne auditcharter en bepaling plaatselijk 
auditcomité

Amendement: raadslid Luk Hoflack dient een amendement in en vraagt of in het 
voorstel tot oprichting van een plaatselijk auditbureau de samenstelling kan worden 
uitgebreid met een raadslid uit de oppositie 

Stemming over amendement: unaniem goedgekeurd 

Stemming over vertegenwoordiging raadslid Luk Hoflack in auditcomité als raadslid uit de 
oppositie: unaniem goedgekeurd

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 AUDIO – Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten, vereniging van 

publiek recht. Interne auditcharter.

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op de toetreding van Gemeente Zonnebeke tot de welzijnsvereniging AUDIO 
(vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het 
decreet over het lokaal bestuur);

- Gelet op artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur;
- Gelet op het interne auditcharter van Audio in bijlage toegevoegd aan dit 

agendapunt;
- Gelet op artikel 3 van dit interne auditcharter in het bijzonder:

Elk deelnemend bestuur of lid richt een auditcomité op. De raad stelt het 
auditcomité samen. Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft 
bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de 
burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het comité. Voor leden  
die geen stad, gemeente of OCMW zijn, stelt het lid het auditcomité samen uit 
personen met gelijkwaardige functies. Een lid kan externe onafhankelijke personen 
aanduiden om te zetelen in het auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere 
verbetering van het beheer van de organisatie. 



Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk  
welzijn of de gelijkwaardige organen van het lid en de organisatie van het lid in het 
algemeen bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het 
bevorderen van goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt  
onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in 
alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot voldoende 
bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd. 

- Voorstel tot oprichting van een plaatselijk auditbureau samengesteld uit de 
burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het interne auditcharter van Audio goed.

Artikel 2
De gemeenteraad beslist tot oprichting van een plaatselijk auditbureau samengesteld uit 
de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, de eerste 
schepen, een raadslid uit de oppositie i.c. de heer Luk Hoflack, de algemeen directeur en 
de financieel directeur

14. Ons Onderdak - Aanduiden van twee kandidaat-bestuurders van 
verschillend geslacht aan voor de raad van bestuur, en een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de gewone, 
buitengewone en bijzondere Algemene Vergaderingen van cvba-so 
Ons Onderdak voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk



Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Ons Onderdak, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een 

sociaal oogmerk – gecoördineerde statuten ( BAV 12/06/2015 )

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij cvba-so Ons Onderdak;
- Schrijven van Ons Onderdak dd. 14.12.2018 – Algemene vergadering Ons Onderdak 

14 juni 2019 – Voordracht kandidaat-bestuurders institutionele vennoten
- Ten laatste tegen 30 juni 2019 moeten de raden van bestuur worden 

wedersamengesteld overeenkomstig de bepalingen van Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16.05.2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de 
beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 22.10.2010 tot vaststelling van de 
aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling 
van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen.
Concreet voor cvba-so Ons Onderdak wordt het aantal bestuurders teruggebracht 
van 16 naar 13 mandaten. Minstens 5 bestuurders moeten van een ander geslacht 
zijn dan de 8 andere en er moet in de raad van bestuur voldoende juridisch-
technische, economisch-financiële en sociale expertise aanwezig zijn. Dit kan via 
staving van opleiding of ervaring.
In zitting van de raad van bestuur van 21 november 2018 werd beslist om aan de 
Algemene Vergadering voor te stellen om aan de stad Ieper 6 mandaten toe te 
wijzen, aan de stad Poperinge 1, aan de stad Wervik 1 en aan de gemeenten 
Zonnebeke en Heuvelland ook elk 1 mandaat. Aan het provinciebestuur wordt 
eveneens 1 mandaat toegewezen evenals aan een welzijnsorganisatie-vennoot. Het 
13de mandaat blijft toegewezen aan de particuliere aandeelhouders.
Gelet op het voorgaande vraagt Ons Onderdak ons bestuur voor wat betreft de 
aanduiding van bestuursmandaten zoals hierboven beschreven een voordracht te 
doen per toegewezen bestuurdersmandaat van twee personen van een verschillend 
geslacht die beiden beschikken over de gevraagde expertise. In uw voordracht duidt 
u als bestuur een voorkeur aan voor één van de twee opgegeven kandidaten. In 
deze voordracht kan uiteraard ook de zittende bestuurder naar voren geschoven 
worden.
De raad van bestuur zal met de ingezonden voordrachten en rekening houdend met 
het geheel van voorgedragen expertise, 12 bestuurders voordragen aan de 
Algemene Vergadering van de vennootschap die plaatsvindt op 14 juni 2019.
Eén bestuurder, m.n. deze van de particuliere aandeelhouders, blijft tot de 
Algemene Vergadering van 2020 het mandaat van bestuurder behouden, tenzij dit 
mandaat door ontslag vacant wordt zoals bepaald in art. 19 van de statuten.

- Tevens wordt gevraagd een persoon aan te duiden die het bestuur van Zonnebeke 
vin de gewone, buitengewone en bijzondere Algemene Vergaderingen van cvba-so 
Ons Onderdak zal vertegenwoordigen

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van 
twee personen van een verschillend geslacht als kandidaat-bestuurder in de Raad van 
Bestuur van cvba-so Ons Onderdak gedurende de legislatuur 2019-2024, met een 
voorkeur voor eerstgenoemd raadslid, welke volgende uitslag geeft:



 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Joachim Jonckheere: 13

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack:   9

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Joachim Jonckheere bekomt 13 stemmen voor als kandidaat-bestuurder in de 
Raad van Bestuur van cvba-so Ons Onderdak ( eerste optie )

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte: 13

 Aantal stemmen voor Hannelore Blondeel   9

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Ingrid Vandepitte bekomt 13 stemmen voor als kandidaat-bestuurder in de 
Raad van Bestuur van cvba-so Ons Onderdak ( tweede optie )

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger om deel te nemen aan de gewone, 
buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van cvba-so Ons Onderdak, welke 
volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Jan Desmet: 13

 Aantal stemmen voor Hannelore Blondeel:   9

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Jan Desmet bekomt 13 stemmen voor als vertegenwoordiger om deel te nemen 
aan de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van cvba-so Ons 
Onderdak

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie: 13

 Aantal stemmen voor Franky Bryon   9

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Annelies Vancoillie bekomt 13 stemmen voor als plaatsvervanger om deel te 
nemen aan de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van cvba-
so Ons Onderdak

Besluitvorming

- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan als kandidaat-bestuurder in de 
Raad van Bestuur van cvba-so Ons Onderdak gedurende de legislatuur 2019-2024, 
met een voorkeur voor eerstgenoemd raadslid:

o De heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke, 
joachim.jonckheere@zonnebeke.be
wordt aangeduid als kandidaat-bestuurder

o Mevrouw Ingrid Vandepitte, Goudbergstraat 2, 8980 Passendale, 
ingrid.vandepitte@zonnebeke.be
wordt aangeduid als kandidaat-bestuurder



- De gemeenteraad duidt navermelde personen aan om deel te nemen aan de 
gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van cvba-so Ons 
Onderdak gedurende de legislatuur 2019-2024:

o De heer Jan Desmet, Molenstraat 48, 8980 Passendale, 
jan.desmet@zonnebeke.be
wordt aangeduid aan als vertegenwoordiger

o Mevrouw Annelies Vancoillie, Menenstraat 196, 8980 Geluveld, 
annelies@vancoillie@zonnebeke.be
wordt aangeduid als plaatsvervanger 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing;

- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan cvba-so Ons Onderdak, Ter 
Waarde 65, 8900 Ieper.

15. Regionaal Landschap Westhoek - Aanduiding van drie 
stemgerechtigde vertegenwoordigers en evenveel plaatsvervangers 
in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek  voor 
de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Statuten van Regionaal Landschap Westhoek

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeente Zonnebeke is sinds 23.10.2002 aangesloten bij vzw Regionaal Landschap 
West-Vlaamse heuvels, per 01.01.2018 samen met Regionaal Landschap IJzer & 
Polder gefusioneerd tot Regionaal Landschap Westhoek (RLW);

- Schrijven van Regionaal Landschap Westhoek dd. 03.12.2018 – Vraag tot 
aanduiding van drie stemgerechtigde vertegenwoordigers en evenveel 
plaatsvervangers in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek 
(postregistratie 2018/0987)

- Gelet op de toetreding tot de V.Z.W. Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, 
goedgekeurd in de zitting van de Gemeenteraad d.d. 23 september 2002;

- Gelet op de gecoördineerde statuten van het Regionaal Landschap Westhoek V.Z.W., 
goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 05/12/2017;

- Gelet op het schrijven van 03.12.2018 waarin het Regionaal Landschap Wersthoek. 
de gemeente Zonnebeke de aanduiding vraagt van 3 vertegenwoordigers en 3 
plaatsvervangers voor de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap 
Westhoek;

- Gelet op de algehele hernieuwing van de gemeenteraad als gevolg van de 
gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018;

- Gezien de noodzakelijkheid tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen bij het 
Regionaal Landschap Westhoek om namens de gemeente geldig te kunnen 
optreden voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.



Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Geheime stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefjes voor de aanduiding van 
drie vertegenwoordigers en drie plaatsvervangers van de gemeente Zonnebeke in de 
Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Westhoek, welke volgende uitslag 
geeft :

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Sabine 

Vanderhaeghen

:20

 Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie :  1
 Aantal stemmen voor Luk Hoflack :  1
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

Mevrouw Sabine Vanderhaeghen bekomt 20 stemmen voor als eerste vertegenwoordiger

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Marc Verstraete :20
 Aantal stemmen voor Dirk Sioen :  1
 Aantal stemmen voor Frans Deleu :  1
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Marc Verstraete bekomt 20 stemmen voor als tweede vertegenwoordiger

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Luk Hoflack :19
 Aantal stemmen voor Sabine 

Vanderhaeghen

:  3

 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Luk Hoflack bekomt 19 stemmen voor als derde vertegenwoordiger

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Johan Demonie :20
 Aantal stemmen voor Frans Deleu :  1
 Aantal stemmen voor Maxim Vermeeren :  1
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Johan Demonie bekomt 20 stemmen voor als plaatsvervanger van Sabine 
Vanderhaeghen

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Frans Deleu :22



 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Frans Deleu bekomt 22 stemmen voor als plaatsvervanger van Marc Verstraete

 Aantal stembriefjes :22
 Aantal stemmen voor Thijs D’Alleine :19 
 Aantal stemmen voor Sabine 

Vanderhaeghen

:  1

 Aantal stemmen voor Jan Desmet :  1
 Aantal stemmen voor Franky Bryon :  1
 Onthoudingen :  0
 Ongeldige stemmen :  0

De heer Thijs D’Alleine bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger van Luk Hoflack

Besluitvorming

Artikel 1
Mevrouw Sabine Vanderhaeghen, wonende te Dadizelestraat 34, 8980 Beselare, 
sabine.vanderhaeghen@zonnebeke.be , wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger 
van de gemeente Zonnebeke voor de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap 
Westhoek voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2
De heer Johan Demonie, wonende te Spilstraat 127, 8980 Beselare, 
johan.demonie@zonnebeke.be , wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van Sabine Vanderhaeghen voor de Algemene Vergadering van 
Regionaal Landschap Westhoek voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2024.

Artikel 3
De heer Marc Verstraete, wonende te Schipstraat 46, 8980 Passendale, 
marc.verstraete@zonnebeke.be , wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger van de 
gemeente Zonnebeke voor de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Westhoek 
voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 4
De heer Frans Deleu, wonende te Sportlaan 8, 8980 Beselare, 
frans.deleu@zonnebeke.be , wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van Marc Verstraete voor de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Westhoek 
voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 5
De heer Luk Hoflack, wonende te Dadizelestraat 128, 8980 Beselare, 
luk.hoflack@zonnebeke.be , wordt aangeduid als derde vertegenwoordiger van de 
gemeente Zonnebeke voor de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Westhoek 
voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 6
De heer Thijs D’Alleine, wonende te Menenstraat 148, 8980 Geluveld, 
thijs.dalleine@zonnebeke.be , wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van Luk Hoflack voor de Algemene Vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor 
de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 7
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : Regionaal Landschap 
Westhoek., t.a.v. Henk Schaut en Dirk Cuvelier, coördinatoren, BC De Blankaart, 
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen (Diksmuide).
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16. Bosgroep Ijzer en Leie - Aanduiding bestuurslid Raad van Bestuur 
voor een nieuwe termijn van drie jaar

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Artikel 12 uit de statuten van de Bosgroep Ijzer en Leie – Beschrijving van de 

voorwaarden betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur van de Bosgroep 
Ijzer en Leie vzw

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op het schrijven dd. 27.11.2018 van Bosgroep Ijzer en Leie m.b.t. de 
herbenoeming van de Raad van Bestuur van Bosgroep Ijzer en Leie, gericht aan 
gemeente Zonnebeke (postregistratie 2018/0977) en aan uittredend bestuurslid 
Johan Demonie (postregistratie 2018/1013)

- De Raad van Bestuur van de Bosgroep Ijzer en Leie vzw dient herbenoemd te 
worden. Alle leden zijn uittredend en herkiesbaar voor zo ver ze zich kandidaat 
stellen.
Indien de gemeente zich kandidaat wenst te stellen, kan dit ten laatste op 25 
januari 2019.
De stemming en herbenoeming van de Raad van Bestuur van de Bosgroep Ijzer en 
Leie vzw voor een nieuwe termijn van 3 jaar zal plaatsvinden tijdens de Algemene 
Vergadering van de Bosgroep op zaterdag 18 mei 2019

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Geheime stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat bestuurslid in de Raad van Bestuur van de Bosgroep Ijzer en Leie vzw voor een  
periode van drie jaar, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Frans Deleu: 21

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   1

 Onthoudingen:   0



 Ongeldige stemmen:   0

De heer Frans Deleu bekomt 21 stemmen voor kandidaat bestuurslid in de Raad van 
Bestuur van de Bosgroep Ijzer en Leie vzw

Besluitvorming

Artikel 1
De heer Frans Deleu, wonende te Sportlaan 8, 8980 Beselare, 
frans.deleu@zonnebeke.be , wordt aangeduid als kandidaat bestuurslid in de Raad van 
Bestuur van de Bosgroep Ijzer en Leie vzw voor een  periode van drie jaar.

17. LOGO MWVl - Aanduiden vertegenwoordiger in algemene 
vergadering van vzw LOGO Midden-West-Vlaanderen voor de 
legislatuur 2019-2024 

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Naam schepen: Dirk Sioen
 Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie
 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 De statuten van de vzw LOGO Midden-West-Vlaanderen. 

Documenten en voorgeschiedenis

- Binnen de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen zetelen 
nagenoeg alle gemeentebesturen en OCMW-besturen uit onze regio.  
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, schepencolleges 
en bijzondere comités voor de sociale dienst wijzigt de vertegenwoordiging vanuit 
gemeentebestuur en OCMW in de algemene vergadering. 

- E-mail dd. 03.01.2019 vanuit vzw Logo met vraag tot aanduiden wie 
gemeentebestuur en OCMW vertegenwoordigt in de algemene vergadering van vzw 
Logo.  De algemene vergadering komt één keer per jaar samen.  De 
vertegenwoordiger krijgt ook alle informatie rond onze mogelijke ondersteuning van 
het preventief gezondheidsbeleid en rond de implementatie van 
gezondheidsprojecten uit eerste hand doorgestuurd.  Lidmaatschap is gratis.
Er kan vrij worden gekozen wie wordt afgevaardigd namens het Gemeentebestuur 
en OCMW.  Momenteel wordt vastgesteld dat voor het overgrote deel van de 
gemeentebesturen de schepen sociale zaken / gezondheid / gezondheidspromotie 
dit opneemt.  Maar er zijn ook enkele gemeentes die kiezen om de burgemeester, 
een andere schepen, een gemeenteraadslid of een ambtenaar af te vaardigen. 
Momenteel ziet men dat voor het overgrote deel van de OCMW-besturen de OCMW-
voorzitter dit opneemt.  Maar er zijn ook enkele OCMW’s die kiezen om een OCMW-
raadslid of een ambtenaar af te vaardigen.

- In 2019 staat ook de herverkiezing van de raad van bestuur ter agenda.  In de raad 
van bestuur zetelen er minimaal twee lokale besturen.  De raad van bestuur komt 
zo’n vijf keer per jaar samen.  Vanuit vzw Logo wordt de vraag gesteld of de 
vertegenwoordiger kandidaat is om namens de lokale besturen uit de regio te 
zetelen in de raad van bestuur.  De verkiezing van de leden van de raad van 
bestuur gebeurt op de algemene vergadering in het voorjaar.

mailto:frans.deleu@zonnebeke.be


- Gezien de integratie van het OCMW in de Gemeente staat het het lokaal bestuur vrij 
om het ontslag binnen de vzw in te dienen voor het OCMW.  Het is voor vzw Logo 
niet noodzakelijk dat beide in onze algemene vergadering zetelen.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-
Vlaanderen, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Joachim Jonckheere: 21

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Joachim Jonckheere bekomt 21 stemmen voor als effectieve vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen

Besluitvorming

Artikel 1 De gemeenteraad vaardigt de heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 
8980  Zonnebeke,  joachim.jonckheere@zonnebeke.be  af  om 
gemeentebestuur  Zonnebeke  effectief  te  vertegenwoordigen  in  de 
algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen.

Artikel 2 Deze  aangeduide  vertegenwoordiger  is  kandidaat  om  namens 
gemeentebestuur Zonnebeke te zetelen in de raad van bestuur van vzw 
Logo Midden-West-Vlaanderen.

Artikel 3. Een afschrift  van dit  besluit  wordt  bezorgd  aan vzw Logo Midden-West-
Vlaanderen,  t.a.v.  Roos  Goemaere,  Mandellaan  101,  8800  Roeselare, 
roos@logomiddenwvl.be 

18. Aanduiding leden van de Raad van Bestuur projectvereniging CO7

Bevoegdheid

Naam schepen: Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Cultuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving

 Decreet over het lokaal bestuur, art. 41

Documenten en voorgeschiedenis

 Statuten projectvereniging CO7, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van CO7 
op 15 september 2016

 Schrijven CO7 dd. 22.10.2018 – Vraag tot aanduiding leden van de Raad van 
Bestuur projectvereniging CultuurOverleg Zeven (CO7) ( postregistratie 2018/0903 
)

Financieel

 Niet van toepassing

mailto:roos@logomiddenwvl.be


Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Verzoek tot aanduiding één stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefjes voor de aanduiding van 
één stemgerechtigd lid, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte: 20

 Aantal stemmen voor Jens Six:   2

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Ingrid Vandepitte bekomt 20 stemmen voor als eerste vertegenwoordiger met 
stemrecht

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefjes voor de aanduiding van 
één lid met raadgevende stem, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Jens Six : 19

 Aantal stemmen voor Koen Descheemaeker:   1

 Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen:   1

 Onthoudingen:   1

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Jens Six bekomt 19 stemmen voor als tweede vertegenwoordiger met 
raadgevende stem

Besluitvorming

Artikel 1
Gemeente Zonnebeke vaardigt volgende raadsleden af naar de Raad van Beheer van C07 
voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2024

 Mevrouw Ingrid Vandepitte, Goudbergstraat 2, 8980 Passendale, 
ingrid.vandepitte@zonnebeke.be , als eerste vertegenwoordiger met stemrecht

 De heer Jens Six, Lege kouter 47, 8980 Zonnebeke, jens.six@zonnebeke.be, als 
tweede vertegenwoordiger met raadgevende stem

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het secretariaat van CO7

19. Verkaveling site "Oude Rijkswachtkazerne" te Zonnebeke - 
goedkeuring wegentracé en weg- en rioleringswerken

Bevoegdheid



Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur.

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2017, inzonderheid arftikel 41§9° en 11°.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 4.2.25.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29/03/2013 houdende bepaling van de 

nadere regels inzake planologisch attest.
 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 

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

van bestuur.

Documenten en voorgeschiedenis

 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is eigenaar van de site van 
de Oude Rijkswachtkazerne te Zonnebeke. Een gedeelte van de gronden, de 
voorste zijde langs de Roeselarestraat, werd verkocht aan de bouwmaatschappij 
De Mandel voor de bouw van zes koopwoningen. Op het overig gedeelte zal te 
samen met de gronden, eigendom van de familie Decloedt, ten zuiden van de site 
een verkaveling worden gerealiseerd. Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn werd aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor de 
opdracht (verkaveling, weg- en rioleringswerken).

 De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 20 augustus 2018 
houdende aanstelling van studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134 bus 5 
te Brugge voor de opmeting en opmaak van het verkavelingsontwerp voor de site.

 De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 20 augustus 2018 
houdende aanstelling van studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134 bus 5 
te Brugge voor de opmaak en de opvolging van riool- en wegenisdossier voor de 
verkaveling.

 Het GRUP “Oude Rijkswachtkazerne” definitief vastgesteld door de gemeenteraad 
in ziting van 22 juni 2015.

 Het verkavelingsontwerp opgemaakt door studiebureau Jonckheere voor het 
verkavelen van de gronden gelegen tussen de Roeselarestraat en De Patine te 
Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nrs 655n, 
655p, 568t3, 568k3, 568l3, 568r3, 568p3, 568x3, 568n3, 568m3 en 568h3 als volgt:
- 1 perceel voor open bebouwing
- 4 percelen voor aaneengesloten bebouwing waarvan de twee buitenste percelen 
bestemd zijn voor half open bebouwing
- 3 percelen voor aaneengesloten bebouwing waarvan de twee buitenste percelen 
bestemd zijn voor half open bebouwing
- 2 percelen voor half open bebouwing.

 Het verkavelingsdossier opgemaakt door studiebureau Jonckheere.
 De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage II van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
Op basis van de kenmerken van het project, de omgeving en de analyse van de 
effecten van de aanvraag op de omgeving zijn er geen aanzienlijke effecten te 
verwachten.

 Het wegenisdossier, bestek nr. 9337, van de wegenis en rioleringswerken in de 
desbetreffende verkaveling bestaande uit:
- grondplan bestaand toestand
- grondplan ontworpen toestand, type dwarsprofielen
- lengteprofielen
- dwarsprofielen



- plan der kunstwerken
- nota + fotobundel
- berekening riolering + buffer
opgemaakt door studiebureau Jonckheere.

 Uittreksel uit het kadastraalplan.  

Financieel

 Voor de gemeente is er geen financiële last. De opmaak van het 
verkavelingsdossier, het wegenis- en rioleringsdossier en de aanleg van de 
infrastructuur (wegenis, riolering, nutsleidingen, groenaanleg) valt ten laste van 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de familie Decloedt.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/001: aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke
 Operationele doelstelling: 1419/001/001/003: woonuitbreidings- en 

wooninbreidingsgebieden realiseren
 Actie: 1419/001/001/003/003: opmaken GRUP “Oude Rijkswachtkazerne” – 

studiekosten voor infrastructuurwerken van de te realiseren verkaveling. 

Visum

Er is geen visum vereist van de financieel beheerder.

Advies van de dienst en motivatie

 De voorgestelde verkaveling is een verdere planologische en stedenbouwkundige 
uitwerking van het GRUP “Oude Rijkswachtkazerne”.
De voorliggende aanvraag voldoet aan de stedenbouwkundige- en planologische 
voorschriften van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan.
De verkaveling beslaat een oppervlakte van 6300 m² met een dichtheid van 16 
woongelegenheden/ha. 

 De infrastructuur is als volgt opgebouwd:
- gescheiden rioleringsstelsel bestaande uit gewapende, ongewapende 
betonbuizen en grésbuizen, wachtaansluitingen, straatkolken en aanleg van 2 
wadi’s;
- rijwegen in KWS-verharding op steenslagfundering
- voetpaden/parkings in betonstraatstenen op schraal betonfundering
- uitwijkstroken in grasbetontegels op waterdoorlatende steenslagfundering
- een greppel in betonslibvorm
- fiets- en wandelpad in dolomiet
- groenaanleg.

 Het voorgestelde wegentracé is in overeenstemming met de stedenbouwkundige- 
en planologische voorschriften van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan.

 Watertoets:
De site is gelegen in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied  Er wordt een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met de nodige buffering in de twee 
voorziene wadi’s met een vertraagde afvoer van 1,8 l/sec door middel van een 
wervelventiel naar de openbare riolering.

Stemming

Aantal ja stemmen 18 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon



Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 4 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom

Besluitvorming

 Het wegenistracé voorzien in het verkavelingsdossier voor de site van de “Oude 
Rijkswachtkazerne” te Zonnebeke opgemaakt door studiebureau Jonckheere voor 
de realiseren van de verkaveling op de percelen, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nrs 655n, 655p, 568t3, 568k3, 568l3, 568r3, 568p3, 
568x3, 568n3, 568m3 en 568h3 wordt goedgekeurd.

 Het wegenisdossier, bestek nr. 9337, van de wegenis en rioleringswerken in de 
desbetreffende verkaveling bestaande uit:
- grondplan bestaand toestand
- grondplan ontworpen toestand, type dwarsprofielen
- lengteprofielen
- dwarsprofielen
- plan der kunstwerken
- nota + fotobundel
- berekening riolering + buffer
opgemaakt door studiebureau Jonckheere wordt goedgekeurd.

 Een afschrift van deze beslissing wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van de desbetreffende gronden gevoegd.

 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de dienst Omgeving
- dienst openbare werken
- Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
- de familie Decloedt
- studiebureau Jonckheere. 

20. Uitspraak aanvraag planologisch attest voor het bedrijf Kreaplast, 
Langemarkstraat 67-69 te Zonnebeke

Bevoegdheid

Artikel 41 van het decreet Lokaal Bestuur.

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2017.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid de artikelen 4.4.24 tot en 

met 4.4.29.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29/03/2013 houdende bepaling van de 

nadere regels inzake planologisch attest.
 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 

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

van bestuur.

Documenten en voorgeschiedenis

 De plan-MER screeningsnota opgemaakt dd. 20/11/2017 voor de aanvraag 
planologisch attest van nv Kreaplast, Langemarkstraat 67-69 te Zonnebeke, op 
23/11/2017 werd er advies gevraagd aan de diverse actoren.

 De beslissing dd. 06/02/2018 van Departement Omgeving, Milieueffectrapportage, 
referte: Omg/MER/SCRPL17267, waarbij er geen aanzienlijke negatieve 



milieugevolgen te verwachten zijn voor het gevraagde in het planologisch attest 
waardoor er geen plan-MER moet opgemaakt worden.

 De aangepaste aanvraag planologisch attest ingediend dd. 31/10/2018 door nv 
Kreaplast, Langemarkstraat 67-69 te Zonnebeke met het navolgende:
De behoeften op korte termijn:
- het uitbreiden van de verharding tussen de bestaande achtergelegen gebouwen 
en de noordelijke perceelsgrens;
- het reorganiseren van de parkeermogelijkheden op eigen terrein. Er worden 9 
parkeerplaatsen voorzien aan de voorzijde van de bedrijfssite en er wordt een 
nieuwe parkeerzone voorzien met 21 parkeerplaatsen voor het personeel aan de 
achterzijde (westzijde) van het perceel ter hoogte van de noordelijke 
perceelsgrens;
- het regulariseren van de onvergunde luifelconstructies;
- het voorzien van een groenscherm.
Er zijn geen behoeften op lange termijn.

 Volgens de bestemming van het gewestplan Ieper-Poperinge ligt de site 
gedeeltelijk in het woongebied met landelijk karakter en het overig achtergelegen 
gedeelte bevindt zich in het agrarisch gebied.
Het bedrijf werd ook opgenomen in een sectoraal bijzonder plan van aanleg voor 
zonevreemde bedrijven, ministerieel besluit dd. 10/05/2001. De daarin voorziene 
uitbreidingsmogelijkheden zijn volledig ingevuld.

 Conform artikel 4.4.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd er advies 
gevraagd aan alle instanties die krachtens de Codex advies moeten geven voor 
het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het dossier ter inzage van de 
bevolking gelegd van woensdag 14 november 2018 tot en met donderdag 13 
december 2018.
Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

 De navolgende stedenbouwkundige vergunningen werden door het College van 
Burgemeester en Schepenen afgeleverd voor de site:
- op 11/01/1966 voor het bouwen van een landbouwloods
- op 18/04/1968 voor het bouwen van een gezinswoning
- op 25/04/1974 voor het bouwen van een toonzaal en appartement
- op 28/02/1982 voor uitbreiding bedrijfsgebouwen
- op 06/01/1992 voor de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen
- op 16/03/1992 voor uitbreiding bedrijf
- op 3/04/2002 voor uitbreiding bestaand bedrijf en aanleg stapelplaats
- op 21/06/2010 voor het plaatsen van een lichtreclame.

 Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning, een klasse drie inrichting, met als 
voorwerp: kunststofverwerkende nijverheid-assemblage van producten in 
kunststof voor bouw- en aanverwante nijverheden. Deze vergunning werd in 2012 
toegekend voor onbepaalde duur.

 Het advies dd. 13 december 2018 van de Deputatie, referte: 
LSTRB/18/0829_17/15/5228M:
gunstig advies wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie;
voorwaardelijk gunstig advies wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn. 
De uitbreiding op korte termijn is ruimtelijk aanvaarbaar. Toch is het duidelijk dat 
het bedrijf zijn ruimtelijk maximum bereikt heeft.
Er zijn geen uitbreidingsvragen op lange termijn. De vraag stelt zich of dit 
realistisch is, gelet op de sterke groeivooruitzichten dat het bedrijf vooropstelt. Het 
is dan ook aangewezen de herlocalisatiepiste verder in overweging te nemen.

 Het advies dd. 13/11/2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, referte: 
WT2018R0062_2: Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevolg 
van het voorgestelde plan geen significant negatieve effecten verwacht, mits de 
bestaande regelgeving strikt wordt gerespecteerd (hemelwaterverordening, 
Vlarem, zoneringsplan, ..). Het plan wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in 
overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid.



 Het advies dd. 12/12/2018 van het Departement Landbouw en Visserij, referte: 
2018_06265: De maatregelen op korte (en lange) termijn bevinden zich in 
hoofdzaak binnen de huidige contouren van het plangebied. Langs de 
noordwestelijke grens van het plangebied wordt ter hoogte van enkele tuinzones 
een kleine uitbreiding van de bedrijfssite voorzien. Deze tuinzones zijn gelegen in 
agrarisch gebied maar zijn reeds geruime tijd niet meer in landbouwgebruik. Gelet 
op de lokale ruimtelijke situatie en de zeer beperkte impact op de 
landbouwstructuren en op voorwaarde dat de omliggende landbouwpercelen 
gevrijwaard blijven, formuleert het Departement Landbouw en Visserij een gunstig 
advies op voorliggende aanvraag tot een planologisch attest.

 Het advies dd. 03/12/2018 van het Departement Omgeving, referte: 
2.84/33037/109.2:
Het bedrijf nv Kreaplast kan worden bestendigd op de bestaande bedrijfssite.
De voorliggende aanvraag tot planologisch attest wordt voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd voor de korte termijnbehoeftes. Als voorwaarde wordt opgelegd dat 
een adequaat groenscherm moet voorzien worden.
Er zijn geen behoeftes op lange termijn.

 Het advies dd. 8 januari 2019 van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening:
De vergadering is akkoord met de voorgestelde behoeften op korte termijn mits 
naleving van de navolgende voorwaarden:
- een adequaat groenscherm dient aangeplant te worden aan de noord-, west- en 
zuidzijde van de site. Deze aanplanting dient te gebeuren ten laatste het eerste 
plantseizoen na de voltooiing van de werken voorzien in de korte termijn behoefte;
- de verhardingen dienen zoveel mogelijk in waterdoorlatende materialen 
aangebracht te worden;
- het bedrijf heeft na realisatie van zijn korte termijn behoeftes ruimtelijk zijn 
maximum bereikt, verdere uitbreidingen in de toekomst voor het bedrijf zijn dan 
ook niet meer mogelijk.   

Financieel

 Niet van toepassing.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Visum

Niet van toepassing.

Advies van de dienst en motivatie

 Het bedrijf Kreaplast is al sedert de jaren 1960 gevestigd op de huidige 
bedrijfslocatie. Het bedrijf kende door de jaren heen een gewijzigd aanbod aan 
activiteiten en is uitgegroeid van een schrijnwerkersatelier tot een handelszaak 
gespecialiseerd in de verkoop van pvc halffabricaten en assemblage van pvc-
raamprofielen. Op heden ligt het zwaartepunt van de bedrijfsactiviteiten in de pvc-
verwerking.
De afgelopen jaren zijn er duidelijke keuzes gemaakt door het bedrijf en is de 
bedrijfsvoering sterk veranderd vooral op vlak van de bedrijfsefficienty.
Op heden worden alle onderdelen ingekocht en niet langer meer zelf vervaardigd.
Inkrimping van pvc-productie en uitbreiding van assemblage van pvc-
halffabricaten.
Door de aankoop van CNC-machines is de productiviteit van het bedrijf verbeterd. 



Het bedrijf wenst in de nabije toekomst nog CNC-machines aan te kopen om een 
gestage groei te kunnen garanderen.
In eerste instantie wenst het bedrijf zijn interne organisatie te verbeteren. Door 
het wijzigen van het verwerkingsproces doorheen de jaren en door het gebrek aan 
ruimte is de logica qua opslag verdwenen. Er worden vele onnodige bewegingen 
gedaan om voortdurend goederen van de ene plaats naar de andere plaats te 
brengen.
De bestaande gebouwen op de site zijn tevens sterk verouderd en aan renovatie 
toe. Dit is tevens noodzakelijk omwille van allerhande regelgeving. De gebouwen 
voldoen niet langer aan de huidige eisen qua isolatie en comfort op de werkplek. 
De technieken zijn op alle gebieden verouderd en niet meer van deze tijd.
Waar het bedrijf vroeger een basispakket van producten had, biedt het bedrijf op 
heden een volledig gamma van producten aan. Daarnaast beschikt het bedrijf ook 
niet over een presentatieruimte waar die producten aan klanten kunnen 
voorgesteld worden.
Verder wil het bedrijf zich meer en meer profileren als ‘groen’ bedrijf, door het 
plaatsen van zonnepanelen, hergebruik van regenwater, inrichting van 
waterdoorlatende verharding en het aanplanten van een groenbuffer ten aanzien 
van het omliggende agrarisch gebied.
Voor de volgende 5 tot 10 jaar werd een nieuw business & managementsplan 
opgesteld. Sinds 2 februari 2017 is er nieuwe CEO aangetrokken. Sindsdien is er 
veel georganiseerd en herstructureerd.
Alle afdelingen binnen de bedrijfsvoering worden onder de loep genomen.
Werknemers worden verplaatst, de juiste man op de juiste plaats.
Alle leveranciers worden geëvalueerd en alle artikelen worden herbekeken.
Een volledig nieuw ERP systeem (Enterprise Resource Planning) wordt in gebruik 
genomen.
De prospecties worden opengetrokken en veel ruimer gezien. Doelstelling van de 
nieuwe CEO is binnen de 5 jaar de omzet te verdubbelen. Door omzetstijging 
worden automatisch nieuwe vacatures gecreëerd en is er nood aan herorganisatie 
van de aanwezige opslag- en productieruimte. De huidige locatie wordt volledig 
bestudeerd en zal optimaal benut worden. De showroom wordt opgefrist en 
heringedeeld met een didactische ruimte.
In dit kader maken volgende ruimtelijke onderwerpen deel uit van de vraag tot 
planologisch attest:
- het voorzien van een uitbreiding van de verharding, rechtsachteraan op het 
perceel, naast de bestaande bebouwing. Dit heeft als doel om de toe- en afritzone 
langs het gebouw heen te kunnen leiden en extra parkeerruimte te voorzien.
- het reorganiseren van de parkeermogelijkheden op eigen terrein, dit met het oog 
op de realisatie van een verbeterde veiligheid op het openbaar terrein en het 
vrijwaren  van het (wild-) parkeren op het openbaar terrein door het personeel en 
bezoekers.
De bestaande zone aan de straatzijde wordt heringetekend met een duidelijke 
afbakening van de parkeerplaatsen. Er worden in totaal 9 parkeerplaatsen 
voorzien, hoofdzakelijk voor bezoekende klanten en de directie van het bedrijf. 
Deze parkeerplaatsen worden dermate ingeplant dat er meer breedte voorzien is 
voor het in- en uitrijden van de vrachtwagens.
Het voorzien van een nieuwe parkeerzone rechtsachteraan op het terrein. De 
wenselijk uitbreiding aan verharding wordt hier gedeeltelijk ingenomen ter 
inrichting van 21 parkeergelegenheden hoofdzakelijk voor het personeel.
- regularisatie van de onvergunde luifelconstructies.
- omsluiting van de bedrijvigheid door een buffer van groen.
- er zijn geen ruimtelijke aanpassingen gewenst op lange termijn.

 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat binnen ieder stedelijk gebied of 
kern van het buitengebied (woonkern of hoofddorp) op het niveau van de 
betrokken kern interessante locatievoorwaarden worden gecreëerd voor wonen, 
voorzieningen en bedrijven. Bestaande vergunde zonevreemde bedrijven, gelegen 
buiten de kernen, kunnen in principe uitbreiden rekening houdend met de 
draagkracht van de omgeving.



 Het planologisch attest wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002 en het 
addendum op het provinciaal ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 11 februari 2014. Volgens dit plan spelen de gemeenten een 
belangrijke rol bij het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bedrijven buiten de bedrijventerreinen. Wel worden er vanuit het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan een aantal evaluatiecriteria aangereikt. Het is aan de 
gemeenten om op basis hiervan een kader op te maken. 

 De aanvraag planologisch attest wordt getoetst aan het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan, goedgekeurd door de deputatie dd. 04/11/2004. Het desbetreffende 
ruimtelijk structuurplan doet geen expliciete uitspraak over het bedrijf en haar 
directe omgeving. Er worden dan ook geen rechtstreekse strijdigheden 
vastgesteld ook niet met de hogere beleidskaders.
Het desbetreffende bedrijf ligt binnen de contouren van het sectoraal bijzonder 
plan van aanleg voor zonevreemde bedrijven, ministerieel besluit dd. 10/05/2001. 
De daarin voorziene uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf zijn volledig 
ingevuld.

 De voorgestelde uitbreiding betreft een herinrichting van de buitenruimte en een 
interne reorganisatie binnen de bestaande gebouwen. Om de circulatie op de 
bedrijfssite beter te laten verlopen en voldoende parkeermogelijkheden op eigen 
terrein in te planten wordt bijkomende verharding voorzien achteraan het perceel 
ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Het betreft een geringe compacte 
uitbreiding aan de noordzijde van de site aansluitend bij de afgebakende zone van 
het sectoraal bijzonder plan van aanleg. Deze voorgestelde uitbreiding is ruimtelijk 
integreerbaar bij de bestaande bedrijfssite en de voorliggende woonzone langs de 
Langemarkstraat en het achterliggende agrarisch gebied. 
Er worden geen bijkomende gebouwen opgericht, de bestaande gebouwen worden 
gerenoveerd en krijgen een meer functionele invulling. De bestaande 
bedrijfsconstructies zijn op vandaag maximaal geclusterd waardoor we een zuinig 
ruimtegebruik krijgen.
De landschappelijke inkleding van het bedrijf in de omgeving dient te gebeuren via 
de voorziene groenbuffer aan de noord-, west- en zuidzijde van de site. Deze 
groenbuffer dient gerealiseerd te worden ten laatste het eerste plantseizoen na de 
voltooiing van de bouwwerken op korte termijn.

 Watertoets:
Niet gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied;
Hoofdzakelijk gelegen in een infiltratiegevoelig gebied, beperkt in niet 
infiltratiegevoelig gebied;
Niet gelegen binnen het winterbed van een waterloop;
Niet gelegen in erosiegevoelig gebied;
Hoofdzakelijk gelegen in een weinig grondwaterstromingsgevoelig gebied;
Het gevraagde in het planologisch attest zorgt niet voor een aanzienlijke 
uitbreiding van de bebouwde oppervlaktes binnen het plangebied en streeft naar 
bijkomend waterdoorlatende verhardingen. Bij het verlenen van een 
stedenbouwkundige vergunning zal voldaan moeten worden aan de ‘gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater’. Dit kan als voldoende beschouwd 
worden. Men kan dus stellen dat voldoende maatregelen zullen genomen worden 
bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning om de impact op het 
watersysteem te minimaliseren.
De bestaande activiteiten maken geen gebruik van grondwater.
Er is geen bijkomende verstoring van de waterhuishouding en er wordt geen 
vuilvracht geloosd richting de waterlopen.  

 We nemen kennis van de adviezen van de diverse actoren en hun bemerkingen.
 We nemen kennis van het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke 

ordening en gaan akkoord met hun advies en de gestelde bijkomende 
voorwaarden inzake groenscherm, waterdoorlatende materialen en geen verdere 
uitbreidingsmogelijkheden op lange termijn voor het bedrijf.

 We stellen dan ook voor om een positief planologisch attest af te leveren voor het 
bedrijf voor de behoeften op korte termijn met de navolgende bijkomende 



voorwaarden:
- het aanplanten van een adequaat groenscherm aan de noord-, west- en zuidzijde 
van de site. Deze aanplanting dient te gebeuren ten laatste het eerste 
plantseizoen na de voltooiing van de werken voorzien in de korte termijnbehoefte;
- de verhardingen dienen zoveel mogelijk in waterdoorlatende materialen 
aangebracht te worden;
- het bedrijf heeft na realisatie van zijn korte termijnbehoeftes zijn maximum 
bereikt, verdere uitbreidingen in de toekomst voor het bedrijf zijn dan ook niet 
meer mogelijk.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Aan n.v. Kreaplast gelegen Langemarkstraat 67-69 te Zonnebeke wordt een 
positief planologisch afgeleverd voor de behoeften op korte termijn mits naleving 
van de navolgende bijzondere voorwaarden:
- het aanplanten van een adequaat groenscherm aan de noord-, west- en zuidzijde 
van de site. Deze aanplanting dient te gebeuren ten laatste het eerste 
plantseizoen na de voltooiing van de werken voorzien in de korte termijnbehoefte;
- de verhardingen dienen zoveel mogelijk in waterdoorlatende materialen 
aangebracht te worden;
- het bedrijf heeft na realisatie van zijn korte termijnbehoeftes zijn maximum 
bereikt, verdere uitbreidingen in de toekomst voor het bedrijf zijn dan ook niet 
meer mogelijk.

 In toepassing van artikel 4.4.26§1 is de gemeente verplicht tot opmaak van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de behoeften voorzien voor het 
bedrijf in het afgeleverde planologisch attest. Een voorontwerp van het 
desbetreffende ruimtelijk uitvoeringsplan zal binnen het jaar na de afgifte van het 
positief planologisch attest dienen opgemaakt te worden.

 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de dienst Omgeving
- n.v. Kreaplast
- deputatie
- departement Omgeving
- departement Landbouw en Visserij
- Vlaamse Milieumaatschappij.   

21. Goedkeuring tot toetreding bij de vervoerregioraad Westhoek en 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers

Bevoegdheid

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Naam schepen:Koen Meersseman
Bevoegd voor: Mobiliteit
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving



 Het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, inzonderheid artikel 40.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 december 2018 houdende 

goedkeuring van het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 juli 2018 houdende goedkeuring van 

de indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en 
de afbakening van deze vervoerregio’s.

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

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

Documenten en voorgeschiedenis

 Het beleidsplan van het herziene mobiliteitsplan via spoor 2, verbreden en 
verdiepen, werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 11 
april 2011 en dit in uitvoering van de conform verklaring door de provinciale 
auditcommissie dd. 14 februari 2011.

 Er dient voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt te 
worden.  De opmaak en de goedkeuring van het mobiliteitsplan is een taak van de 
op te richten Vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht 
wordt.

 Bij de indeling en afbakening van de vervoerregio’s werd de gemeente Zonnebeke 
gevoegd bij de Vervoerregio Westhoek.

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/011 – Gelijkblijvend beleid
 Operationele doelstelling: 1419/001/011/001 – Gelijkblijvend beleid
 Actie: 1419/001/011/004/003 – Gelijkblijvend beleid - mobiliteit en wegen

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Onze gemeente zal via deze vervoerregioraad rechtstreeks betrokken worden bij 
het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio en onze gemeente.

 In de vervoerregioraad krijgt de gemeente een belangrijke rol in :
- de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de 
combimobiliteit.
- het opvolgen, prioriteren en evalueren van maatregelen inzake 
verkeersveiligheid alsook doorstroming.
- het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk met uitzondering 
van fietssnelwegen.
- het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 
geïntegreerd investeringsprogramma.
- het opvolgen, prioriteren en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en 
-projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.

 Bij het toetreden tot de vervoerregioraad engageert de gemeente zich om actief 
te particeperen aan de werking en de overlegmomenten van deze raad, de 
beschikbare informatie te delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief 
mee te werken aan de uitvoering van concrete acties.



 Gelet op de gemeenteoverschrijdende mobiliteitsproblemen (doorgaand zwaar 
vervoer, openbaar vervoer, bovenlokaal fietsnetwerk) is het best om toe te treden 
tot deze Vervoerregioraad Westhoek.

 In de overlegmomenten in deze raad wordt de gemeente het best 
vertegenwoordigd door de bevoegde schepenen van mobiliteit en de 
verantwoordelijke ambtenaren voor deze materie.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De schepen voor mobiliteit is de politiek vertegenwoordiger voor de gemeente 
Zonnebeke in de Vervoerregioraad Westhoek.

 De mobiliteitsambtenaar, coördinator dienst Omgeving, is de ambtelijke 
vertegenwoordiger van de gemeente Zonnebeke in deze vervoerregioraad.  De 
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen 
bij te wonen.

 De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het 
mobiliteitsplan van de vervoerregio Westhoek.  Alle gegevens die de gemeente 
heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op 
eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van 
de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de 
voorbereiding van concrete projecten.

 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van 
dit besluit.

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan :
- het secretariaat van de vervoerregio Westhoek.
- dienst Omgeving

22. Onderhoud openbare verlichting, monumentverlichting en 
verkeerskegels dienstjaar 2019, goedkeuring raming

Bevoegdheid

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

 Naam bevoegde schepen/burgemeester: Dirk Sioen 
 Bevoegd voor openbare verlichting en nutsvoorzieningen
 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 42, § 
1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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, meer bepaald artikel 90 1°.

 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 decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017.

Documenten en voorgeschiedenis

 De gemeente Zonnebeke is aangesloten bij de Intercommunale Gaselwest - Eandis.  
Deze is belast met de exploitatie en het onderhoud van de openbare verlichting op de 
wegen van de aangesloten gemeenten.

 Jaarlijks krijgt de gemeente een schrijven van Eandis met een kostenraming voor de 
uitvoering van dit onderhoud voor het volgend dienstjaar (zie bijlage).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiaalkosten onderworpen aan preventieve 
vervanging tegen een forfaitair jaartarief en materiaalkosten voor de niet-standaard 
openbare verlichting, de monumentverlichting en de verkeerskegels. Deze laatste zijn 
onderhoudskosten niet vervat in de jaarlijkse forfait.

 Het jaarforfait wordt aangerekend voor alle lampen die onderworpen zijn aan 
preventieve vervanging. 

 Eandis raamt de kosten voor 2019 op 18.611,67 euro (excl. btw) of 22.520,12 euro 
(incl. btw).

 Deze kosten worden gespreid en aangerekend over vier gelijke kwartaalrekeningen in 
de loop van 2019.

 De kosten aangerekend en niet vervat in het jaarforfait zijn de onderhoudskosten voor 
de niet-standaard openbare verlichting, de monumentverlichting en de 
verkeerskegels. Deze worden aangerekend samen met het normale onderhoud (per 
kwartaal) maar worden afzonderlijk gefactureerd.
Rekening houdend met de aangerekende kosten voor de voorbije jaren, worden de 
kosten voor 2019 geraamd op een totaal bedrag van 1.000,- euro (incl. btw).

Financieel

 Geschatte kostprijs : 22.520,12 euro (incl. btw) forfaitair onderhoud en 1.000,- euro 
(incl. btw)  onderhoud niet vervat in jaarforfait. Totaal 23.520,12 euro (incl. btw).

 Totaal te voorziene krediet in 2019 op beleidscode 0670 - MAR: 61035100 van 
exploitatie voor onderhoud van alle openbare verlichting: 55.000,- euro 

 Voorziene krediet in 2019 op beleidscode 0670 - MAR: 61035100 van exploitatie voor 
deze uitgave: 25.000,- euro 

 Resterend krediet na deze beslissing: 1.479,88 euro

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Visum financieel beheerder dd. 18/01/2019

Advies van de dienst en motivatie

 Gezien het belang van goedwerkende openbare verlichting binnen de gemeente, 
adviseert de dienst openbare werken, rioleringen en nutsvoorzieningen om deze 
preventieve onderhoudswerken met bijhorende raming goed te keuren en het nodige 
budget vast te leggen voor de financiering ervan.



Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De raming van 22.520,12 euro (incl. BTW) opgemaakt door Eandis voor de opdracht 
preventief onderhoud van de openbare verlichting en gemeente-, 
monumentverlichting en verkeerskegels in 2019, wordt goedgekeurd. 

 In het budget 2019 onder beleidscode: 0670 – MAR 61035100 van exploitatie werd 
25.000,- euro voorzien voor het preventief onderhoud van de openbare verlichting 
2019.

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, t.a.v. Dhr. Paul 
Verhelst, Ter Waarde 79 te 8900 Ieper.

23. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTERGEMEENTELIJKE 
JEUGDWERKING “PAS PARTOE”

Bevoegdheid

Naam schepen:Koen Meersseman
Bevoegd voor: Jeugd 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Thomas Saelen

Wetgeving

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

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het 

gemeentedecreet. 

Documenten en voorgeschiedenis

 Op de gemeenteraad dd 11 juni 2018 werd een vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd ifv van de continuïteit van de 
intergemeentelijke jongerenwerking. Voorgenoemde beslissing werd opgesteld om 
de periode tussen het aflopen van de vorige overeenkomst en de implementatie 
binnen de DVV te overbruggen. 

 In bijlage de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst die de implementatie 
binnen de DVV bewerkstelligt. 

Financieel

 Afrekening Pas Partoe wordt gedragen en voorzien binnen budget jeugddienst en 
is afhankelijk van de georganiseerde activiteiten en aantal deelnemers. 

 De zelfstandige groepering KDV Pas Partoe werkt via een koste delend systeem. 
Bij de aanvang van het eerste werkjaar engageert de DVV Westhoek zich ertoe om 
de te maken kosten te pre financieren. Aan het einde van elk werkjaar wordt een 



afrekening bezorgd aan de partners binnen deze overeenkomst voor hun aandeel 
in de kosten. In die afrekening wordt ook een bijdrage opgevraagd pro rata de 
personeelsinzet van de regionale coördinator vrije tijd. Op deze manier maakt de 
zelfstandige groepering KDV Pas Partoe geen winst met de geleverde 
dienstverlening.  

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Visum

Visumplicht: Ja

Advies van de dienst en motivatie

 De jeugddienst staat volledig achter de implementatie van Pas Partoe binnen de 
DVV Westhoek en de continuering van de intergemeentelijke samenwerking. 

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de implementatie van de 
intergemeentelijke werking Pas Partoe binnen de DVV-Westhoek en de bijhorende 
voorwaarden. 

24. Gemeentelijk kermisreglement met betrekking tot kermisactiviteiten 
op de openbare kermissen 

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Dirk Sioen
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Jasper Vallaeys

Wetgeving

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten 
en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 
2006 en van 22 december 2009 ,  meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer 
bepaald de artikelen 8 tot en met 24,



Overwegende dat volgens artikel 8  §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt 
geregeld bij gemeentelijk reglement,

Overwegende dat volgens artikel  9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare 
markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement

Documenten en voorgeschiedenis

 Het huidige gemeentelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de 
openbare kermissen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 juli 2008

 Intussen zijn er enkele wijzigingen gebeurd waardoor het reglement niet meer 
conform is met de huidige wetgeving van kermisactiviteiten 

Advies van de dienst en motivatie

 Het huidige reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare 
kermissen is verouderd en is niet meer conform met de huidige wetgeving rond 
kermisactiviteiten 

 Vandaar dat het opportun is om een vernieuwde versie van het gemeentelijk 
kermisreglement te laten goedkeuren

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie op openbare kermissen

Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door 
de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van 
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten 
aan de consument verkopen, samen te brengen.

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling 
met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating 
van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)



De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:

Kermis Zonnebeke

 Plaats Langemarkstraat

 PeriodeEerste zondag van september 

Kermis Passendale 

 Plaats Passendaleplaats

 PeriodeDerde zondag van juni en eerste zondag na feest St. Cornelius (= 16 

september)

Kermis Beselare

 Plaats Beselareplaats en parking voetbalplein

 PeriodeWeekend van Pinksteren en eerste zondag van oktober

Kermis Geluveld

 Plaats Geluveldplaats

 PeriodeEerste zondag na St. Margareta (= 20 juli) en laatste zondag van 

september

Kermis Zandvoorde

 Plaats Zandvoordeplaats

 PeriodeEerste zondag na St. Cornelius (= 16 september)

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen telkens 
ingenomen worden van de donderdag tot na het kermisweekend 

Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 
en KB art. 4 §2 en art. 10)

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:

 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen 

rekening 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun 

dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”

Bijkomende voorwaarden  :
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake 

burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, 

aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, de atrractie 
voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 
betreffende de uitbating van kermistoestellen

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan 
de reglementaire voorschriften betreffende deze materie

- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel 
en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire 
voorwaarden inzake volksgezondheid

 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor 

eigen rekening 



- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun 

dagelijks bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”

Bijkomende voorwaarden:
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake 

burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen 

aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

De nodige bewijsstukken dienen jaarlijks en minstens 30 dagen vóór de kermis 
overgemaakt worden aan gemeentebestuur Zonnebeke – dienst evenementen – 
Langemarkstraat 8 – 8980 Zonnebeke of via email evenementen@zonnebeke.be 

Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van 
de kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:

- in geval van absolute noodzaak;

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de 

kermis (bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde 
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende 
jaren. Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging 
van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op 
voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding 
van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing 
op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.

Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB 
art. 13)

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze 
vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving in de lokale pers en via de 
gemeentelijke website www.zonnebeke.be 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn 
voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 
worden niet weerhouden. 

5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de 
voorwaarden  inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende 
criteria :

- de aard van de attractie of van de vestiging;

- de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;

- de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;

- de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;

- de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het 

tewerkgesteld personeel;

- desgevallend, de nuttige ervaring;

http://www.zonnebeke.be/
mailto:evenementen@zonnebeke.be


- de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de 
voorwaarden en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden 
opgenomen in een proces-verbaal.

5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan 
elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld 
staat: 

- de situering van de standplaats;

- de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;

- de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;

- de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de 

standplaats toegewezen werd;

- desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats 

toegewezen werd  en het adres van haar maatschappelijke zetel;

- het ondernemingsnummer;

- de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de 

standplaats toegelaten is;

- de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;

- desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.

Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen 
vacant blijven, 

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone 
procedure (cf. artikel 5 van dit reglement), 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden, 
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun 

houder, 

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:

1. De gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate 

van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;

2. De kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 

hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs;

3. De gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;

4. Hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de 

kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;

5. Indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-

verbaal de motivatie van zijn keuze aan; 

6. Hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, 



hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing 

mede die hem aanbelangt. 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats 
werd toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het 
plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd 
door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het 
kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.

Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)

1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het 
opschorten (cf. artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. 
artikel 10 van dit reglement).

2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor 
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de 
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de 
beoordeling van de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.

Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:

1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

De opschorting gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de 
ongeschiktheid en houdt op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het 
hernemen van de activiteiten.

Indien de opschorting  één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het 
begin van de kermis hernieuwd worden.

2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik 
plaats heeft. 

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de 
begindatum van de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voortkomen.

De vraag tot opschorting dient te gebeuren: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:

- Bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;



- Bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

- Indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op 

de bekendmaking van de ongeschiktheid.

- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere 

motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven  hangt af van de beoordeling 

van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.

- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit 

uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement 

waarvan hij de houder was.

Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)

De burgemeester of zijn afgevaardigde kan het abonnement intrekken of opschorten:

1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van 
toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging, 

2° hetzij wanneer de openbare kermis waarop de titularis een abonnement heeft definitief 
opgeheven wordt. Het reglement dient een vooropzegtermijn te voorzien die niet minder 
mag zijn dan 6 maanden, gevallen van absolute noodzakelijkheid uitgezonderd ,

3° hetzij bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de 
voorwaarden bepaald in artikel 12 van dit reglement,

4° hetzij wanneer de titularis van de standplaats zonder toelating van het 
gemeentebestuur de bestemming van de toegewezen standplaats wijzigt,

5° indien het gemeentebestuur de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, bv. Bij 
werken aan openbare of privé-gebouwen of bij werken van openbaar nut,

6° bij het vaststellen van:

 valsheid bij de aanvraag;

 aanhoudend verstoren van de goede orde van de kermis;

 twee opeenvolgende niet – gewettigde afwezigheden;

 niet – betaling van standgeld;

 geweld, zware bedreiging of zware belediging jegens de vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur belast met de plaatsing van de kermis of jegens een orgaan of aangestelde 

van de gemeente;

 het feit dat tijdens en na de opbouw van de attractie bij controle blijkt dat het niet 

verantwoord is de attractie in kwestie op de kermis (verder) toe te laten.

De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:



1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn 
attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet;

2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats 
overlaten. 

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat 

- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen 

standplaatsen overneemt;

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op 

de kermis (cf. artikel 3 van dit reglement).

- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot 

overdracht.

Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)

13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met 
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door :

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)  houders 
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten””

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de 
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in 
kermisactiviteiten”

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 
aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in 
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de 
uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening

5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
personen bedoeld in 1) tot en met 4)

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
personen bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van 
een persoon bedoeld in 5)

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover 
hun machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie 
of door middel van wie ze werden toegewezen. 

13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder 
bediening aan tafel kunnen ingenomen worden door  :

1) de personen aan wie de  standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement)  
houders “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””



2) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever in ambulante 
activiteiten” 

3)) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;

5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of 
in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)

6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in 
aanwezigheid  en  onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante 
activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten 
als aangestelde A of B” 

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten 
openbare kermissen

Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)

1.1. Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het 
openbaar domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van 
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te 
vragen bij de gemeente.

1.2. Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, 
wordt de procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement 
gevolgd.

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 
artikel 3) en innemen van de standplaatsen op de openbare kermis (cf.  supra Afdeling 1 
artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. 

Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend 

 hetzij voor een bepaalde periode
 hetzij per abonnement

AFDELING 3

Artikel 1 (KB art. 24)
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, 



zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in 
Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren .

Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2) 
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de Vlaamse 
minister van Economie Philippe Muyters – t.a.v. Agentschap Innoveren en Ondernemen - 
Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@vlaio.be 
 en treedt in werking op 13 februari 2019 

25. Voorstel van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917 tot wijziging 
van de statuten n.a.v. de nieuwe legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid

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

Wetgeving

 Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 
t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf 

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad dd. 13 oktober 2014 en laatst gewijzigd op de gemeenteraad van 28 
december 2015.

Documenten en voorgeschiedenis

 De oorspronkelijke statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 
oktober 2014 en het laatst gewijzigd op de gemeenteraad van 28 december 2015.

 N.a.v. de nieuwe legislatuur en de invoering van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur 
moeten er enkele wijzigingen aangebracht worden aan de statuten.
Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de samenstelling van de raad van 
bestuur, de gedelegeerd bestuurder die het directiecomité vervangt en nieuwe 
bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur inzake bestuurlijk toezicht etc.

 Op 17 januari heeft de raad van bestuur de aanpassing van de statuten goedgekeurd.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Conform art. 223 van het Decreet Lokaal Bestuur verleent de raad van bestuur een 
positief advies m.b.t. onderstaande wijzigingen en legt deze ter goedkeuring voor aan 
de gemeenteraad.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 

mailto:reglementen@vlaio.be


Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Art. 1. De gemeenteraad keurt onderstaande aanpassing van de statuten goed.

STATUTEN

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Rechtsvorm en naam

"Memorial Museum Passchendaele 1917 “ is een autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Zonnebeke dd.

13 oktober 2014. Het wordt hieronder “het bedrijf genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan het 

Gemeentedecreet (in het bijzonder Titel VII, hoofdstuk II, Afdeling I en II) decreet Lokaal 

bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten 

voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Art. 3 Statutenwijzigingen

Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de gemeente 

Zonnebeke, verder ook ‘gemeente’ genoemd, en van het bedrijf.

Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van 

het bedrijf wijzigen. 

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die 

er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur 

worden binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, 

via het Loket Lokaal Bestuur naar de toezichthoudende overheid Vlaamse Regering 

verstuurd. 

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde 

statuten worden samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage 

neergelegd op het secretariaat van de gemeente en van het bedrijf. 

Art. 4 Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd in 8980 Zonnebeke, Berten Pilstraat 5A.



Het bedrijf kan, mits statutenwijziging en bij beslissing van de raad van bestuur, de zetel 

verplaatsen binnen het grondgebied van de gemeente.

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het bedrijf wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk 

belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de 

beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.

Het bedrijf heeft tot doel: 

1 De exploitatie van het Memorial Museum Passchendaele 1917, Berten Pilstraat 5A 

te Zonnebeke, in de meest ruime zin. 

2 Het bedrijf MMP1917 kan elk initiatief nemen dat direct of indirect bijdraagt tot het 

waardig herdenken, het in herinnering brengen en houden van de eerste 

wereldoorlog en meer specifiek de slag om Passchendaele, ook gekend als de 

derde slag om Ieper. 

3 Het organiseren van evenementen en herdenkingsplechtigheden in verband met 

de eerste wereldoorlog 

4 Het uitdragen van haar kennis omtrent de eerste wereldoorlog door het 

organiseren van tentoonstellingen, lezingen, enzovoort, dit op eigen initiatief dan 

wel in samenwerking met andere private of publieke partners

5 Onroerende verrichtingen uitvoeren (aan- en verkoop, erfpachtrechten of 

opstalrechten geven of nemen) zolang deze verrichtingen verband houden met de 

eerste wereldoorlog, hetzij door hun inhoudelijk belang ( bv. daterend uit de 

periode van net voor, tijdens of na de eerste wereldoorlog) of omdat deze aan- of 

verkopen haar de mogelijkheid geven de inhoudelijke kennis beter uit te dragen of 

in stand te houden ( bv. kenniscentrum uitbaten,….) 

6 Het nemen van initiatieven om de bezoekers van het museum zo goed mogelijk te 

ontvangen en dit zowel op museaal als toeristisch vlak. Daartoe behoren ook het 

inrichten van passende logie- en/of horeca-faciliteiten. Het nemen van initiatieven 

om de bezoekers van het museum zo goed mogelijk te ontvangen.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de 

aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de 

vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de 

uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. 

Het bedrijf mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de 

opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van 

concessies., en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten. 

Het bedrijf kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke 

rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor 



zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 

bestemming van deze goederen. 

Art. 6 Participaties

Het bedrijf kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten 

vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf vermeld in 

artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 

gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun en de 

voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 10. De 

beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de 

voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een 

mandaat van bestuurder wordt toegekend. 

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen 

aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging 

kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd. Binnen 

honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de beslissing al dan niet goed. 

Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen 

en die beslissing heeft verzonden aan het bedrijf, dan wordt de goedkeuring geacht te 

zijn verleend.

Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag 

het bedrijf haar taken van gemeentelijk belang, noch geheel, noch gedeeltelijk 

overdragen aan andere rechtspersonen.

Het bedrijf kan voor lokale PPS-projecten in de zin van het Vlaamse Decreet betreffende 

publiek-private samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en 

omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die 

behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet 

kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Art. 7 Maatschappelijk kapitaal

De gemeente kan inbrengen doen ten titel van maatschappelijk kapitaal middels 

inbrengen in speciën of middels de inbreng van onroerende en roerende goederen.

Behoudens in geval van ontbinding van het bedrijf kan dit maatschappelijk kapitaal niet 

worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke 

wijze dan ook.

Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, 

minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren; onverminderd 

hetgeen is bepaald in artikel 39 van deze statuten.



Art. 8 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de gemeenteraad beslist 

heeft tot oprichting onder voorbehoud van de wettelijk vereiste goedkeuring en werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 januari 2015. 

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II

EXTERNE VERHOUDINGEN

Art. 9 Bevoegdheid van het bedrijf

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste 

zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, 

pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het 

afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- 

zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel federaal als op gewestelijk, 

provinciaal als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle 

andere aanverwante aangelegenheden.

Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten 

voor zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die 

gesloten is met de gemeente Zonnebeke.

Art. 10 Beheersovereenkomst

§1. Tussen de gemeente en het bedrijf wordt na onderhandeling een 

beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst 

wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen 

en het bedrijf door de raad van bestuur. 

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding 

ervan, wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en 

van het bedrijf, en/of gepubliceerd op de gemeentelijke website, en/of gepubliceerd op de 

website van het bedrijf, ….

§2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de 

doelstellingen ervan;

2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de 

doelstellingen van het bedrijf;

3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden bepaald door de 



Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de 

bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend;

4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden 

verworven en aangewend;

5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur 

vastgesteld en berekend worden;

6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;

7° de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan 

deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;

8° de informatieverstrekking door het bedrijf aan de gemeente;

9° de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle;

10° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde 

van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die 

rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;

11° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden 

verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§3. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en 

ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt 

uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 

gemeenteraad. 

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van 

de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering 

van de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook 

een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie 

maanden uitspreekt.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in 

werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. 

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in 

het derde lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of 

geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen 

inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels 

zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe 

beheersovereenkomst in werking treedt.



§4. De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van 

de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 23 

van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

§5. Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op 

internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk 

niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die 

zijn doelstellingen raken. 

Art. 11 Vertegenwoordiging door bijzondere lasthebbers

Het bedrijf wordt binnen de grenzen van hun mandaat geldig vertegenwoordigd door 

bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK III

ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

Art. 12 Structuur en openbaarheid

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité gedelegeerd 

bestuurder.

Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De 

gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, 

liggen ter inzage op het secretariaat van de gemeente Zonnebeke.

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en 

openbaarheid van bestuur die gelden voor de gemeente. 

Afdeling 2

Raad van bestuur

Art. 13 Samenstelling

§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van 

de raad van bestuur bedraagt ten hoogste 9. Ten hoogste twee derde van de leden is van 

hetzelfde geslacht. 

Volgende personen maken minimaal deel uit van de Raad van Bestuur: schepen van 

toerisme, de voorzitter van de vriendenkring en het hoofd van Toerisme en Museum. 

Deze personen horen tot het quotum dat aan elke partij binnen de Raad van Bestuur is 



toegekend.

§2.  De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 236 van het Gemeentedecreet 235 van het 

Decreet Lokaal Bestuur. 

§3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf: 

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 

arrondissement, de adjunct van de gouverneur van de provincie, de provinciegriffiers, de 

arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor 

zover het bedrijf gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 

rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone 

waar de gemeente toe behoort;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten 

uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap 

niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan 

van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie 

uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de 

personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie 

een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, 

schepen of burgemeester;

6° de echtgenoten, aanverwanten in de eerste graad en bloedverwanten tot en met de 

tweede graad of echtgenoten van een reeds aangeduid bestuurslid. 

Art. 14 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Daarnaast kiest de raad van 

bestuur onder zijn leden een ondervoorzitter. De raad van bestuur kan een secretaris 

aanduiden die geen lid is van de raad van bestuur.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de 

ondervoorzitter. In geval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, zal de 

oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

Art. 15 Vergaderingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van 

het bedrijf het vereisen en minstens 2 maal per jaar.



De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de 

omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter 

binnen het grondgebied van de gemeente. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

Op verzoek van minstens 4 bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen 

binnen de veertien dagen na de aanvraag.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 

tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per brief, fax e-mail of op een andere 

schriftelijke of digitale wijze verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende 

documenten.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle 

bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Art. 16 Aanwezigheid

§ 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste 

de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt 

bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig 

beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn.

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en 

er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien 

moet het eerste lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden 

overgenomen.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze aan een 

bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te 

vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

§ 2. Bij onbeschikbaarheid kan een lid van de raad van bestuur een volmacht bezorgen 

aan een collega-raadslid. Tevens kan het raadslid aan een adviseur (lid van de GPS vzw of 

gemeenteraadslid) vragen om zijn plaats in te nemen als technici, deze persoon mag de 

volledige zitting bijwonen en deelnemen aan de beraadslaging, maar zonder stemrecht.

Art. 17 Stemming

Elke bestuurder heeft één stem. 

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste 

meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd 

wanneer de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, 

waar de stemmingen geheim zijn.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.



In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij 

geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad slechts geldig beslissen 

met de instemming van twee derde (2/3) van de aanwezige leden van de raad van 

bestuur.

Art.18 Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de 

normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen 

deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun 

geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de 

gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 

Jaarlijks beslist de gemeenteraad van de gemeente over de aan de bestuurders te 

verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig 

als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of 

onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de 

beheersovereenkomst.

Art. 19 Verboden handelingen

Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een 

rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 

echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 

rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten 

tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, 

ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden 

personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van 

het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd,  met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten behoudens in geval van een 

schenking aan het bedrijf of de gemeente, of deel nemen aan een opdracht voor 

aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het 

bedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet 

op een door het bedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge 

daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in 

geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van 

de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op 

hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten 



behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het 

bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit 

verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een 

associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder 

werken.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 

belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste 

personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die 

tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de 

andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang 

moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet 

nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang 

op de hoogte brengen.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde 

beslissing of verrichting en verantwoorden het genomen besluit. Ook de 

vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden 

vermeld.

Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van 

bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 

voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke 

verrichtingen.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 

belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste 

personen, zoals onder meer artikel 245 van het strafwetboek.

Art. 20 Notulen

§1. De raad van bestuur duidt, onder het personeel van de gemeente of het personeel 

van het bedrijf, een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van 

bestuur. De secretaris heeft geen stemrecht.

§2. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de 

secretaris genotuleerd. Artikel 181 §1 Gemeentedecreet 276 van het Decreet Lokaal 

bestuur wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in 

een speciaal register op de zetel van het bedrijf opgenomen en door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris 

wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. 

Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 



§3. De volmachten worden steeds aan de notulen gehecht. 

§3 4. De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt 

verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente, op het 

secretariaat van het bedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van 

het bestuur. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter 

beschikking gesteld.

§4 5. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten 

worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij 

afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening 

vervangen door die van één bestuurder. 

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en 

openbaarheid van bestuur zoals die gelden voor de gemeente.

Art. 21 Bevoegdheden

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten 

om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.

Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt het bedrijf in en buiten rechte.

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, een door hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere 

formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen 

tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke 

procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de 

eerstvolgende raad van bestuur.

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité de gedelegeerd 

bestuurder.

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur 

verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten 

vastgelegd in de beheersovereenkomst. 

De Het raad van bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf 

geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde 

grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening 

die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraad.

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter 

van de raad van bestuur of twee bestuurders samen. 



Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere 

regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of 

briefwisseling ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking 

nader te regelen in een huishoudelijk reglement. 

Art. 22 Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het 

directiecomité de gedelegeerd bestuurder. Dit kan echter niet voor:

- het vaststellen van tariefreglementen;

- het beslissen over participaties;

- het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;

- het vaststellen van het statuut van het personeel;

- de beheersovereenkomst afsluiten met de gemeente;

- het vaststellen van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening.

Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité de gedelegeerd bestuurder kan 

worden belast met het nader uitwerken van detailaspecten en technische aspecten van 

de door de raad van bestuur getroffen beslissingen.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheid de leden van 

het directiecomité de gedelegeerd bestuurder aan te stellen, hun zijn statuut te bepalen 

en de directiecomité gedelegeerd bestuurder te controleren.

Art. 23 Personeel

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het 

personeelsstatuut vast. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele 

aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden 

van de arbeidsovereenkomsten vast.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van 

toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze 

rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat 

verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet 

bestaan binnen de gemeente.

Aan geen enkel personeelslid van het bedrijf kan een jaarsalaris worden toegekend dat 

gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris van de overeenkomstige 

gemeente.



Binnen de grenzen van de regelgeving kan de raad van bestuur eveneens met de 

gemeente of met derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten 

sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente of 

voormelde derden wordt toevertrouwd. 

De gemeente kan aan het bedrijf, mits naleving van de ter zake geldende wettelijke 

bepalingen, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

Art. 24 Vergoedingen

De eventuele vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd 

door de raad van bestuur, conform de wettelijk toegestane modaliteiten in de 

beheersovereenkomst en het besluit van de Vlaamse Regering houdende 

bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris. 

Art. 25 Einde van de mandaten

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van 

bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige 

vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van 

bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot 

de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. 

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via 

aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet 

aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht 

lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de 

eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

Art. 26 Reglement van inwendige orde van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan de regelen in verband met zijn werking en zijn secretariaat 

nader uitwerken in een reglement van inwendige orde.

Afdeling 3

Directiecomité De gedelegeerd bestuurder

Art. 27   Samenstelling     Aanstelling

§1. Het directiecomité is samengesteld uit 3 leden aangesteld door de raad van bestuur. 

De schepen van Toerisme, de voorzitter van de vriendenkring van het Memorial Museum 

Passchendaele 1917 en het hoofd van Toerisme & Museum worden vanuit hun functie 

aangeduid als lid van het directiecomité. 

De schepen van Toerisme zal aangeduid worden als voorzitter van het directiecomité. De 

secretaris hoeft geen lid van het directiecomité te zijn. 

§ 2. De voorzitter van het directiecomité kan zich bij onbeschikbaarheid laten vervangen 



door een door een bestuurslid uit de raad van bestuur. De ondervoorzitter van het 

directiecomité zit de zitting voor als voorzitter.

§ 3. De voorzitter van de GPS 1917 vzw kan zich bij onbeschikbaarheid laten vervangen 

door een door een bestuurslid van de GPS 1917 vzw uit de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld door de raad van bestuur.

Art. 28 Einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval 

neemt het mandaat van lid van het directiecomité de gedelegeerd bestuurder een einde 

op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de 

gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité De gedelegeerd bestuurder waarvan het mandaat 

voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad 

van bestuur regelt zijn vervanging. 

Art. 29 Bevoegdheden

Het directiecomité De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur, met de 

vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en 

uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité De gedelegeerd bestuurder is daarenboven bevoegd voor alle 

materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité De gedelegeerd bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de 

raad van bestuur. Hij verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en 

licht hem in over al zijn handelingen.

Het bedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur 

geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité gedelegeerd 

bestuurder. 

Art. 30 Beraadslaging en stemming

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden 

dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter gelegen binnen 

het grondgebied van de gemeente.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd 

is, wordt het directiecomité voorgezeten door een ander lid dat door de voorzitter daartoe 

wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter 

zit de oudste in leeftijd de vergadering voor.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij eenvoudige meerderheid (helft 

plus één) van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem 



van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de 

uitgebrachte stemmen geteld.

(Dit artikel is van toepassing op een directiecomité maar niet op de gedelegeerd 

bestuurder)

Art. 31 Vergaderingen

Het directiecomité De gedelegeerd bestuurder vergadert neemt zijn beslissingen telkens 

wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen. en wordt 

door de voorzitter bijeengeroepen. 

Art. 32 Notulen

De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité de gedelegeerd bestuurder 

worden genotuleerd en worden ter informatie verzonden aan de leden van de raad van 

bestuur. Artikel 181, §2, 1° lid Gemeentedecreet is van overeenkomstige toepassing. Op 

verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking 

gesteld.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in 

een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door twee aanwezige 

directeurs, onder wie de voorzitter zo hij aanwezig is. en de secretaris. In geval van 

afwezigheid van één van beide, zal een ander lid van het directiecomité de notulen geldig 

ondertekenen. 

Art. 33 Vergoedingen

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité de gedelegeerd 

bestuurder worden vastgelegd door de raad van bestuur conform de wettelijk toegestane 

modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse 

Regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

Art. 34 Aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen 

van het bedrijf. 

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 

tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de 

overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden ze van die aansprakelijkheid 

ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben 

aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben 

gekregen. 

De gedelegeerd bestuurder is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het 

bedrijf. De gedelegeerd bestuurder is aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 



tekortkomingen in de normale uitoefening van zijn bestuur. Ten aanzien van de 

overtredingen waaraan hij geen deel heeft gehad, wordt hij van die aansprakelijkheid 

ontheven als hem geen schuld kan worden verweten en hij die overtredingen heeft 

aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat hij er kennis van heeft 

gekregen.

Art. 35 Reglement van inwendige orde van het directiecomité

Het directiecomité kan zijn werking regelen in een huishoudelijk reglement. Dat 

reglement moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

(Dit artikel is van toepassing op een directiecomité maar niet op de gedelegeerd 

bestuurder)

Art. 36 Onverenigbaarheden en belangenconflicten

§1. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als lid van 

het directiecomité de gedelegeerd bestuurder:

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 

arrondissement, de adjunct van de gouverneur van de provincie, de provinciegriffiers, de 

arrondissementscommissarissen voor zover het bedrijf gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 

rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone 

waar de gemeente toe behoort die het bedrijf heeft opgericht of erin deelneemt;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten 

uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap 

niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan 

van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of functie 

uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de 

personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie 

een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, 

schepen of burgemeester.

§2. Een lid van het directiecomité gedelegeerd bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking en stemming over aangelegenheden waarin hij een 

rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 

echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 

rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 

aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van 

kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van 

deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als 

vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten 

gelijkgesteld;



2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behoudens in geval van een 

schenking aan het bedrijf of de gemeente, of deelnemen aan een opdracht voor 

aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het 

bedrijf of de gemeente behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet 

op een door het bedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge 

daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in 

geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van 

de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op 

hetzelfde kantooradres als bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten 

behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het 

bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit 

verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een 

associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder 

werken.

§3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 

belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste 

personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.

HOOFDSTUK IV

CONTROLE

Art. 37 Commissaris(sen)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het bedrijf wordt uitgeoefend door 

één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en 

worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en 

reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Art. 38 Kwijting

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 

goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand 

van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de 

rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK V

FINANCIËN



Art. 39 Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de 

lasten van deze activiteiten.

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van 

zijn externe financiering, binnen de perken van de beheersovereenkomst

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Art. 40 Boekhouding 

§1. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in 

overeenstemming met de regels die krachtens de artikelen 164, 172 en 179 van het 

Gemeentedecreet 242, 243 en 268 van het Decreet Lokaal Bestuur worden gesteld voor 

het budget van de gemeente.

§2. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de 

raad van bestuur.

Art. 41   Budget en     Meerjarenplanning

Het bedrijf maakt een budget en meerjarenplanning (beleidsplan) op overeenkomstig de 

bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur Gemeentedecreet.

Het meerjarenplan bevat een ondernemingsplan en een operationeel plan dat de 

doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange en lange termijn vastlegt, 

evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije jaar. 

Art. 42 Jaarrekening en rapportering

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die ter goedkeuring advies voor 

aan de gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet Decreet 

Lokaal Bestuur.

Het bedrijf verzorgt de periodieke rapportering over de resultaten en de activiteiten van 

het bedrijf aan de gemeente overeenkomstig de voorgeschreven regels en procedures.

Art. 43 Resultaatsbestemming

Rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat ten minste 

tien procent van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een 

verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk 

kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur over het reserveren of overdragen 

van het resultaat van het bedrijf heeft beslist, wordt het saldo aan de gemeente 

uitgekeerd.

Art. 44 Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan 

de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur 



het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het college van 

burgemeester en schepenen verzoeken de Gemeenteraad uit te nodigen om binnen een 

termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen 

teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die 

de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële 

toestand.

HOOFDSTUK VI 

RECHTSOPVOLGING

Art. 45 Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging

§1. De gemeente kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten 

overdragen, waaronder het eigendomsrecht of de exploitatierechten op roerende en 

onroerende goederen. 

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, 

en andere rechten en plichten die de gemeenteraad aanduidt. Deze rechtsopvolging van 

rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van 

deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente 

aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de gemeente bij 

aangetekende brief kennisgegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende 

partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele 

gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de gemeente kunnen de door de gemeenteraad 

besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende 

middelen tegenstelbaar maken aan derden. 

§2. De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente 

aan het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen 

recht terzake. 

§3. Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de gemeente goederen in het bedrijf 

inbrengen, aan het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen, onder nader overeen te 

komen voorwaarden. 

§4. Het bedrijf kan bij of na zijn oprichting rechten en plichten van andere publiek- en 

privaatrechtelijke rechtspersonen overnemen. Het bedrijf heeft de meest uitgebreide 

bevoegdheden om te dien einde regelingen te treffen. 

§5. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de 

behoorlijke kennisgeving, neemt het bedrijf van rechtswege alle rechten en 

verplichtingen over van de gemeente die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de 

besluiten en de tussen de gemeente en de Belgische federale overheid of Vlaamse 

Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening regelen van de bestuurlijke 

bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die 

voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. 



§6. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de 

behoorlijke kennisgeving, neemt het bedrijf eveneens de andere rechten en 

verplichtingen van de gemeente over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen 

die verband houden met de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het 

bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en 

toekomstige gerechtelijke procedures. 

§7. De overdracht van de door de gemeenteraad bepaalde activa van de gemeente zal 

slechts kunnen gebeuren vanaf het ogenblik dat de raad van bestuur aangesteld wordt. 

Dit zal gebeuren op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de gemeente. 

HOOFDSTUK VII

ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 46 Ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, 

overgaan tot de ontbinding en vereffening van het bedrijf. Er wordt een algemene 

inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende balans en de 

resultatenrekening.

In voorkomend geval neemt de gemeente, behoudens andersluidende beslissing van de 

gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het 

bedrijf over.

Art. 47 Overgangsmaatregelen

De raad van bestuur heeft de volste bevoegdheid om alle door hem noodzakelijk 

bevonden overgangsmaatregelen te treffen.

26. Toegevoegd punt door raadslid Jens Six conform art. 20 van het 
decreet lokaal bestuur: Vraag tot aansluiting bij het initiatief van de 
European Disability Card

Bevoegdheid

Naam indiener: Jens Six

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 

Toegelicht voorstel:

Op 04/02/2019 bezorgde raadslid Jens Six aan de algemeen directeur het verzoek om een 
extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande toelichting:
- Als N-VA-fractie stellen we voor ons aan te sluiten bij het initiatief van de European 

Disability Card. Personen met een beperking hebben vaak problemen om hun 



beperking te bewijzen, waardoor ze in de kou blijven staan. Door het gebruik van 
deze kaart, kunnen personen met een beperking makkelijker en zonder discussie 
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen op het vlak van cultuur, 
sport en vrije tijd. 

- Het gebruik van de kaart zal de inwoners van Zonnebeke met een beperking 
verschillende voordelen bieden:

1) Je hebt een uniform, afdwingbaar bewijs van handicap. Dit is zeer handig voor 
personen met een moeilijk waarneembare handicap zoals bv. slechtzienden, 
personen met autisme, …

2) Via deze kaart wordt er geen inbreuk gepleegd op privacy. Medische bewijsstukken 
vermeldden vroeger de handicap. Via deze kaart kan de persoon zijn handicap 
aantonen zonder dat men direct alle medische details te zien krijgt.

3) De kaart is een Europees initiatief, hij is nog geldig in 7 andere EU-landen.
4) De kaart kan een stimulans zijn om organisaties en ondernemingen in Zonnebeke, 

voordelen te laten toekennen aan personen met een beperking. Als de gemeente 
hem erkend, zal dit het goede voorbeeld zijn. Denk maar aan het Memorial 
Museum, waar personen met een handicap de volle pot nog betalen.

5) Het laatste en belangrijkste punt: door ons hierbij aan te sluiten, laten we zien dat 
Zonnebeke een warme gemeente is, waar iedereen thuishoort. 

De kaart wordt federaal aangevraagd via de FOD Sociale Zekerheid of via het Vlaams 
Agentschap personen met een handicap. Aansluiten bij deze kaart brengt dus geen 
extra werklast voor de diensten van de gemeente met zich mee. Enkel de promotie 
via de kanalen van de gemeente, zodat personen met een handicap uit Zonnebeke 
weten dat ze hier recht op hebben

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

 Niet van toepassing

Visum

Voorstel tot besluit:

Artikel 1: Gemeente Zonnebeke aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen 
gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en 
zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. 

Artikel 2: Gemeente Zonnebeke stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de 
toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability 
Card.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming



Op voorstel van raadslid Jens Six besluit de gemeenteraad:

 Artikel 1: Gemeente Zonnebeke aanvaardt de European Disabilty Card binnen de 
eigen gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan 
eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde 
voordelen. 

 Artikel 2: Gemeente Zonnebeke stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen 
de toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European 
Disability Card.

27. Toegevoegd punt door raadslid Johan Demonie conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Voordracht kandidaat voor de Raad van 
Bestuur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

Bevoegdheid

Naam indiener: Johan Demonie

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het toevoegen 

van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 

Toegelicht voorstel:

Op 5/2/2019 bezorgde raadslid Johan Demonie aan de algemeen directeur het verzoek 
om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

- De Algemene Vergadering van WVI gaat door op 28/2/2019. De leden voor de 
Raad van bestuur worden op die vergadering gekozen.

- Vanuit Zonnebeke dragen we Ingrid Vandepitte voor om te zetelen in de Raad 
van Bestuur.

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Voorstel tot besluit:

 Ingrid Vandepitte wordt vanuit Zonnebeke voorgedragen voor de Raad van Bestuur 
van WVI.

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van WVI, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte: 21

 Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen:   1



 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Ingrid Vandepitte bekomt 21 stemmen voor als kandidaat-lid van de Raad van 
Bestuur van WVI

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van WVI met raadgevende stem, welke volgende 
uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack : 19

 Aantal stemmen voor Liselot Wydooghe :   1

 Aantal stemmen voor Jens Six :   1

 Onthoudingen:   1

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Luk Hoflack bekomt 19 stemmen voor als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur  
van WVI met raadgevende stem

Besluitvorming

 Op voorstel van raadslid Johan Demonie besluit de gemeenteraad om mevrouw Infrid 
Vandepitte, Goudbergstraat 2, 8980 Passendale, ingrid.vandepitte@zonnebeke.be aan 
te duiden als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van de West-Vlaamse 
Intercommunale (WVI).

 De gemeenteraad besluit om de heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128, 8980 Beselare, 
luk.hoflack@zonnebeke.be aan te duiden als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur 
van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) met raadgevende stem.

28. Toegevoegd punt door raadslid Thijs D'Alleine conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Aanduiding gemeentelijke mandataris in 
bekkenbestuur Leiebekken

Bevoegdheid

Naam indiener: Thijs D’Alleine

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Decreet Integraal Waterbeleid dd. 18 juli 2003

Toegelicht voorstel:

Op 6 februari 2019 bezorgde raadslid Thijs D’Alleine aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

- Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur,  voorzitter van het 
bekkenbestuur van het Leiebekken, van datum 04/02/2019 m.b.t.de vraag tot 
afvaardiging in het bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een 
gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het 
grondgebied van het bekken bevinden (postregistratie 2019/0077)

- Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
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 1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;

 2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en 

met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 

90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het 

begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;

 3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;

 4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;

 5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 

voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en 

de vaststelling van de zoneringsplannen;

 6° advies te verlenen over:

 a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de 

watersystemen;

 b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en 

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 

beheer te realiseren;

 8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties 

binnen het bekken te agenderen.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Voorstel tot besluit:

Art. 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in 
het Leiebekken  onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende 
gemeentelijke mandatarissen aangeduid. Effectief lid: xxx. Plaatsvervanger:xxx
Art. 2 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat 
Leiebekken, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of 
SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be .

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
effectief lid en een plaatsvervanger van het bekkenbestuur van het Leiebekken, welke 
volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen: 18
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 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   3

 Aantal stemmen voor Koen Meersseman:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Sabine Vanderhaeghen bekomt 18 stemmen voor als effectief lid van het 
bekkenbestuur van het Leiebekken

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Johan Demonie : 19

 Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie:   1

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte:   1

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen :   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Johan Demonie bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger van het 
bekkenbestuur van het Leiebekken

Openbare stemming over de artikelen 1 en 2 van dit besluit

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Op voorstel van raadslid Thijs D’Alleine besluit de gemeenteraad:

Art. 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in 
het Leiebekken  onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende 
gemeentelijke mandatarissen aangeduid. 
Effectief lid: Sabine Vanderhaeghen, Dadizelestraat 34, 8980 Beselare, 
sabine.vanderhaeghen@zonnebeke.be
Plaatsvervanger: Johan Demonie, Spilstraat 127, 8980 Beselare, 
johan.demonie@zonnebeke.be 
Art. 2 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat 
Leiebekken, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of 
SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be .

29. Toegevoegd punt door raadslid Thijs D'Alleine conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Aanduiding gemeentelijke mandataris in 
bekkenbestuur Ijzerbekken

Bevoegdheid

Naam indiener: Thijs D’Alleine

Wetgeving

mailto:SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be
mailto:johan.demonie@zonnebeke.be
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Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Decreet Integraal Waterbeleid dd. 18 juli 2003

Toegelicht voorstel:

Op 6 februari 2019 bezorgde raadslid Thijs D’Alleine aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

- Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur,  voorzitter van het 
bekkenbestuur van het IJzerbekken, van datum 04/02/2019 m.b.t.de vraag tot 
afvaardiging in het bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een 
gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het 
grondgebied van het bekken bevinden (postregistratie 2019/0077)

- Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:

 1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;

 2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en 

met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 

90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het 

begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;

 3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;

 4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;

 5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 

voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en 

de vaststelling van de zoneringsplannen;

 6° advies te verlenen over:

 a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de 

watersystemen;

 b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en 

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 

beheer te realiseren;

 8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties 

binnen het bekken te agenderen.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Voorstel tot besluit:



Art. 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in 
het IJzerbekken  onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende 
gemeentelijke mandatarissen aangeduid. Effectief lid: xxx. Plaatsvervanger:xxx
Art. 2 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat 
IJzerbekken, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of secretariaat_ijzer@vmm.be

Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
effectief lid en een plaatsvervanger van het bekkenbestuur van het IJzerbekken, welke 
volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen: 18

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen:   2

 Aantal stemmen voor Johan Demonie:   1

 Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

Mevrouw Sabine Vanderhaeghen bekomt 18 stemmen voor als effectief lid van het 
bekkenbestuur van het IJzerbekken

 Aantal stembriefjes: 22

 Aantal stemmen voor Johan Demonie : 19

 Aantal stemmen voor Dirk Sioen :   2

 Aantal stemmen voor Nele Dejonghe:   1

 Onthoudingen:   0

 Ongeldige stemmen:   0

De heer Johan Demonie bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger van het 
bekkenbestuur van het IJzerbekken

Openbare stemming over de artikelen 1 en 2 van dit besluit

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, T. D'Alleine, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan 
Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. 
Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W.  
Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0



Besluitvorming

 Op voorstel van raadslid Thijs D’Alleine besluit de gemeenteraad:

Art. 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in 
het IJzerbekken  onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende 
gemeentelijke mandatarissen aangeduid. 
Effectief lid: Sabine Vanderhaeghen, Dadizelestraat 34, 8980 Beselare, 
sabine.vanderhaeghen@zonnebeke.be
Plaatsvervanger: Johan Demonie, Spilstraat 127, 8980 Beselare, 
johan.demonie@zonnebeke.be 
Art. 2 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat 
IJzerbekken, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of secretariaat_ijzer@vmm.be

De Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

S. Verstraete T. D'Alleine

De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

De volgende gemeenteraad gaat door op XX te Zonnebeke.
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