
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 
MEI 2019

Aanwezig D. Sioen: Burgemeester;
T. D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. Meersseman, 
J. Jonckheere: Schepenen;
J. Demonie, F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, 
N. Dejonghe, 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 S. Vanderhaeghen: Schepen;

A. Vancoillie : Raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

Openbare zitting

1. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van Bouwmaatschappij De Mandel 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 : Niels Vermeersch 

Wetgeving 

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

Documenten en voorgeschiedenis

De Gemeente Zonnebeke is aangesloten bij Bouwmaatschappij De Mandel.
Zonnebeke wordt geacht om 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger af te vaardigen 
voor de algemene vergaderingen. 

Stemming

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

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Joachim Jonckheere als vertegenwoordiger en Koen 

Meersseman als plaatsvervanger: 12
 Aantal ja-stemmen voor Jens Six als vertegenwoordiger en William Doom als 

plaatsvervanger:   9



 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   0

Besluitvorming

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

o De heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke, 
joachim.jonckheere@zonnebeke.be wordt aangeduid aan als 
vertegenwoordiger

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

- Een uittreksel wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Mandel, Groenestraat 
224, 8800 Roeselare.

2. Aanduiden van twee vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor 
de algemene vergadering van VZW Parochiaal Centrum De Craeye 
voor de legislatuur 2019-2024

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: algemeen beleid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch (uit dienst)

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Het decreet Lokaal Bestuur 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 17 november 2014 houdende de goedkeuring 

van de samenwerkingsovereenkomst met VZW Parochiaal Centrum De Craeye

Documenten en voorgeschiedenis

In toepassing van onderstaand luik uit de samenwerkingsovereenkomst dienen twee 
vertegenwoordigers aangesteld te worden in de Algemene Vergadering van de VZW 
Parochiaal Centrum De Craeye:

“De overeenkomst houdt ook in dat de gemeente haar vakantiewerking kan laten 
doorgaan op de locatie van het PC.

De gemeente wordt vertegenwoordigd door 2 beleidsverantwoordelijken of aangestelde 
afgevaardigden in de Algemene Vergadering van de vzw. Deze vertegenwoordiging is 
onbezoldigd.

Beleidsbeslissingen worden in gewoon overleg besproken en worden van kracht via 
goedkeuring door het gemeentebestuur en de raad van bestuur van de vzw.”

Het is aanbevolen tevens twee plaatsvervangers aan te duiden.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum



Stemming

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van 
twee vertegenwoordigers met telkens een plaatsvervanger om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen van De Craeye, welke volgende uitslag geeft:

Eerste vertegenwoordiger met plaatsvervanger

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Sophie Vangheluwe als vertegenwoordiger en Ingrid 

Vandepitte als plaatsvervanger: 12
 Aantal ja-stemmen voor Koen Descheemaeker als vertegenwoordiger en Jens Six 

als plaatsvervanger:   8
 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   1

Tweede vertegenwoordiger met plaatsvervanger

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Marc Verstraete als vertegenwoordiger en Annelies 

Vancoillie als plaatsvervanger: 12
 Aantal ja-stemmen voor William Doom als vertegenwoordiger en Liselot Wydooghe 

als plaatsvervanger:   8
 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   1

Besluitvorming

De gemeenteraad stelt volgende personen aan om gemeentebestuur Zonnebeke te 
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de VZW Parochiaal Centrum De 
Craeye:

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6, 8980 Passendale, 
sophie.vangheluwe@zonnebeke.be wordt aangeduid als eerste 
vertegenwoordiger; mevrouw wordt aangeduid als diens plaatsvervanger

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46, 8980 Passendale, 
marc.verstraete@zonnebeke.be wordt aangeduid als tweede 
vertegenwoordiger; mevrouw Annelies Vancoillie, Menenstraat 196, 8980 
Geluveld, annelies.vancoillie@zonnebeke.be wordt aangeduid als diens 
plaatsvervanger

3. CBO Brugge-Oostende-Wersthoek - Aanduiding vertegenwoordigers 
algemene vergadering, legislatuur 2019-2024, en bekrachtiging van 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 
april 2019 m.b.t. aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering dd. 7 mei 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
 Statuten van vzw Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Open-

School

Documenten en voorgeschiedenis

- e-mail van Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Open-School 
dd. 03.04.2019– Vraag tot afvaardiging van een vertegenwoordiger voor de 
Algemene Vergadering van vzw Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-
Westhoek Open-School en uitnodiging tot de algemene vergadering dd. dinsdag 7 
mei 2019 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 
29.04.2019 om bij hoogdringendheid een vertegenwoordiger aan te duiden voor de 
algemene vergadering dd. dinsdag 7 mei 2019 van vzw Centrum voor Basiseducatie 
Brugge-Oostende-Westhoek Open-School 

- Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;
- Gelet op de statuten van vzw Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-

Westhoek Open-School;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 7 januari 2019;

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Geheime stemming

Stemming m.b.t. de bekrachtiging van het besluit van het CBS dd. 29.04.2019
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, welke volgende uitslag 
geeft:

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Jan Vandoolaeghe als vertegenwoordiger en Joachim 

Jonckheere als plaatsvervanger: 12
 Aantal ja-stemmen voor Liselot Wydooghe als vertegenwoordiger en Jens Six als 

plaatsvervanger:   9
 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   0

Besluitvorming

Artikel 1



De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 29.04.2019 om bij hoogdringendheid de heer Jan Vandoolaeghe, schepen 
van onderwijs, als vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering dd. 
dinsdag 7 mei 2019 van vzw Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek 
Open-School.

Artikel 2
De heer Jan Vandoolaeghe, Langemarkstraat 9a, 8980 Zonnebeke, 
jan.vandoolaeghe@zonnebeke.be wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van 
gemeente Zonnebeke om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van vzw 
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Open-School.

Artikel 3
De heer Joachim Jonckheere, Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke, 
joachim.jonckheere@zonnebeke.be wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van gemeente Zonnebeke om deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen van vzw Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Open-
School.

4. OVSG vzw - Aanduiding afvaardiging in de algemene vergadering van 
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten vzw, 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 OVSG vzw

Documenten en voorgeschiedenis

- e-mail van OVSG vzw dd. 26.04.2019 aan de algemeen directeur van gemeente 
Zonnebeke – Vraag tot aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van 
OVSG vzw 

- Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;
- Gelet op het feit dat gemeente Zonnebeke lid is van OVSG vzw ( besluit 

Gemeenteraad dd. 13 april 2015 );
- Gelet op de statuten van OVSG vzw;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 7 januari 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 
afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde om deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen van OVSG vzw, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Jan Vandoolaeghe als afgevaardigde en Thijs D’Alleine als 

plaatsvervanger: 12
 Aantal ja-stemmen voor William Doom als afgevaardigde en Jens Six als 

plaatsvervanger:   9
 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   0

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
kandidaat-lid in de raad van bestuur van OVSG vzw, welke volgende uitslag geeft:

 Aantal stembriefjes: 21
 Aantal ja-stemmen voor Jan Vandoolaeghe: 12
 Aantal ja-stemmen voor Liselot Wydooghe:   8
 Aantal nee-stemmen:   0
 Ongeldige stemmen:   1

Besluitvorming

Artikel 1
De heer Jan Vandoolaeghe, Langemarkstraat 9a, 8980 Zonnebeke, 
jan.vandoolaeghe@zonnebeke.be wordt aangeduid als afgevaardigde van gemeente 
Zonnebeke om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van OVSG vzw.

Artikel 2
De heer Thijs D’Alleine, Menenstraat 148, 8980 Geluveld, thijs.dalleine@zonnebeke.be 
wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde van gemeente Zonnebeke om deel 
te nemen aan de algemene vergaderingen van OVSG vzw.

Artikel 1
De heer Jan Vandoolaeghe, Langemarkstraat 9a, 8980 Zonnebeke, 
jan.vandoolaeghe@zonnebeke.be wordt aangeduid als kandidaat-lid van gemeente 
Zonnebeke om deel te nemen aan de raad van bestuur van OVSG vzw.

Artikel 4
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan OVSG vzw, Bisschoffsheimlaan 
1-8, 1000 Brussel

5. Regionaal Landschap Westhoek - Voordracht van een bestuurslid in 
de Raad van Bestuur 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);

- Gecoördineerde statuten van het Regionaal Landschap Westhoek V.Z.W., 
goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 05.12.2017;

- 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)

- Besluit Gemeenteraad dd. 11.02.2019 tot aanduiding van drie stemgerechtigde 
vertegenwoordigers, m.n. Sabine Vanderhaeghen, Marc Verstraete en Luk Hoflack, 
en evenveel plaatsvervangers, m.n. Johan Demonie, Frans Deleu en Thijs D’Alleine, 
in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Westhoek voor de legislatuur 
2019-2024;

- E-mail van Regionaal Landschap Westhoek dd. 14.03.2019 – Uitnodiging algemene 
vergadering van Regionaal Landschap Westhoek op 02.04.2019 met op de agenda 
o.m. het agendapunt Nieuwe Raad van Bestuur. Op de eerste Algemene 
Vergadering van 2019 wordt de Raad van Bestuur verkozen. Iedere gemeente kan 
één bestuurslid voordragen uit de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering.

- Volgende vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering stellen zich kandidaat als 
bestuurslid in de Raad van Bestuur:

o Mevr. Sabine Vanderhaeghen
o Dhr. Luk Hoflack

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 voordracht van een 
kandidaat-bestuurslid in de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Westhoek, 
welke volgende uitslag geeft :

 Aantal stembriefjes : 21
 Aantal stemmen voor Sabine 

Vanderhaeghen

: 13

 Aantal stemmen voor Luk Hoflack :   7
 Onthoudingen :   0
 Ongeldige stemmen :   1

Mevrouw Sabine Vanderhaeghen bekomt 13 stemmen voor als kandidaat-bestuurslid in 
de Raad van Bestuur



Besluitvorming

Artikel 1
Mevrouw Sabine Vanderhaeghen, Dadizelestraat 34, 8980 Beselare, 
sabine.vanderhaeghen@zonnebeke.be , wordt aangeduid als kandidaat-bestuurslid in de 
Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Westhoek voor de periode van 1 januari 
2019 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2
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).

6. ZEFIER - Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) dd. 13 juni 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, en in het bijzonder artikel 41
 Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180
 Statuten van cvba Zefier, inzonderheid de artikelen 27 en 28
 Besluit van de gemeenteraad dd. 25 maart 2019 houdende aanduiding van Johan 

Demonie als volmachtdrager en Frans Deleu als plaatsvervangend volmachtdrager 
voor de algemene vergaderingen van Zefier, legislatuur 2019-2024

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op het feit dat gemeente Zonnebeke vennoot is van de cvba Zefier;
- Gelet op de uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 (postregistratie 2019/0214) tot 

de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier op 13 juni 
2019;

- Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;

Advies van de dienst

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

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

Enig artikel

De raad beslist om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn 
goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de agenda van 
de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 13 juni 2019, zijnde:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen

7. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering 
van MIROM dd. 28 mei 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 2019/0229 - Uitnodiging van de MIROM voor de algemene 

vergadering op dinsdag 28 mei 2019 om 17.30 in de grote vergaderzaal van 
MIROM Roeselare, met volgende agenda:

o Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten)
o Verslag van de Commissaris
o Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018
o Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris
o Goedkeuring van de aanpassing van het geplaatst kapitaal (art. 14 der 

statuten).
o Benoeming 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
- Volgende documenten worden bezorgd na goedkeuring in de Raad van Bestuur van 

april:
o Het jaarverslag over boekjaar 2018 (met jaarrekening)
o Het overzicht van de presentiegelden toegekend in boekjaar 2018
o Actualisatie van het geplaatste kapitaal

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 algemene vergadering van 28 mei 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.

8. WVI - Goedkeuring agenda algemene vergadering WVI dd. 27 juni 
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 2019/0236 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de algemene vergadering op 27 juni 2019 om 18.30 in CC De Brouckere, 
Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout, met volgende agenda:

o Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 
28.02.2019

o Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
o Verslag van de commissaris
o Jaarrekeningen 2018
o Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
o Evaluatierapport 2013-2018
o Strategisch plan 2019-2025
o Statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
o Mededelingen

Advies van de dienst

 Niet van toepassing

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 algemene vergadering van 27 juni 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.

9. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 18 
juni 2019

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Afgevaardigde in algemene vergadering DVV Westhoek: Joachim Jonckheere

 Bevoegd voor : de intercommunale DVV Westhoek
 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 DVV Westhoek

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

bestuursorganen van Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

Documenten en voorgeschiedenis

 Gemeentebestuur Zonnebeke is aangesloten bij de Dienstverlenende Vereniging 
Westhoek;

 E-mail dd. 30 april 2019 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de DVV 
Westhoek voor de algemene vergadering op 18 juni 2019 om 18.00 in het Streekhuis 
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, met volgende agenda:

o Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 maart 2019;
o Vaststelling van de jaarrekening 2018 aan de hand van het verslag van de 

raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);
o Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
o Goedkeuring evaluatierapport (art. 23 statuten);
o Vaststelling deskundigen voor de Raad van Bestuur;
o Goedkeuring toetreding Koksijde tot DVV Westhoek
o Varia.

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 waarbij Joachim 
Jonckheere werd aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van DVV 
Westhoek.

Advies van de dienst

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 



Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 algemene vergadering van 18 juni 2019;

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van de heer Joachim Jonckheere, 
Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de Dienstverlenende Vereniging ( DVV) Westhoek op 18 juni 2019

De afgevaardigde wordt opgedragen zijn 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 DVV Westhoek t.a.v. Dieter Hoet, Woumenweg 100, 8600 
Diksmuide

10. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het 
mandaat voor de algemene vergadering van Gaselwest dd. 17 juni 
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 (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 2 mei 2019 
(postregistratie 2019/0335) werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 17 juni 2019 plaatsheeft 
in De Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te 8906 Elverdinge;

 Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad 
per brief van 2 mei 2019 overgemaakt werd;

 Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;



Advies van de dienst

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

Openbare stemmin

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 beslist 

Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 juni 2019:

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels)

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 
2018

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 
17 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), 
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van de onderhavige beslissing; 

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 (in pdf-versie), 
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

11. De Watergroep - Goedkeuring agenda statutaire algemene 
vergadering dd. 7juni 2019

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad
 Afgevaardigde in algemene vergadering De Watergroep: Thijs D’Alleine

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


 Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de installatie Vlaamse 

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

01.01.2019

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

vertegenwoordigers in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en in 
de algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024.

Documenten en voorgeschiedenis

 Gemeentebestuur Zonnebeke is aangesloten bij De Watergroep en is vennoot in de 
aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering van De Watergroep;

 E-mail dd. 7 mei 2019 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van De Watergroep 
voor de statutaire algemene vergadering op 7 juni 2019 om 11.00 in Salons 
Waerboom te Groot-Bijgaarden, met volgende agenda:

o Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur;
o Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2018;
o Goedkeuring van de jaarrekening 2018;
o Kwijting aan de bestuurders;
o Kwijting aan de commissarissen;
o Statutenwijziging;

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 waarbij Thijs 
D’Alleine werd aangeduid als afgevaardigde en Sophie Vangheluwe als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Watergroep.

Advies van de dienst

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 algemene vergadering van 7 juni 2019;

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van de heer Thijs D’Alleine, 
Menenstraat 148, 8980 Geluveld als afgevaardigde en van mevrouw Sophie 
Vangheluwe, Potegemstraat 6, 8980 Passendale als plaatsvervanger, om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van De Watergroep op 7 juni 2019

De afgevaardigde wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in dit besluit;
 De gemeenteraad 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 Watergroep, afdeling juridische zaken, 
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel

12. Bekrachtiging beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 08 april 2019: samenstelling deontologische commissie 
bij hoogdringendheid 

Bevoegdheid

Naam schepen: 
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Sigurd Verstraete

Wetgeving

 Decreet over het lokaal bestuur artikelen 41 & 42 bevoegdheden gemeenteraad

Documenten en voorgeschiedenis

 Deontologische code van de gemeenteraad zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 25 maart 2019

 In zitting van 25 maart 2019 signaleert raadslid Koen Descheemaeker een vermoeden 
van schending van een regel van de deontologische code door de burgemeester en de 
schepen van communicatie aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 Conform artikel 38 van voormelde deontologische code, dient de voorzitter van de 
gemeenteraad deze melding door te verwijzen naar de deontologische commissie die 
echter nog niet samengesteld is gezien de code pas in dezelfde zitting is 
goedgekeurd. Anderzijds vermeldt artikel 39 dat de commissie binnen de dertig dagen 
na ontvangst van de melding een uitspraak moet doen.

 De voorzitter van de gemeenteraad heeft op 28 maart 2019 per mail aan de 4 
fractieleiders gevraagd om ten laatste maandag 1 april om 9 uur namens hun fractie 
een lid voor de deontologische commissie aan te duiden.

 Volgende gemeenteraadsleden zijn door hun respectieve fracties aangeduid:
1. Jan Desmet namens fractie #Team8980
2. Franky Bryon namens fractie InSamenspraak
3. Koen Descheemaeker namens fractie N-VA
4. William Doom namens fractie Lijst Passendale

 Gezien de bepalingen van de deontologische code, werd geadviseerd om de 
deontologische commissie bij hoogdringendheid door het college van burgemeester 
en schepenen te laten samenstellen en dit collegebesluit op de eerstvolgende zitting 
van de gemeenteraad te laten bekrachtigen. Op deze manier kan de deontologische 
commissie binnen de vooropgestelde timing zijn onderzoek uitvoeren en het rapport 
ook op de eerstvolgende gemeenteraad voorleggen.

 Op de zitting van 08 april 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen bij 
hoogdringendheid de samenstelling van de deontologische commissie als volgt 
vastgesteld: 

1. Jan Desmet namens fractie #Team8980
2. Franky Bryon namens fractie InSamenspraak



3. Koen Descheemaeker namens fractie N-VA
4. William Doom namens fractie Lijst Passendale

Financieel

 nihil

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Gezien de bepalingen van de deontologische code, wordt geadviseerd om de 
deontologische commissie bij hoogdringendheid door het college van burgemeester 
en schepenen te laten samenstellen en dit collegebesluit op de eerstvolgende zitting 
van de gemeenteraad te laten bekrachtigen.

 Op deze manier kan de deontologische commissie binnen de vooropgestelde timing 
zijn onderzoek uitvoeren en het rapport ook op de eerstvolgende gemeenteraad 
voorleggen.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 08 april 2019 m.b.t. de samenstelling van de deontologische 
commissie: 

1. Jan Desmet namens fractie #Team8980
2. Franky Bryon namens fractie InSamenspraak
3. Koen Descheemaeker namens fractie N-VA
4. William Doom namens fractie Lijst Passendale

13. Kennisname verslag deontologische commissie dd. 24.04.2019 en 
uitspraak over de aanbevelingen.

Bevoegdheid

Naam schepen: 
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Sigurd Verstraete

Wetgeving

 Decreet over het lokaal bestuur artikelen 41 & 42 bevoegdheden gemeenteraad

Documenten en voorgeschiedenis



 Besluit gemeenteraad dd. 25.03.2019 – Goedkeuring deontologische code van de 
gemeenteraad 2019-2024: Regels voor een zuivere besluitvorming

 Besluit college van burgemeester en schepenen dd. 08.04.2019 – Samenstelling 
deontologische commissie bij hoogdringendheid

 Besluit gemeenteraad dd. 13.05.2019 – Bekrachtiging beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen dd. 08 april 2019: Samenstelling deontologische 
commissie bij hoogdringendheid

 Verslag deontologische commissie gemeente Zonnebeke dd. 24.04.2019 ( op 
02.05.2019 via e-mail en per post overgemaakt aan alle gemeenteraadsleden )

Financieel

 nihil

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 neemt kennis van het verslag van de deontologische commissie 
gemeente Zonnebeke dd. 24.04.2019

 De raad besluit het dossier zonder gevolg te klasseren en bij de eerstvolgende 
aanpassing van de deontologische code de voorgestelde aanvulling op te nemen.

14. Aankoop grond voor aanleg wandellus tussen Ieperstraat en 
Ijzerweg in kader van "The Legacy of Passchendaele" - goedkeuring 
akte

Bevoegdheid

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur.

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving

 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.



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

Documenten en voorgeschiedenis

 In het kader van de opdracht “Omgevingswerken voltooiing wandellus The Legacy 
of Passchendaele” werd een ontwerp opgemaakt door Ontwerpburo Geert 
Bossaert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede.

 In het schepencollege van 18 december 2017 werd dit ontwerp goedgekeurd.
 In het schepencollege van 26 februari 2018 werd de uitvoering van de 

bovenvermelde opdracht gegund aan de firma Dewulf uit Boezinge.
 Het nieuw aan te leggen pad dat loopt langs de school naar de voetbalterreinen en 

van daar naar de Ijzerweg loopt op het einde van het pad over de eigendom van 
de Kerkfabriek Zonnebeke.

 Het is aangewezen dat de gemeente Zonnebeke dit stuk grond verwerft om geen 
discussies te hebben in de toekomst en om de aanleg van het pad op de minimaal 
noodzakelijke breedte vlot te kunnen realiseren, het betreft een stuk grond van 
ongeveer 30 m².

 Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de technische dienst per email een voorstel tot 
aankoop van dit stuk grond ontvangen van de Voorzitter van de Kerkfabriek van 
Zonnebeke onder de volgende voorwaarden:
- te betalen aankoopprijs: € 5.000,00 (vijfduizend euro)
- een nieuwe omheining te plaatsen op de nieuwe perceelsgrens langs het nieuwe 
aan te leggen pad ter vrijwaring van de privacy van de toekomstige gebruikers 
van de gronden behorende tot de woning Ieperstraat 2 (ongeveer 25 lm, type 
conform bestaande afsluiting langs de schoolvoetweg, hoogte 1,5 m)
- verplaatsen van de bestaande poort die toegang verleent tot de gronden van de 
Ieperstraat 2 vanaf de Schoolweg
- plaatsen van een controleputje en stukje drainage achteraan op de hoek van het 
perceel van de Kerkfabriek van Zonnebeke en deze aansluiten op de reeds nieuw 
aangelegde rioolbuis onder het nieuw aan te leggen pad, zodat het oppervlakte 
water van de gronden van het perceel gravitair kan afgevoerd worden en 
wateroverlast wordt vermeden.
De kosten voor de uitvoering van de werken beschreven onder de hierboven 
puntjes zijn ten laste van de aankoper, zijnde gemeentebestuur Zonnebeke.      ….

 De beslissing van het schepencollege dd. 22 oktober 2018 houdende akkoord om 
30 m² grond aan te kopen van de kerkfabriek Zonnebeke voor de aanleg van de 
wandellus in het kader van The Legacy of Passchendale en dit voor een bedrag 
van 5.000 euro.

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 25 februari 2019 door de landmeter-expert Guy 
Van Walleghem waarbij de aan te kopen grond , kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie A deel nr. 470z en gereserveerd 
perceelsidentificatienummer 470m2, met een oppervlakte van 29 m² als lot 6a is 
aangeduid.

 Het kadastraalplan en legger.
 Het bodemattest dd. 26/11/2018 van OVAM met navolgende inhoud: “De OVAM 

heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit 
bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”

 De akte van aankoop, referte: 08980-009, opgemaakt door Alain Maricou, Vlaams 
Commissaris bij Vastgoedtransactie, houdende aankoop door de gemeente 
Zonnebeke aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Zonnebeke van een stuk grond, 
kadastaal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A deel nr. 470z en 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 470m2, met een oppervlakte van 29 m² 
en aangeduid als lot 6a op het opmetingsplan van de landmeter-expert Guy 
Vanwalleghem tegen de prijs van € 5.000 (vijfduizend euro).
De navolgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
- de verkrijger zal instaan voor het verplaatsen van een omheining rond de grond 
behorende tot de woning Ieperstraat 2 ter vrijwaring van de privacy van de 
toekomstige gebruikers van deze grond.



- de afwatering van de grond bij de woning Ieperstraat 2 dient aangesloten te 
worden op de reeds aangelegd rioleringsbuizen.
- de verkrijger staat in voor het verplaatsen van de poort die toegang geeft tot de 
Ieperstraat 2 via de reeds aangelegde voetschoolweg. 

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 22100007-0522 voor het huidige jaar:
 Resterend krediet voor het huidig jaar: 5.000 euro
 Geschatte kostprijs: 5.000 euro
 Resterend krediet na deze beslissing: 0 euro.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/009
 Operationele doelstelling: 1419/001/009/003
 Actie: : 1419/001/009/003/004: Valoriseren kasteelpark en wandellus.

Visum

Het visum dd. van de financieel direkteur.

Advies van de dienst en motivatie

 Het stukje grond van 29 m² is nodig om een goede ontsluiting te kunnen maken 
van de wandeling tussen Ieperstraat en Ijzerweg in kader van de wandellus “The 
Legacy of Passchendaele”.

 De voorgestelde aankoopprijs lijkt ons redelijk en billijk.
 De bijkomende voorwaarden zullen uitgevoerd worden door de technische dienst 

van de gemeente.
 De voorgestelde akte wordt dan ook best goedgekeurd.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 akte van aankoop, referte: 08980-009, opgemaakt door Alain Maricou, Vlaams 
Commissaris bij Vastgoedtransactie, houdende aankoop door de gemeente 
Zonnebeke aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Zonnebeke van een stuk grond, 
kadastaal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A deel nr. 470z en 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 470m2, met een oppervlakte van 29 m² 
en aangeduid als lot 6a op het opmtringsplan van de landmeter-expert Guy 
Vanwalleghem tegen de prijs van € 5.000 (vijfduizend euro) wordt goedgekeurd 
mits naleving van de navolgende bijkomende voorwaarden:
- de verkrijger zal instaan voor het verplaatsen van een omheining rond de grond 
behorende tot de woning Ieperstraat 2 ter vrijwaring van de privacy van de 
toekomstige gebruikers van deze grond.
- de afwatering van de grond bij de woning Ieperstraat 2 dient aangesloten te 
worden op de reeds aangelegd rioleringsbuizen.



- de verkrijger staat in voor het verplaatsen van de poort die toegang geeft tot de 
Ieperstraat 2 via de reeds aangelegde voetschoolweg.

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de Algemeen Direkteur, Sigurd Verstraete, 
worden gemachtigd:
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen;
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving 
te nemen bij de overschrijvingsakte.

 Voor de financiering van de aankoop is het nodige geld voorzien onder de 
registratiesleutel 22100007-0522.

 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- Vastgoedtransactie
- de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
- financieel Direkteur
- dienst Omgeving. 

15. Kostenloze grondafstand naar het openbaar domein van de wegzate 
en groenzone van uitbreidingszone bedrijventerrein Polderhoek

Er wordt voorgesteld om betreffend agendapunt te verdagen naar een volgende zitting 
van de gemeenteraad.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 verdaagt het agendapunt ‘Kosteloze grondafstand naar het 
openbaar domein van de wegzate en groenzone van uitbreidingszone 
bedrijventerrein Polderhoek’ naar een volgende zitting van de gemeenteraad.

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

Bevoegdheid

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

Naam schepen : Dirk Sioen / Koen Meersseman
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

- Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.



- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

Documenten en voorgeschiedenis

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

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

- Beslissing gemeenteraad dd. 11 juni 2018 houdende goedkeuring van het 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Frezenbergstraat.

Financieel

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2019 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 126.905,97 euro.

Visum

- Niet van toepassing.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Advies van de dienst

- De snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Frezenbergstraat wordt een zonaal 
snelheidsbeperking met een zonaal inhaalverbord.  Hiervoor werd er dan ook een 
nieuw aanvullend verkeersreglement opgemaakt voor de omgeving van 
Bellewaerde.

- Bepaalde stukken van de Frezenbergstraat zijn redelijk rechtlijnig waardoor er door 
sommige weggebruikers aldaar snel wordt gereden. Ter verhoging van de verkeers-
veiligheid wordt er dan ook best op twee locaties een wegversmalling voorzien in 
deze straat. Door de invoering van deze snelheidsremmende elementen hoopt men 
dat ook de ‘voorrang van rechts’ beter zal gerespecteerd worden. Er zijn ook twee 
locaties aangeduid voor het tijdelijk plaatsen van smiley bord gedurende het jaar.

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



Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

Frezenbergstraat

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

Artikel 1

Op de Frezenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Briekestraat (N37) en 
met de Ieperstraat (N332) geldt: 
  de bestuurders moeten voorrang verlenen; 
  de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te 
verlenen, wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode 
 
Artikel 2

Op de Frezenbergstraat ter hoogte van Frezenbergstraat 6 in de richting van 
Briekestraat (N37) geldt: 
  het verkeersbord B1 wordt aangekondigd. De bestuurders zullen over 150 meter 
voorrang moeten verlenen. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B3 

Artikel 3

Op de Frezenbergstraat ter hoogte van Frezenbergstraat 20 en tussen Kasteeldreef 
en ingang parking C Bellewaerde in de richting van Oude Kortrijkstraat geldt: 
  de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de 
tegenovergestelde richting komen. 

Op de Frezenbergstraat ter hoogte van Frezenbergstraat 20 en tussen Kasteeldreef 
en ingang parking C Bellewaerde in de richting van Briekestraat wordt volgende 
maatregel ingevoerd: 
  de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de 
tegenovergestelde richting komen. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B19 
- verkeersborden B21 

Artikel 4



Op de Frezenbergstraat van Oude Kortrijkstraat tot Briekestraat (N37) en van 
Briekestraat tot Ieperstraat (N332) in beide richtingen geldt:   de toegang is 
verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand 
hoger is dan 7,5 ton; 
  de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV 

Artikel 5

Op de Frezenbergstraat van Oude Kortrijkstraat tot Kasteeldreef aan de kant van de 
onpare huisnummers 
  het stilstaan en parkeren is verboden; 
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; 
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid; 
  de parkeerreglementering geldt over een afstand van meer dan 300 meter. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa, Xd 

Artikel 6

Op de Frezenbergstraat van Kasteeldreef tot Oude Kortrijkstraat aan de kant van de 
pare huisnummers geldt: 
  het parkeren is toegelaten; 
  het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de bewonerskaart is 
aangebracht; 
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; 
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VII 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 
 
Artikel 7

Op de Frezenbergstraat van Briekestraat (N37) tot woning met huisnummer 6 
geldt: 
  het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook 
links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode 

Artikel 8

Op de Frezenbergstraat van Kasteeldreef tot Oude Kortrijkstraat wordt volgende 
maatregel ingevoerd: 
  het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep die het naderen van de 
doorlopende streep aankondigt te overschrijden, behalve om in te halen, om links af 
te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen; 
  het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook 
links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode 



- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan Vlaamse Overheid – 
departement mobiliteit en openbare werken

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden :
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.
- Politiezone Arro Ieper
- Technisch Dienst
- Dienst omgeving

17. Goedkeuring van het aanvullend verkeersreglement zonaal 
snelheidsbeperking en zonaal inhaalverbord omgeving Bellewaerde

Bevoegdheid

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

Naam schepen : Dirk Sioen / Koen Meersseman
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

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

- Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

Documenten en voorgeschiedenis

- Beslissing gemeenteraad dd. 11 juni 2018 houdende goedkeuring van het 
aanvullend verkeersreglement voor de Frezenbergstraat.

- Beslissing gemeenteraad dd. 11 juni 2018 houdende goedkeuring van het 
aanvullend verkeersreglement voor de Oude Kortrijkstraat.

- Beslissing gemeenteraad dd. 8 oktober 2018 houdende goedkeuring van het 
aanvullend verkeersreglement voor de Nonnebossenstraat.

Financieel



- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2019 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 126.905,97 euro.

Visum

- Niet van toepassing.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Advies van de dienst

- Voor de Frezenbergstraat, deel Oude Kortrijkstraat en Nonnebossenstraat werd er 
reeds een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd. Om duidelijkheid te 
scheppen voor de weggebruiker is het best om een zonale snelheidsbeperking in te 
voeren.

- Het Bellewaerdepark is een bovenlokaal recreatief attractiepark die jaariijks een 
700.000 bezoekers trekt waardoor er tijdens het seizoen heel wat motorisch verkeer 
wordt aangetrokken. De omgeving van Bellewaerde is gelegen binnen de 
toeristische recreatieve as van de gemeente die ook veel gebruikt wordt door de 
zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers).  Het is dan ook uit 
veiligheidsredenen best om in straten in de omgeving van Bellewaerde een 
snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur en een inhaalverbod in te voeren.

- Deze bijkomende verkeersmaatregel wordt dan ook best opgenomen in het 
aanvullend verkeersreglement.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

Omgeving Bellewaerde

Artikel 1
In de zone Bellewaerde begrensd door 
de begin -en eindborden op grondgebied Zonnebeke op de navolgende locaties : 
- Bellewaerdestraat thv woning met huisnr 18 
- Oude Kortrijkstraat thv kruispunt met Menenstraat 
- Wulvestraat thv kruispunt met Oude Kortrijkstraat 
- Oude Kortrijkstraat thv kruispunt met Waterstraat 
- Grote Molenstraat thv kruispunt met Elleboogstraat 
- Frezenbergstraat thv kruispunt met Briekestraat nabij woning met huisnr. 6 
- Frezenbergstraat thv kruispunt met Briekestraat nabij woning met huisnr. 10 



- Prinses Patriciastraat thv kruispunt met Grote Molenstraat 
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: 
  het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43 met zonale geldigheid 

Artikel 2
In de zone Bellewaerde begrensd door 
de begin -en eindborden op grondgebied Zonnebeke op de navolgende locaties : 
- Bellewaerdestraat thv woning met huisnr 18 
- Oude Kortrijkstraat thv kruispunt met Menenstraat 
- Wulvestraat thv kruispunt met Oude Kortrijkstraat 
- Oude Kortrijkstraat thv kruispunt met Waterstraat 
- Grote Molenstraat thv kruispunt met Elleboogstraat 
- Frezenbergstraat thv kruispunt met Briekestraat nabij woning met huisnr. 6 
- Frezenbergstraat thv kruispunt met Briekestraat nabij woning met huisnr. 10 
- Prinses Patriciastraat thv kruispunt met Grote Molenstraat 
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: 
  het is verboden voor bestuurders een gespan of een voertuig met meer dan twee 
wielen links in te halen. 

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C35 met zonale geldigheid 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan Vlaamse Overheid – 
departement mobiliteit en openbare werken

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden :
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.
- Politiezone Arro Ieper
- Technisch Dienst
- Dienst omgeving

18. Aangepast aanvullend verkeersreglement bebouwde kommen

Bevoegdheid

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

Naam schepen : Dirk Sioen / Koen Meersseman
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

- Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017.
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.



- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en 
gewestwegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreft.

Documenten en voorgeschiedenis

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 juli 2002 houdende goedkeuring 
aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.

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

- De beslissing van het schepencollege dd. 23 september 2013 houdende 
goedkeuring uitbreiding van de bebouwde kom langs de Passendalestraat tot de 
bebouwing nr. 116.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2013 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2016 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2017 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.

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

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 21 januari 2019 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.

Financieel

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie op gemeentewegen komt volledig ten 
laste van de gemeente gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2019 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 126.905,97 euro.

Visum

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee

Advies van de dienst

- In de gemeentelijke mobiliteitscommissie dd. 23 januari 2019 werd geadviseerd om 
de bebouwde kom uit te breiden tot aan het kruispunt met de Jokweg.
Om de verkeersveiligheid te verhogen in de Dadizelestraat is het raadzaam om het 
voorgestelde advies te volgen.



- Het bestaande aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen wordt 
dan ook best aangepast voor de deelgemeente Beselare.

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot bebouwde kommen 
worden opgeheven.

Zone : Bebouwde Kommen :

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - BESELARE” worden afgebakend als 
volgt :

a) Gewestwegen

- Beselarestraat (N303) - thv kilometerpaal 8.9 ( woning nr. 228)
- Wervikstraat (N303) - thv kilometerpaal 7.6 ( woning nr. 125)

b) Gemeentewegen

- Dadizelestraat - thv woning nr. 129
- Geluwestraat - thv woning nr. 33
- Hoenstraat - thv woning nr. 3
- Oude Kortrijkstraat in de richting van de Beselarestraat: voor kruispunt met 

Kloosterlaan 
- Vuilewaasstraat - thv woning nr. 43
- Kleine Passendalestraat - thv woning Dadizelestraat nr. 73, juist voor het 

kruispunt met de Dadizelestraat
- Dadizelestraat - thv woning Kleine Passendalestraat nr. 111, juist voor het 

kruispunt met de Dadizelestraat
- Molenhoek aardeweg - thv verhard gedeelte 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding BESELARE – Zonnebeke.

- De grenzen van de “ Zone BEBOUWDE KOM - GELUVELD” worden afgebakend als 
volgt :

a) Gewestwegen

- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 107.350 ( woning nr. 289)
- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 108.6 (woning nr. 106)

b) Gemeentewegen

- Kasteelstraat – thv de woning nr. 2 (achterzijde OC Gelevelt)
- Oude Zandvoordestraat – thv woning nr. 19
- Zandvoordestraat - thv de woning nr. 3

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht  door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding GELUVELD – Zonnebeke.

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - PASSENDALE” worden afgebakend als 
volgt:

a) Gewestwegen



- Passendalestraat (N303) - thv woning nr. 116
- Westrozebekestraat (N303) - thv woning nr. 27

b) Gemeentewegen

- Canadalaan - thv woning nr. 47
- Doornkouterstraat - thv woning nr. 11
- Kraaiveldstraat - thv woning nr. 11
- Osselstraat - thv woning nr. 33
- Oude Moorsledestraat - thv woning nr. 12
- Rozestraat - thv woning nr. 31
- Statiestraat - thv woning nr. 29
- 4e Regiment Karabiniersstraat - thv de woning nr. 66
- Zuidstraat - thv woning nr. 19

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding PASSENDALE – Zonnebeke.

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZANDVOORDE” worden afgebakend als 
volgt:

a) Gemeentewegen

- Houtemstraat - thv woning nr. 9
- Komenstraat – vanaf Gaverstraat
- Kruisekestraat - thv woning nr. 4
- Zandvoordestraat - thv woning nr. 28
- Zillebekestraat - thv woning nr. 24
- Kleine Ieperstraat – thv stallen Zillebekestraat 2
- Waterstraat – thv huisnummer 42

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding ZANDVOORDE – Zonnebeke.

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZONNEBEKE” worden afgebakend als 
volgt:

a) Gewestwegen

- Ieperstraat (N332) - thv kilometerpaal 6.1 (woning nr. 149)
- Roeselarestraat (N332) - thv kruispunt met de Wolvestraat (woning nr. 100).

b) Gemeentewegen

- Albertstraat - thv woning nr. 22
- Berten Pilstraat - thv woning nr. 15
- Citernestraat - 30 m vóór het kruispunt met de Grote Molenstraat
- Foreststraat - thv woning nr. 22
- Grote Molenstraat - kant Frezenberg thv woning nr. 24 (voor het kruispunt met de 

Kleine Molenstraat)
- Langemarkstraat - thv woning nr. 101
- Maagdestraat - thv woning nr. 38
- Ijzerweg
- Tresoriersstraat - thv woning nr. 5
- Wolvestraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1a en F3a met de vermelding ZONNEBEKE. 

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

- Dit reglement zal overgemaakt worden :
- Vlaamse Overheid - afdeling Wegen en Verkeer
- Politiezone arro Ieper
- Technische dienst
- dienst omgeving



19. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Oude 
Kortrijkstraat

Bevoegdheid

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

Naam schepen : Dirk Sioen / Koen Meersseman
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

- Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 

2017.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

Documenten en voorgeschiedenis

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

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

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

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 april 2008 houdende goedkeuring van 
het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Menenstraat.

Financieel

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2019 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro



- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 126.905,97 euro.

Visum

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee

Advies van de dienst

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

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

- De snelheid in de bebouwde kom wordt beperkt tot 50 km/uur maar is reeds 
opgenomen in het aanvullend verkeersreglement van de bebouwde kommen.

- In de Oude Kortrijkstraat, tussen Menenstraat en Waterstraat, wordt de 
snelheidsbeperkt tot 50 km/uur en wordt er een inhaalverbord ingevoerd. Deze 
maatregelen wordt ingevoerd in het aanvullend verkeersreglement zonaal 
snelheidsbeperking en zonaal inhaalverbord omgeving Bellewaerde.

- De Oude Kortrijkstraat wordt veel gebruikt door fietsers.  De Oude Kortrijkstraat, 
tussen Beselarestraat en Reutelhoekstraat, wordt vaak gebruikt door vrachtwagens 
als sluipweg naar het bedrijventerrein Polderhoek. Het is dan ook best om voor het 
betreffende gedeelte van de Oude Kortrijkstraat een tonnagebeperking in te voeren 
van 7,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.

- Deze bijkomende verkeersmaatregelen worden dan ook best opgenomen in het 
aanvullend verkeersreglement van de Oude Kortrijkstraat.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

Oude Kortrijkstraat

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

Artikel 1
Op de Nonnebossen-West ter hoogte van het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat 
geldt: 
op de Kabouterbosdreef ter hoogte van het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat 
geldt: 
op de Nonnebossen-Oost ter hoogte van het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat 
geldt: 

  de bestuurders moeten voorrang verlenen. 



Op de Frezenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nonnebossen-West 
geldt: 
op de Frezenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kabouterbosdreef 
geldt: 
op de Frezenbergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nonnebossen-Oost 
  de bestuurders hebben voorrang. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1 
- verkeersborden B15 
 
Artikel 2
Op de Oude Kortrijkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Menenstraat (N8) 
geldt: 
op de Oude Kortrijkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beselarestraat 
(N303) geldt: 
  de bestuurders moeten voorrang verlenen; 
  de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te 
verlenen, wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1 
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode 

Artikel 3
Op de Oude Kortrijkstraat van Beselarestraat (N303) tot Oude Wervikstraat - 
Reutelhoekstraat in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd: 
  de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in 
beladen toestand hoger is dan 7,5 ton; 
  de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV 

Artikel 4
Op de Oude Kortrijkstraat ter hoogte van de verhoogde verkeersgeleider bij de 
Beselarestraat (N303) geldt: 
  de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1 

Artikel 5
Op de Oude Kortrijkstraat van Frezenbergstraat tot Menenstraat (N8) aan de kant 
van de pare huisnummers geldt: 
  het parkeren is toegelaten; 
  het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de bewonerskaart is 
aangebracht; 
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; 
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VII 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 

Artikel 6
Op de Oude Kortrijkstraat van juist voorbij de ingang van de speeltuin van 
restaurant “De Nonnebossen” tot juist voor de ingang van “Nonnebossen Oost” aan 
de kant van de pare huisnummers geldt: 
  het parkeren is voorbehouden voor autocars; 
  het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; 
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door:



- verkeersborden E9d 
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa 

Artikel 7
Op de Oude Kortrijkstraat vanaf Menenstraat over een lengte van 15 meter geldt: 
  het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook 
links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode 
 
Artikel 8
Op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Beselarestraat geldt: 
  voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden :

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

20. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur en 
VZW O.L. Vrouw van Thuyne voor gebruik van één lokaal en toiletten 
Sint-Lucas te Zonnebeke voor het onderrichten van beeldende kunst 
van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019

Bevoegdheid

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

Naam schepen: Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke

Wetgeving

 Het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017.

Documenten en voorgeschiedenis

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

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

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 oktober 2018 houdende goedkeuring 
van de gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de v.z.w. in 
vereffening Parochiale Werken van de Molenaarelst en de Westhoek te Zonnebeke 
voor het onderrichten van beeldende kunst gedurende de periode van 1 
september 2018 tot en met 31 augustus 2019 voor de huurprijs van 200 
euro/maand.

 Mail dd. 12 maart 2019 van Bart Vercauteren, vereffenaar VZW Parochiale Werken 
van de Molenarelst en de Westhoek te Zonnebeke, dat eind vorig jaar de 



eigendom van de Lucaszaal werd overgedragen naar de VZW O.L. Vrouw van 
Thuyne, Janseniusstraat 5 te 8900 Ieper.

 De voorgestelde gebruikersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VZW 
O.L. Vrouw van Thuyne voor het onderrichten van beeldende kunst gedurende de 
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 voor de huurprijs van 200 
euro/maand

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 081001/61002000 voor het huidige jaar : 
9.500 €

 Resterend krediet voor het huidig jaar : 9.500 euro
 Geschatte kostprijs : 1.600 euro
 Resterend krediet na deze beslissing : 7.900 euro

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

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

Visum

Visumplicht: Ja
Datum visum: 15/04/19
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

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

 De eigendom is eind 2018 overgedragen van V.Z.W. Parochiale Werken de 
Molenaarelst en de Westhoek Zonnebeke aan de v.z.w. O.L. Vrouw van Thuyne, 
Janseniusstraat 5 te 8900 Ieper.

 De voorgestelde huurprijs van 200 euro/maand blijft ongewijzigd. 
 De aangepaste huurovereenkomst aan de nieuwe eigenaar dient dan ook 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 3 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six

Besluitvorming

 De gebruikersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VZW O.L. Vrouw 
van Thuyne voor het onderrichten van beeldende kunst gedurende de periode van 
1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 voor de huurprijs van 200 
euro/maand, wordt goedgekeurd.

 De heer Dirk Sioen, Burgemeester, en de heer Sigurd Verstraete, algemeen 
directeur, worden gemachtigd:
- om alle stukken met betrekking tot deze huurovereenkomst te ondertekenen.



- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving 
te nemen bij de overschrijvingsakte.

 De huurprijs zal gefinancierd worden met het krediet voorzien onder de 
registratiesleutel 081001/61002000.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- VZW O.L. Vrouw van Thuyne

- dienst omgeving
- de financieel directeur

- de dienst Welzijn

21. Goedkeuring huishoudelijk reglement voor de Raad voor Lokale 
Economie

Bevoegdheid

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur.

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Lokale Economie
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving

 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Documenten en voorgeschiedenis

 In 2007 werd voor het eerst in onze gemeente de Raad voor Lokale Economie 
opgericht.

 Bij beslissing van het schepencollege dd. 15 april 2019 werd de navolgende 
samenstelling van de Raad voor Lokale Economie voor de komende zes jaar 
goedgekeurd:

- vanwege het gemeentebestuur:
- Ingrid Vandepitte – schepen Lokale Economie – voorzitter raad
- Dirk Sioen – Burgemeester
- Stephanie Carlu – Insamenspraak
- Johan Vander Meiren – NVA.

- Lokale handelaars, bedrijven, Unizo en Voka: 
Naam Kandidaat voor

Luc Blondeel Handelaar Zonnebeke
Sophie Vangheluwe Landbouw

Franciska Vandamme Handelaar Zonnebeke
Johan Dekeyser Bedrijf Zonnebeke
Jürgen Verhelst Vrije Beroepen
Kristof Noyez Unizo Zonnebeke
Tom Gyselinck Bedrijf Beselare
Veronique Lampaert Bedrijf Beselare
Bruno Mylle Handelaar Zonnebeke
Sybille Maes Bedrijventerrein Polderhoek
Edward Vandorpe Horeca
Nikolas Dejonckheere Voka
Bart Claeys Bedrijf Passendale
Veerle Deconinck Bedrijf Zonnebeke
Patrick Denorme Unizo Passendale
Stefan Ghijsen Voka
Nele Dejonghe Bedrijventerrein Polderhoek
Joris Wyseur Landbouw



Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 64930304 voor het huidige jaar:
 Resterend krediet voor het huidig jaar: €7.500
 Geschatte kostprijs: €7.500
 Resterend krediet na deze beslissing: €7.500.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: : 1419/001/011
 Operationele doelstelling: 1419/001/011/01
 Actie: 1419/001/011/01/002 – gelijkblijvend beleid – algemeen bestaan.

Visum

Het visum van de Financieel Directeur is niet vereist.

Advies van de dienst en motivatie

 Voor de goede werking van de Raad is het best dat er een huishoudelijk reglement 
wordt opgemaakt.

 Voorstel van huishoudelijk reglement:
Artikel 1:
Onder de benaming “Raad voor Lokale Economie” wordt een advies- en overlegraad 
opgericht die de belangen van handel, bedrijven en diensten in Zonnebeke behartigt 
en de communicatie met het gemeentebestuur optimaliseert.

Artikel 2:
De zetel van de Raad voor Lokale Economie is gevestigd in het administratief 
centrum, Dienst Omgeving, Langemarkstraat nr. 8 te Zonnebeke.

Artikel 3:
De Raad voor Lokale Economie heeft tot doel : 
 overleg tot stand te brengen tussen de verenigingen en organisaties die de 

belangen van de lokale economie behartigen en het gemeentebestuur;
 overleg tot stand te brengen tussen voornoemde verenigingen en 

organisaties onderling;
 beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk te verrichten;
 op verzoek van of op eigen initiatief advies te verlenen aan het 

gemeentebestuur over alles wat rechtstreeks betrekking heeft op het beleid inzake 
lokale economie, handel en diensten;

 eigen initiatieven voor te stellen tot de bevordering en bekendmaking van de 
lokale economie van Zonnebeke.

Artikel 4:
Het gemeentebestuur blijft in laatste instantie het beslissende en uitvoerende orgaan 
binnen deze bevoegdheid.

Artikel 5:
De samenstelling van de Raad voor Lokale Economie werd bij beslissing van het 
schepencollege dd. 15 april 2019 goedgekeurd als volgt:

- vanwege het gemeentebestuur:
- Ingrid Vandepitte – schepen Lokale Economie – voorzitter raad
- Dirk Sioen – Burgemeester
- Stephanie Carlu – Insamenspraak
- Johan Vander Meiren – NVA.

- Lokale handelaars, bedrijven, Unizo en Voka: 
Naam Kandidaat voor

Luc Blondeel Handelaar Zonnebeke
Sophie Vangheluwe Landbouw



Franciska Vandamme Handelaar Zonnebeke
Johan Dekeyser Bedrijf Zonnebeke
Jürgen Verhelst Vrije Beroepen
Kristof Noyez Unizo Zonnebeke
Tom Gyselinck Bedrijf Beselare
Veronique Lampaert Bedrijf Beselare
Bruno Mylle Handelaar Zonnebeke
Sybille Maes Bedrijventerrein Polderhoek
Edward Vandorpe Horeca
Nikolas Dejonckheere Voka
Bart Claeys Bedrijf Passendale
Veerle Deconinck Bedrijf Zonnebeke
Patrick Denorme Unizo Passendale
Stefan Ghijsen Voka
Nele Dejonghe Bedrijventerrein Polderhoek
Joris Wyseur Landbouw

Artikel 6:
De Raad voor Lokale Economie wordt voorgezeten door de voorzitter – schepen lokale 
economie. De Raad is vrij om eventueel nog een ondervoorzitter aan te duiden.

Artikel 7:
De duur van het mandaat van de leden van de Raad voor Lokale Economie is 
gelijklopend met de ambtsperiode van de gemeenteraad. De gemeente neemt het 
initiatief om binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad 
een nieuwe raad voor lokale economie op te richten.

Artikel 8:
 Aan het mandaat van de leden komt een voortijdig einde: 
- door overlijden; 
- door persoonlijk ontslag;
- door het intrekken van hun opdracht door hun groep die ze vertegenwoordigen;
- door drie opeenvolgende afwezigheden zonder kennisgeving aan het secretariaat, 
hetgeen moet blijken uit het verslag van de vergaderingen. 
- Binnen de twee maanden nadat aldus zo een einde is gekomen aan het mandaat 
van een lid, dient in zijn/haar vervanging voorzien te worden.

Artikel 9:
Het secretariaat van de Raad voor Lokale Economie wordt waargenomen door de 
coördinator Dienst Omgeving. Hij zorgt voor de uitnodigingen van de raad en de 
opstelling van het verslag van de vergaderingen.  De secretaris staat tijdens de 
diensturen ter beschikking van de raad voor alles wat betrekking heeft op de werking 
van de Raad voor Lokale Economie.  De hieruit voortvloeiende kosten worden door de 
raad gedragen. 

Artikel 10:
De Raad voor Lokale Economie vergadert minimum viermaal per jaar met 
uitzondering van de maanden juli en augustus.  De vergadering heeft plaats op 
dinsdag. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op vraag van één derde 
van zijn leden. De oproepingsbrief vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering 
evenals de agenda en wordt tenminste 10 werkdagen voor de vergadering verstuurd. 
De bijeenkomsten van de raad zijn besloten. 

Artikel 11 :
Elk lid van de Raad voor Lokale Economie kan punten op de agenda plaatsen, mits 
deze tenminste 15 dagen vooraf schriftelijk of via mail aan de voorzitter en secretaris 
werden medegedeeld.  Evenwel kan bij het begin van de vergadering door de 
aanwezige leden met tweederdemeerderheid worden beslist een nieuw punt bij 
hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen.  Na iedere agenda wordt een varia 
toegevoegd waarin iedereen een punt kan aanbrengen. 



Artikel 12:
De Raad voor Lokale Economie zal bij de opmaak van de adviezen streven naar 
consensus.  Indien er geen consensus bereikt wordt, kan hij geldig adviseren 
ongeacht het aantal aanwezigen leden bij tweederdemeerderheid van stemmen.  
Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen echter door 
drievierden van de aanwezige leden goedgekeurd te worden. 

Artikel 13:
De adviezen en/of voorstellen van de Raad voor Lokale Economie worden onder de 
vorm van een verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, medegedeeld 
aan het college van burgemeester en schepenen.  In het verslag zal de wijze van 
beraadslaging vermeld worden. De verslagen worden op de gemeentelijke website 
geplaatst.

Artikel 14:
Het college van burgemeester en schepenen geeft telkens een schriftelijk 
gemotiveerd antwoord op elk niet aanvaard advies dat medegedeeld wordt door de 
Raad voor Lokale Economie aan hen. 

Artikel 15:
De officiële woordvoerders van de Raad voor Lokale Economie zijn de voorzitter en de 
secretaris van de raad. 

Artikel 16:
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Artikel 17:
Jaarlijks wordt er een bedrag van 7.500 euro voorzien onder de registratiesleutel 
64930304 in de gemeentebegroting als werkingskosten voor de Raad. 

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

 Het huishoudelijk reglement voor de Raad voor Lokale Economie wordt 
goedgekeurd.

 Jaarlijks wordt er 7.500 euro voorzien onder de registratiesleutel 64930304 voor 
de werkingskosten van de Raad voor Lokale Economie.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
- Dienst Omgeving
- de Financieel Directeur. 

22. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) - 
benoeming voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris

Bevoegdheid

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

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



Wetgeving

 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 inzonderheid 

artikel 1.3.3.§3.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 07/09/2018 tot vaststelling van nadere 

regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24/07/2016 tot vaststelling van een 
deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 12 februari 2007 houdende samenstelling van 
de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening als volgt: 
- 4 deskundigen, waaronder de voorzitter
- vaste secretaris
- economische sector

- 1 vertegenwoordiger handel en middenstand
- 1 vertegenwoordiger landbouw
- 1 vertegenwoordiger werknemersorganisatie
- 1 vertegenwoordiger voor de sociale bouwmaatschappijen actief in onze gemeente

- socio-culturele sector
- 1 vertegenwoordiger onderwijs
- 1 vertegenwoordiger derde leeftijd
- 1 vertegenwoordiger milieuraad of milieuorganisatie
- 1 vertegenwoordiger cultuurraad, sportraad of jeugdraad

 Volgens artikel 1.3.3.§3 wordt de voorzitter en de vaste secretaris van de commissie 
voorgedragen door het College van Burgemeester en Schepenen. De vaste secretaris 
is niet stemgerechtigd.

 De beslissing van het schepencollege dd. 29 maart 2019 houdende voordracht van:
- Erik Van Bockstael als voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening;
- Patrick Blancke als vaste secretaris van de gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening. 

Financieel

 Niet van toepassing.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Er is geen visum vereist van de Financieel Directeur.

Advies van de dienst en motivatie

 De navolgende kandidaturen werden ingediend voor de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening :
I. Deskundigen (voorzitter + 3 vertegenwoordigers)

a) Voorzitter

Erik Van Bockstael – architect

b) Deskundigen



effectief lid beroep plaatsvervanger

Goedroen Desmet -Wervik Architect - stedenbouwkundige nihil

Jelle Van Heck – Passendale Ambtenaar dienst stedenbouw 
stad Roeselare

nihil

Georges Dejonghe - 
Zonnebeke

Gewezen zaakvoerder 
bouwbedrijf – vroeger schepen 
Ruimtelijke Ordening

Hendrik Dejonghe

Luc Hamerlinck - Passendale industrieel ingenieur, adviseur 
Ruimtelijke Ordening – eigen 
bedrijf als begeleiding in 
stedenbouw- en milieukundige 
materies

Benny Buyse

Olivier Dochy - Zonnebeke milieuadviseur nihil

Mieke Gotelaere – Beselare architecte Cindy Vangheluwe

Ruben Denoo  -Passendale notaris Ludo Debucquoy

Michel Vandenbroucke - 
Zonnebeke

Landmeter, vastgoedmakelaar Noël Coghe

Tom Gyselinck – Beselare Zaakvoerder installatiebedrijf 
zonnepanelen, elektriciteit en 
sanitair 

Nihil

Bénédicte Siemoens - 
Beselare

Deskundige 
omgevingsvergunningen stad 
Kortrijk

Koen Ugille

II. Economische sector

II. 1 Handel en middenstand (1 vertegenwoordiger)

effectief lid organisatie plaatsvervanger

Sybille Maes – zaakvoerster 
Verbecon

Bedrijventerrein 
Polderhoek

nihil

Nikolas Dejonckheere – 
bedrijfsleider Party Space

Voka Mieke Gotelaere

Kristof Noyez – zaakvoerder 
afsluitingen Noyez

Unizo Mieke Hochepied

Tom Gyselinck - Zaakvoerder 
installatiebedrijf zonnepanelen, 
elektriciteit en sanitair

Voka Ivan Claus

II. 2 Landbouw (1 vertegenwoordiger)

effectief lid organisatie plaatsvervanger

Krist Dejonghe - 
Passendale

Landelijke Gilde 
Passendale

Dirk Bouten

II. 3 Werknemersorganisatie (1 vertegenwoordiger)

effectief lid Organisatie plaatsvervanger

Jeroen Coens - Zillebeke ACV Bart Verschaeve
Eric Derdaele – Zillebeke ABVV nihil

II. 4 Bouwmaatschappijen (1 vertegenwoordiger)



effectief lid maatschappij plaatsvervanger

Annelies Hommez 
– Merkem 

coördinator woonwinkel 
Langemark ¨Poelkapelle & 
Zonnebeke

Peter Pillen

III Socio-culturele sector

III. 1 Onderwijs (1 vertegenwoordiger)

effectief lid onderwijsinstelling plaatsvervanger

Bénédicte Siemoens - 
Beselare

Ouderraad Vrije basisschool 
“De Biesweide” - Beselare

Ilse Dewicke

III. 2 Derde leeftijd (1 vertegenwoordiger)

effectief lid plaatsvervanger

Jacques D’Hellem – Beselare Magda Decroix

III. 3 Cultuur-, sport- of jeugdraad (1 vertegenwoordiger)

effectief lid plaatsvervanger

Veerle Vanhoutte – Geluveld Bernard Poullet

Mieke Vandaele – Passendale Nicole Dejonckheere

III. 4 Milieuraad of milieuorganisatie (1 vertegenwoordiger)

Effectief lid organisatie plaatsvervanger

Véronique Lampaert - 
Beselare

Afgevaardigde 
milieuraad

Olivier Dochy

IV. Vaste secretaris GECORO
Patrick Blancke – coördinator Dienst Omgeving – omgevingsambtenaar 
stedenbouw.

V. Politieke fracties:
Ingrid Vandepitte – schepen Ruimtelijke Ordening (Team 8980)
Stefaan Cardoen – Insamenspraak
Koen Descheemaeker – NVA.

 Er dient bij de samenstelling rekening gehouden te worden met artikel 200§2 van 
het gemeentedecreet dd. 15/07/2005: ten hoogste 2/3 van de leden van de raden 
is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden 
uitgebracht.

 De gemeenteraad dient ook volgens artikel 1.3.3.§9 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening een permanent secretariaat met de nodige middelen ter 
beschikking te stellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

 Er wordt overgegaan tot de geheime stemming :
I. Deskundigen

Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een voorzitter – deskundige in de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0
- aantal blanco’s : 0
De heer Erik Van Bockstael bekomt 21 stemmen voor als voorzitter.

Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van 3 vertegenwoordigers + plaatsvervangers In toepassing van de 



algemene verbodsbepaling van de artikelen artikelen 27, § 1, 1° en § 3, 50 en 172 
van het decreet over het lokaal bestuur, neemt raadslid Nele Dejonghe niet deel 
aan deze stemming. Uitslag van de stemming :
- aantal stembriefjes : 20
- aantal geldig uitgebrachte stemmen voor vertegenwoordigers : 20 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen voor plaatsvervangers : 20, waaronder 3 
neen-stemmen.
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 0 (plaatsvervanger)
Mevrouw Goedroen Desmet bekomt 3 stemmen voor als vertegenwoordiger
De heer Jelle Van Herck bekomt 0 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Georges Dejonghe bekomt 11 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Hendrik Dejonghe bekomt 15 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Luc Hamerlinck bekomt 1 stem voor als vertegenwoordiger.
De heer Benny Buyse bekomt 0 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Olivier Dochy bekomt 8 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Ruben Denoo bekomt 1 stem voor als vertegenwoordiger.
De heer Ludo Debucquoy bekomt 2 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Tom Gyselinck bekomt 0 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Mieke Gotelaere bekomt 14 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Cindy Vangheluwe bekomt 12 stemmen voor als plaatsvervanger.
Mevrouw Bénédicte Siemoens bekomt 5 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Koen Ugille bekomt 9 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Michel Vandenbroucke bekomt 16 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Noël Coghe bekomt 10 stemmen voor als plaatsvervanger.

II.1. Economische sector – Handel en middenstand
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de economische 
sector – handel en middenstand, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 waaronder 2 neen-stemmen 
(vertegenwoordiger) – 20 (plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 1 (plaatsvervanger)
De heer Nikolas Dejonckheere bekomt 0 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Mieke Gotelaere bekomt 0 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Kristof Noyez bekomt 19 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Mieke Hochepied bekomt 18 stemmen voor als plaatsvervanger.
Mevrouw Sybille Maes bekomt 0 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Tom Gyselinck bekomt 0 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Ivan Claus bekomt 2 stemmen voor als plaatsvervanger.

II.2. Economische sector – landbouw
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de economische 
sector – landbouw, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 waaronder 1 neen-stem 
(vertegenwoordiger) – 21 waaronder 2 neen-stemmen (plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 1 (plaatsvervanger)
De heer Krist Dejonghe bekomt 20 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Dirk Bouten bekomt 18 stemmen voor als plaatsvervanger.

II.3. Economische sector - werknemersorganisatie
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de economische 
sector – werknemersorganisatie, welke volgende uitslag geeft :



- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 (vertegenwoordiger) – 21 
(plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 0 (plaatsvervanger)
De heer Jeroen Coens bekomt 18 stemmen voor als vertegenwoordiger van de 
werknemersorganisatie.
De heer Bart Verschaeve bekomt 21 stemmen voor als plaatsvervanger.
De heer Eric Derdaele bekomt 3 stemmen voor als vertegenwoordiger van de 
werknemersorganisatie

II.4. Economische sector – bouwmaatschappijen
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de economische 
sector – bouwmaatschappijen, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 (vertegenwoordiger) – 21 
(plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 1 (plaatsvervanger)
Mevrouw Annelies Hommez bekomt 21 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De Heer Peter Pillen bekomt 20 stemmen voor als plaatsvervanger.

III.1. Socio-culturele sector – onderwijs
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de socio-
culturele sector - onderwijs, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 (vertegenwoordiger) – 21 waaronder 
2 neen-stemmen (plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 0 (plaatsvervanger)
Mevrouw Bénédicte Simoens bekomt 21 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Ilse Dewicke bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger.

III.2. Socio-culturele sector – derde leeftijd
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de socio-
culturele sector – derde leeftijd, welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 waaronder 4 neen-stemmen 
(vertegenwoordiger) – 21 waaronder 1 neen-stem (plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 0 (plaatsvervanger)
De heer Jacques D’Hellem bekomt 17 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Magda Decroix bekomt 20 stemmen voor als plaatsvervanger

III.3. Socio-culturele – cultuur-, sport- of jeugdraad
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de socio-
culturele sector – cultuur-, sport- of jeugdraad. In toepassing van de algemene 
verbodsbepaling van de artikelen artikelen 27, § 1, 1° en § 3, 50 en 172 van het 
decreet over het lokaal bestuur, neemt raadslid Liselot Wydooghe niet deel aan 
deze stemming. Uitslag van de stemming ::
- aantal stembriefjes : 20
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 20 (vertegenwoordiger) – 20 
(plaatsvervanger)



- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 0 (plaatsvervanger)
Mevrouw Veerle Vanhoutte bekomt 3 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De heer Bernard Poullet bekomt 5 stemmen voor als plaatsvervanger
Mevrouw Mieke Vandaele bekomt 17 stemmen voor als vertegenwoordiger.
Mevrouw Nicole Dejonckheere bekomt 15 stemmen voor als plaatsvervanger.

III.4. Milieuraad of milieuorganisatie
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de milieuraad 
of milieuorganisatie welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 waaronder 3 neen-stemmen 
(vertegenwoordiger) – 21 waaronder 1 neen-stem (plaatsvervanger)
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0 (vertegenwoordiger) – 0 
(plaatsvervanger)
- aantal blanco’s : 0 (vertegenwoordiger) – 1 (plaatsvervanger)
Mevrouw Véronique Lampaert bekomt 18 stemmen voor als vertegenwoordiger.
De Heer Olivier Dochy bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger

IV Vaste secretaris
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes voor de 
benoeming van een vaste secretaris in de gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening welke volgende uitslag geeft :
- aantal stembriefjes : 21
- aantal geldig uitgebrachte stemmen : 21 waaronder 1 neen-stem
- aantal ongeldig uitgebrachte stemmen : 0
- aantal blanco’s : 0
De Heer Patrick Blancke bekomt 20 stemmen voor als vaste secretaris.

Besluitvorming

 De Heer Erik Van Bockstael – architect – wordt benoemd als voorzitter van de 
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

 De navolgende leden + plaatsvervangers worden benoemd als 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

I. Deskundigen (3 leden)

effectief lid beroep plaatsvervanger

Michel Vandenbroucke 
- Zonnebeke

Landmeter, 
vastgoedmakelaar

Noël Coghe

Mieke Gotelaere – 
Beselare

architecte Cindy Vangheluwe

Georges Dejonghe - 
Zonnebeke

Gewezen zaakvoerder 
bouwbedrijf – vroeger 
schepen Ruimtelijke 
Ordening

Hendrik Dejonghe

II. Economische sector

II.1. Handel en Middenstand (1 vertegenwoordiger)

effectief lid organisatie plaatsvervanger

Kristof Noyez – 
zaakvoerder 
afsluitingen Noyez

Unizo Mieke Hochepied

II.2. Landbouw (1 vertegenwoordiger)



effectief lid organisatie plaatsvervanger

Krist Dejonghe - 
Passendale

Landelijke Gilde 
Passendale

Dirk Bouten

II.3. Werknemersorganisatie (1 vertegenwoordiger)

effectief lid organisatie plaatsvervanger

Jeroen Coens - Zillebeke ACV Bart Verschaeve

II.4. Bouwmaatschappijen (1 vertegenwoordiger)

effectief lid maatschappij plaatsvervanger maatschappij

Annelies 
Hommez

Coördinator 
woonwinkel

Peter Pillen Ons Onderdak 

III. Socio-culturele sector

III.1. Onderwijs (1 vertegenwoordiger)

effectief lid onderwijsinstelling plaatsvervanger

Bénédicte Siemoens - 
Beselare

Ouderraad Vrije basisschool 
“De Biesweide” - Beselare

Ilse Dewicke

III.2. Derde Leeftijd (1 vertegenwoordiger)

effectief lid plaatsvervanger

Jacques D’Hellem 
– Beselare

Magda Decroix

III.3. Cutuur-, Sport- of jeugdraad (1 vertegenwoordiger)

effectief lid plaatsvervanger

Mieke Vandaele Nicole Dejonckheere

III.4. Milieuraad of milieuorganisatie (1 vertegenwoordiger)

effectief lid organisatie plaatsvervanger

Véronique Lampaert - 
Beselare

Afgevaardigde milieuraad Olivier Dochy

IV. Vaste secretaris
De heer Patrick Blancke – coördinator Dienst Omgeving – omgevingsambtenaar 

stedenbouw, wordt benoemd als vaste secretaris van de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening.

V. Politieke fracties:

Ingrid Vandepitte – schepen Ruimtelijke Ordening (Team 8980)
Stefaan Cardoen – Insamenspraak
Koen Descheemaeker – NVA.

 De leden worden benoemd voor zes jaar, duur legislatuur gemeenteraad.
 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Dienst Omgeving..

23. Samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek - 
Goedkeuring

Bevoegdheid

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: huisvesting
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Annelies Hommez en Elien Lahoutte



Wetgeving

 Het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen en de 
energieleningen.

 Ministerraad van de Vlaamse Regering van 14 december 2018; de Energiehuizen 
staan vanaf 1 januari 2019 in voor het verschaffen van leningen aan kwetsbare 
groepen en verenigingen en het wegwijs maken van alle burgers in het Vlaamse 
energiebeleid.

Documenten en voorgeschiedenis

 Op 22 december 2017 werd de Dienstverlenende Vereniging Westhoek opgericht 
(DVV Westhoek). Hierin zijn de volgende gemeenten vertegenwoordigd 
(Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, 
Veurne, Vleteren en Zonnebeke) samen met de West-Vlaamse Intercommunale.

 DVV Westhoek heeft als doel beleidsondersteuning te bieden aan en 
beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: 
regionale samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden, regionale projecten.

 DVV Westhoek is opgericht voor een termijn van 8 jaar. Na afloop van deze 
periode kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens 
de duur van 18 jaar niet overschrijdt.

 Vanaf 1 januari 2019 neemt DVV WESTHOEK het Energiehuis over van het OCMW 
van Poperinge en staat zo in voor de coördinatie en organisatie van de Vlaamse 
Energielening in de regio.

Financieel

Nvt 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- Zie bijlage voor de samenwerkingsovereenkomst

De Vlaamse Regering besliste dat de Energiehuizen vanaf 1 januari 2019 instaan voor het 
verschaffen van leningen aan kwetsbare groepen en verenigingen en het wegwijs maken 
van alle burgers in het Vlaamse energiebeleid. Het pakket ziet er als volgt uit: 

 informeren en communiceren: gestructureerde basisinformatie aanbieden over 
o.a. gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen; premies en leningen; basisinformatie m.b.t 
energetische renovatie;

 ondersteunen: ondersteuning aanbieden bij V-test en indien relevant bij wijziging 
van energieleverancier; bij het aanvragen van premies en energieleningen; bij het 
aanvragen en vergelijken van offertes;

 het verstrekken en beheren van 0 %-energieleningen, inclusief ontzorging 
en bijzondere begeleiding en ondersteuning voor de kwetsbare doelgroep bij 
uitvoering van werken; 



 de ontzorging van bewoners met een energielening aangegaan bij de 
financiële sector, advies bij het aangaan van energieleningen en begeleiding en 
ondersteuning bij het uitvoeren van werken; 

 het coördineren en doorverwijzen van uitvoerende diensten en 
desgevallende correcte doorverwijzing;

 een “aanvullend” pakket aangaande energie-efficiëntie gerelateerde 
dienstverlening die door de energiehuizen en/of hun partners tegen vergoeding 
wordt aangeboden, zoals bijvoorbeeld het initiëren, organiseren of ondersteuning 
aanbieden bij groepsaankopen, de coördinatie van en ondersteuning bij collectieve 
renovaties en wijkprojecten, het verstrekken van doorgedreven renovatieadvies; 

 een “vernieuwend” pakket aangaande activiteiten die vernieuwend of 
experimenteel zijn en kunnen bijdragen tot de versterking van het beleid inzake 
energie-efficiëntie. Hierbij werd gedacht aan bijvoorbeeld de deelname aan 
Europese projecten, projecten rond niet-residentiële gebouwen, ESCO-
dienstverlening voor stedelijk patrimonium.

Energiehuis DVV WESTHOEK zal samen met de verschillende partners deze taken 
opnemen.

Takenpakket van de gemeente: 

 informeren en communiceren: gestructureerde basisinformatie aanbieden over 
o.a. gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen; premies en leningen; basisinformatie m.b.t 
energetische renovatie; 

 ondersteunen: ondersteuning aanbieden bij V-test en indien relevant bij wijziging 
van energieleverancier; bij het aanvragen van premies en energieleningen; bij het 
aanvragen en vergelijken van offertes; 

Energiehuis DVV WESTHOEK

 het vervullen van taak als energie – helpdesk voor gemeenten en OCMW’s:  vb 
mbt energetische renovaties, bij het aanvragen en vergelijken van offertes 

 het verstrekken en beheren van 0 %-energieleningen, inclusief ontzorging en 
bijzondere begeleiding en ondersteuning voor de kwetsbare doelgroep bij 
uitvoering van werken; 

 de ontzorging van bewoners met een energielening aangegaan bij de financiële 
sector, advies bij het aangaan van energieleningen en begeleiding en 
ondersteuning bij het uitvoeren van werken; 

 het coördineren en doorverwijzen van uitvoerende diensten en desgevallende 
correcte doorverwijzing; 

 promoten en uitvoeren van de opvolgscan type 2

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 
Westhoek goed. 

 De Algemeen Directeur en burgemeester ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst.



24. Advies Jaarrekening 2018 kerkfabrieken Groot Zonnebeke 

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Michael Vansteenkiste 

Wetgeving

 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten.

 De gemeente dient binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het 

inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, advies uitbrengen over de 

rekeningen. Bij ontstentenis van het versturen van het advies binnen deze termijn, 

wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies uitgebracht te hebben.

Documenten en voorgeschiedenis

 Op 27 maart 2019 werden de jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken Passendale,  

Geluveld en Zandvoorde per post ontvangen;

 Op 30 maart 2019 werd de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Zonnebeke en 

Beselare gedownload via ReligioSoft;

 De jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken van Groot-Zonnebeke liggen ter inzage 

bij de dossierbeheerder.

Financieel

Samenvattingstabel gemeentelijke toelagen

dienstjaar 2018

Kerkfabriek
Exploitatie Investeringen

Saldo Gem. toelage Saldo Gem.toelage

St. Martinus Beselare  40.768,27 39.695,90  0,00 12.705,88

St. Margareta Geluveld  68.265,95 39.114,51  0,00 12.462,70

St. Audomarus Passendale  35.814,97 33.287,63  0,00 18.000,01

St. Bartholomeus Zandvoorde 11.305,44 19.950,84  0,00 20.058,48

OLV Zonnebeke  75.225,33 68.225,89  121.273,60 19.046,27

totaal 231.379,96 200.274,77 121.273,60 82.273,34

 Exploitatiesaldo = Saldo van de exploitatierekening ( Inkomsten- Uitgaven) na 

Gemeentelijke dotatie. Het exploitatiesaldo is opgenomen in het Meerjarenplan van de 

kerkfabriek op basis van ramingen 2014. Ieder jaar , na afsluiten van het dienstjaar, 

worden de ramingen in het meerjarenplan van de Gemeente aangepast aan de 

werkelijke cijfers.



 De gemeentelijke exploitatie toelage wordt uitbetaald in twee schijven (september ca 

de helft van het voorziene budget in het MJP , december het saldo)

 Het overschot in het exploitatiebudget wordt in het volgend dienstjaar in mindering 

gebracht van het gebudgetteerde tekort, eventueel gecorrigeerd voor eenmalige te 

verwachten exploitatie uitgaven.

 Investeringssaldo:= saldo van het investeringsbudget (is steeds nul omdat voorziene 

en niet uitgevoerde investeringen worden overgedragen naar het volgende 

dienstjaar). De gemeentelijke toelage investeringen gebeurt op basis van voorgelegde 

facturen.

Samenvattingstabel gemeentelijke toelagen

dienstjaar 2018

Kerkfabriek
Exploitatie Werkelijk

tekort/overschot

Gemeentelijke 

bijdrage VerschilSaldo Gem. toelage

St. Martinus Beselare  40.768,27 39.695,90 1.072,37 0,00 39.695,90

St. Margareta Geluveld  68.265,95 39.114,51 29.151,44 0,00 39.114,51

St. Audomarus Passendale  35.814,97 33.287,63 2.527,34 0,00 33.287,63

St. Bartholomeus Zandvoorde 11.305,44 19.950,84 -8.645,40 8.645,40 11.305,44

OLV Zonnebeke  75.225,33 68.225,89 6.999,44 0,00 68.225,89

totaal 231.379,96 200.274,77 31.105,19 21.107,41 191.629,37

MJP 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zonnebeke 87.530 120.702 125.453 127.784 130.163 132.588

Passendale 62.002 66.668 66.921 69.510 71.080 73.479

Beselare 38.536 56.026 58.789 61.577 64.494 67.552

Geluveld 69.061 92.900 95.750 98.450 101.520 104.320

Zandvoorde 68.483 78.429 64.539 64.689 50.549 50.499

Totaal 325.612 414.725 411.452 422.010 417.806 428.438

Actueel

Zonnebeke 84.681 53.988 34.826 90.718 68.226 59.795

Passendale 52.017 49.887 43.357 34.558 33.288 33.288

Beselare 34.695 47.019 38.891 23.779 39.696 39.696

Geluveld 58.061 63.331 57.325 46.595 39.115 45.673

Zandvoorde 54.455 52.864 23.626 29.113 19.951 14.244

Totaal 283.909 267.089 198.025 224.763 200.275 192.696

Verschil -41.703 -147.636 -213.427 -197.247 -217.531 -235.742

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

 001/006/005: Kerkfabrieken ondersteunen

66402000 / 07900X : bijdrage in kapitaal voor gebouwen



 001/011/001/002: Gelijkblijvend beleid – Algemeen bestuur

64940000 / 07900X : Exploitatie toelage

Waarbij X staat voor: -    1 = Zonnebeke
- 2 = Passendale
- 3 = Beselare
- 4 = Geluveld
- 5 = Zandvoorde

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gunstig;
Het overschot in de exploitatietoelagen zal het budget 2019 in gunstige zin beïnvloeden.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 een gunstig advies aan de jaarrekeningen 2018 van de 

kerkfabrieken van Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde.

Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan:
 De Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

 Het Bisdom Brugge

 Het Centraal Kerkbestuur

 De kerkfabrieken in kwestie

25. Aanpassing organogram, formatie en rechtspositieregeling

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41

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

Wetgeving



 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 opeenvolgende wijzigingen

 Beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2007 houdende vaststelling 
personeelsformatie en organogram gemeentepersoneel, en opeenvolgende 
wijzigingen

Documenten en voorgeschiedenis

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.18 februari 2019 
houdende het voorzien van een extra halftijds begeleider BKO binnen de locatie 
Zonnebeke. 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2019 
houdende aanpassing van de functie van stafmedewerker (B4-B5) naar 
medewerker interne zaken (C1-C3).

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25 februari 2019.

Financieel

 Niet van toepassing

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25/02/2019 houdende 
wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling.

Voorstel  tot  wijziging  van  volgende  zaken  in  het  organogram,  de  formatie  en  de 
rechtspositieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke:

 Er wordt een extra begeleider BKO voorzien (contractueel, 19/38, Dv)

Deze extra begeleider komt er door de stijgende kind bezetting binnen de locatie 
Zonnebeke.

 De voltijds contractuele functie van stafmedewerker (Bx) wordt omgevormd naar 
een voltijdse functie van contractueel medewerker interne dienst (Cv). 

Door het uit dienst gaan van de huidige stafmedewerker werd het takenpakket en 
invulling van deze functie herbekeken. 

Volgende elementen worden voorzien in bijlage II van de rechtspositieregeling 
voor de functie van medewerker interne dienst:

AANWERVINGSVOORWAARDEN

- Houder zijn van een diploma  dat toegang geeft tot niveau C of van een 
buitenlands diploma dat daarmee gelijkgesteld wordt.

- Slagen voor een selectieproef

BEVORDERINGSVOORWAARDEN

- Titularis zijn van een graad van niveau D
- Ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau D



- Een gunstige evaluatie gekregen hebben voor de laatste periodieke 
evaluatie

- Slagen voor de selectieprocedure

SELECTIETECHNIEKEN BIJ AANWERVING EN BIJ BEVORDERING

- Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel 
werden bepaald (25 punten)

- Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt 
geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij 
analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden 
beoordeeld (25 punten)

- Een toetsing naar de contact- en communicatievaardigheden (25 
punten)

- Een toetsing naar de attitude en de algemene ontwikkeling (25 punten)

Op elk onderdeel moet minstens 50 % van de punten behaald worden.  In 
totaal moet 60 % behaald worden.

SELECTIECOMMISSIE BIJ AANWERVING EN BEVORDERING

- 3 deskundigen met een kwalificatie gelijkgesteld aan het niveau A of B 
of "C – rang X"

- 1 secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke selectieverrichtingen 
noch aan de beoordeling van de kandidaten

Minstens een derde van de leden van de selectiecommissie zijn extern aan ons  
bestuur.
Beide geslachten zullen vertegenwoordigd zijn.
Het diensthoofd maakt deel uit van de commissie, tenzij in geval van 
verwantschap tot de 2de graad of in geval van onverenigbaarheid.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 akkoord met bovenstaande wijzigingen in het organogram, de 
formatie en de rechtspositieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke.

26. Goedkeuren deontologische code personeel

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41

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



Wetgeving

Art. 193 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststellen voor het 
personeel. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling en kan bijkomende 
deontologisch rechten en verplichtingen opnemen, overeenkomstig het 
organisatiebeheersingssysteem vermeld in artikel 217 tot en met 220.

Documenten en voorgeschiedenis

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25 februari 2019
 Voorstel tot gezamenlijke deontologische code in bijlage.

Financieel

 Niet van toepassing

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gelet  op  het  protocol  van  het  bijzonder  onderhandelingscomité  dd.25  februari  2019 
houdende gezamenlijke deontologische code.

Er wordt geadviseerd de bijgevoegde deontologische code voor het gemeente, ocmw en 
agb personeel aan te nemen.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 keurt de gezamenlijke deontologische code goed.

27. Goedkeuren update arbeidsreglement gemeentepersoneel

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41

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

Wetgeving



Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen,     B.S.,     5 mei 1965.  

Documenten en voorgeschiedenis

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25/02/2019.
 De update van het arbeidsreglement in bijlage.

Financieel

Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25/02/2019 houdende 
update arbeidsreglement.

Volgende zaken werden in lijn gebracht met de huidige situatie:

 Algemeen directeur ipv. Secretaris
 Tucht: decreet lokaal bestuur ipv. Gemeentedecreet
 Personeelsdienst is op vandaag verantwoordelijk voor afhandeling van de 

arbeidsongevallen en niet langer de financiële dienst
 Update locaties verbandkisten
 Update contactgegevens vertrouwenspersoon en preventieadviseur
 Aanpassen gegevens BOC naar huidige samenstelling

Inhoudelijk werd er niets aangepast aan het bestaande arbeidsreglement.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 akkoord met de update van het arbeidsreglement.

28. Toetreden tot de WVI: Kosten delende vereniging informatiebeheer

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur artikel 41

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

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965040801&table_name=wet


Wetgeving

 Verordening 2016/679 van het Europees parlement dd. 27 april 2016 houdende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene 
verordening gegevensbescherming).

 Decreet lokaal bestuur artikel 41§2, 4° stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot 
oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, 
instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Documenten en voorgeschiedenis

 De stafmedewerker, en toenmalige functionaris voor de gegevensbescherming 
(DPO), gaf op 7 februari 2019 zijn ontslag. Hij verliet de organisatie op 30 april 
2019.

 Er werd beslist om de functie van stafmedewerker niet langer in te vullen binnen 
het gemeentebestuur van Zonnebeke.  

 Collegebeslissing van 11 maart 2019 houdende akkoord om de functie van 
functionaris gegevensbescherming te externaliseren gelet op de specifieke kennis 
die nodig is om deze functie naar behoren te kunnen invullen.

 Prijsvraag bij volgende leveranciers:
o WVI
o LITEK

 Mail van WVI dd. 25 februari 2019 rond externalisatie DPO waarbij er gesteld 
wordt dat dat als Zonnebeke zou instappen aan 4 uur in de week, dit een kost van 
+/- 525 EUR per maand zou betekenen.

 Mail van Litek dd. 1 maart 2019 rond externalisatie DPO waarbij volgende prijzen 
voorop worden gesteld:

o 1e jaar (opvolging lopende projecten): 1050 EUR per maand (2 dagen per 
maand)

o Vanaf 2e jaar: 1750 EUR per maand (4 dagen per maand)
 Samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging KDV IGIB-WVI dd.11 april 

2019 houdende voorstel externalisatie DPO in bijlage van dit besluit.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 61560013 – 0666001 (Applicatie SW) voor 
het huidige jaar: € 120.000

 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 21.635
 Geschatte kostprijs/jaar: € 7.300  (jaarkost wvi gemeente en ocmw + voorzien 

budget interne campagnes)
 Resterend krediet na deze beslissing: € 14.335

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Datum visum: 17/04/19
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 Tegen  25 mei 2018 moesten de lokale besturen een functionaris voor 
gegevensbescherming (DPO) aanduiden. De DPO moet het bestuur onder andere 



informeren en adviseren over de verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere 
regelgeving op vlak van privacy en gegevensbescherming.

 Op heden is deze functie niet langer ingevuld binnen het gemeentebestuur van 
Zonnebeke. 

 Deze functie dient wettelijk voorzien te zijn.
 Gelet op de specifieke kennis die nodig is om deze functie naar behoren in te 

vullen, is het niet aangewezen om de DPO intern aan te duiden. 
 Er wordt daarom voorgesteld om toe te reden tot de kosten delende vereniging 

informatiebeheer van de WVI. De WVI zal dan fungeren als DPO voor het 
gemeentebestuur Zonnebeke. 

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 akkoord om deel te nemen in de kosten delende 
vereniging informatiebeheer van de WVI. De overeenkomst in bijlage wordt 
hiervoor aangegaan met de WVI. De begindatum is 1/6/2019

29. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het gebruik van een mobiele 
bewakingscamera op een niet-besloten plaats (grondgebied Groot-
Zonnebeke)

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Openbare veiligheid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch (uit dienst)

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's
 Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 21 december 2017; 
 De Algemene Verordening op de Gegevensbescherming dd. 25 april 2018;
 Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s.

 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Documenten en voorgeschiedenis

In 2018 heeft de gemeente Zonnebeke een mobiele camera aangekocht (idem type als bij 
andere besturen PZ Arro Ieper). Het is de bedoeling om deze camera te gebruiken op 
locaties waar er overlast is (sluikstorten, vandalisme, …) en de beelden te gebruiken 
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties of voor politioneel 
onderzoek.



Deze mobiele camera staat los van het cameraproject van de MIROM (goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 09 oktober 2017).

Intussen werd er wel aan alle ingangswegen van de gemeente een pictogram geplaatst 
conform de wettelijke bepalingen.

Omdat deze camera beelden maakt van een niet-besloten plaats (= openbaar domein) 
moet er:
1. Advies gevraagd worden aan de korpscommissaris van de politiezone 
2. Advies gevraagd worden aan de gemeenteraad

Na een positief advies dienen de camera’s opgenomen te worden in het register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en het elektronisch loket van de FOD Binnenlandse 
Zaken:

Oorspronkelijk diende een aangifte van een bewakingscamera te worden ingediend bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit systeem is evenwel volledig gewijzigd aangezien de aangifte en 
het bijhorende openbaar register zijn afgeschaft door de AVG.
De huidige Camerawet stelt dan ook uitdrukkelijk dat elke plaatsing van een bewakingscamera dient 
medegedeeld te worden aan de politiediensten en dit uiterlijk de dag vóór die waarop de 
bewakingscamera in gebruik wordt genomen. Ook elke wijzing aan de aangebrachte 
cameravoorziening dient gemeld te worden.
Om dit meldingssysteem praktisch te organiseren heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om 
hiervoor een webapplicatie te voorzien. U kan meer informatie vragen rond het elektronisch 
meldingsformulier via volgende website: www.aangiftecamera.be. Een dergelijke melding zal nog 
steeds dienen te gebeuren per plaats en zal een aantal gegevens moeten bevatten om de verwerking 
te kunnen identificeren zoals onder meer: de identiteit van de aangever, het type van plaats, het adres, 
het type van camera, de lokalisatie van de camera, … Wat dit laatste punt betreft is het daarenboven 
de bedoeling om de lokalisatie te markeren op de in het formulier geïntegreerde geografische kaart. 
Een jaarlijkse controle/check dient door de verwerkingsverantwoordelijke te gebeuren.
De Gegevensbeschermingsautoriteit is dus niet meer betrokken bij deze mededelingsplicht en voor 
verdere (praktische) vragen omtrent dit aspect dient u zich dan ook te richten tot de bovenvermelde 
FOD. Belangrijk om melden is het feit dat de melding/aangifte niet meer openbaar te raadplegen zal 
zijn. (Bron: website Gegevensbeschermingsautoriteit)

Bijlage: gemeentelijk register voor de beeldverwerkingsactiviteiten.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Advies van de functionaris voor de gegevensbescherming: gunstig indien er wordt 
voldaan aan alle registratieverplichtingen

 Advies van de korpschef van PZ Arro Ieper: gunstig advies dd. 06 maart 2019 (zie 
bijlage in dossier)

Stemming

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, Jan Desmet, L. 
Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. 
Bryon

Aantal nee stemmen 3 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six
Aantal onthoudingen 1 W. Doom

http://www.aangiftecamera.be/


Besluitvorming

De gemeenteraad verleent een positief advies tot het plaatsen van het gebruik van een 
mobiele bewakingscamera op het grondgebied Groot-Zonnebeke, onder volgende 
voorwaarden:
 de gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke van de beelden, 
 er wordt niet permanent opgenomen en niet in realtime bekeken
 de beelden worden voor de duur van max. 1 maand bewaard

Deze voorwaarden zullen opgenomen worden in het gemeentelijk register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en geregistreerd worden op het elektronisch loket van 
de FOD Binnenlandse Zaken.

30. Regularisatie van het plaatsen van een vaste bewakingscamera op 
een niet-besloten plaats ( sanitair blok achter de bibliotheek, 
Kasteeldomein Zonnebeke)

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Openbare veiligheid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch (uit dienst)

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's
 Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 21 december 2017; 
 De Algemene Verordening op de Gegevensbescherming dd. 25 april 2018;
 Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s.

 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Documenten en voorgeschiedenis

Het betreft om een regularisatie van een camera die aan het sanitair blok (achter de 
bibliotheek) in het kasteelpark hangt en dus een deel van het openbaar domein filmt. 
Deze camera werd in 2018 door de gemeente geplaatst. De aanleiding tot het 
plaatsen was herhaaldelijk vandalisme en een klacht over een voyeur die een gaatje 
in de muur gemaakt had om in de damestoiletten te kunnen kijken.

Omdat deze camera beelden maakt van een niet-besloten plaats (= openbaar domein) 
moest er:
1. Advies gevraagd worden aan de korpscommissaris van de politiezone 
2. Advies gevraagd worden aan de gemeenteraad

Door de hoogdringendheid werd er een camera geplaatst, hierbij werden de wettelijke 
procedures over het hoofd gezien. Bijgevolg is deze camera nog nergens werd 
geregistreerd. 

Na een positief advies dienen de camera’s opgenomen te worden in het register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en het elektronisch loket van de FOD Binnenlandse 
Zaken:

Oorspronkelijk diende een aangifte van een bewakingscamera te worden ingediend bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit systeem is evenwel volledig gewijzigd aangezien de aangifte en 
het bijhorende openbaar register zijn afgeschaft door de AVG.
De huidige Camerawet stelt dan ook uitdrukkelijk dat elke plaatsing van een bewakingscamera dient 
medegedeeld te worden aan de politiediensten en dit uiterlijk de dag vóór die waarop de 
bewakingscamera in gebruik wordt genomen. Ook elke wijzing aan de aangebrachte 
cameravoorziening dient gemeld te worden.



Om dit meldingssysteem praktisch te organiseren heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om 
hiervoor een webapplicatie te voorzien. U kan meer informatie vragen rond het elektronisch 
meldingsformulier via volgende website: www.aangiftecamera.be. Een dergelijke melding zal nog 
steeds dienen te gebeuren per plaats en zal een aantal gegevens moeten bevatten om de verwerking 
te kunnen identificeren zoals onder meer: de identiteit van de aangever, het type van plaats, het adres, 
het type van camera, de lokalisatie van de camera, … Wat dit laatste punt betreft is het daarenboven 
de bedoeling om de lokalisatie te markeren op de in het formulier geïntegreerde geografische kaart. 
Een jaarlijkse controle/check dient door de verwerkingsverantwoordelijke te gebeuren.
De Gegevensbeschermingsautoriteit is dus niet meer betrokken bij deze mededelingsplicht en voor 
verdere (praktische) vragen omtrent dit aspect dient u zich dan ook te richten tot de bovenvermelde 
FOD. Belangrijk om melden is het feit dat de melding/aangifte niet meer openbaar te raadplegen zal 
zijn. (Bron: website Gegevensbeschermingsautoriteit)

Zonder het advies kan de camera niet geregistreerd worden in het systeem.

Bijlage: gemeentelijk register voor de beeldverwerkingsactiviteiten.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Advies van de korpschef van PZ Arro Ieper m.b.t. het regulariseren van de camera: 
gunstig advies dd. 06 maart 2019 (zie bijlage dossier).

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 3 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six

Besluitvorming

De gemeenteraad regulariseert de bewakingscamera aan het sanitair blok in het 
kasteelpark Zonnebeke, onder volgende voorwaarden:
 de gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke van de beelden, 
 er wordt permanent opgenomen maar niet in realtime bekeken
 de beelden worden voor de duur van max. 1 maand bewaard

Deze voorwaarden zullen opgenomen worden in het gemeentelijk register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en geregistreerd worden op het elektronisch loket van 
de FOD Binnenlandse Zaken.

 

31. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het plaatsen van een vaste 
bewakingscamera op een niet-besloten plaats (jeugdhuis Zonnebeke, 
Langemarkstraat 34)

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Openbare veiligheid 

http://www.aangiftecamera.be/


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

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's
 Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 21 december 2017; 
 De Algemene Verordening op de Gegevensbescherming dd. 25 april 2018;
 Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s.

 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Documenten en voorgeschiedenis

Sinds enkele maanden zijn er meer klachten m.b.t. overlast en problemen. Op advies van 
HNIP Nico Van Oost (lokale politie Zonnebeke), jeugdconsulent Thomas Saelen en op 
verzoek van het nieuwe bestuur van vzw De Moane wordt er voorgesteld om camera’s 
te plaatsen aan de buitengevel. Hierbij zal een gedeelte van de parking en het 
wandelpad (openbaar domein) gefilmd worden.

Omdat deze camera beelden maakt van een niet-besloten plaats (= openbaar domein) 
moet er:
1. Advies gevraagd worden aan de korpscommissaris van de politiezone 
2. Advies gevraagd worden aan de gemeenteraad

Na een positief advies dienen de camera’s opgenomen te worden in het register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en het elektronisch loket van de FOD Binnenlandse 
Zaken:

Oorspronkelijk diende een aangifte van een bewakingscamera te worden ingediend bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit systeem is evenwel volledig gewijzigd aangezien de aangifte en 
het bijhorende openbaar register zijn afgeschaft door de AVG.
De huidige Camerawet stelt dan ook uitdrukkelijk dat elke plaatsing van een bewakingscamera dient 
medegedeeld te worden aan de politiediensten en dit uiterlijk de dag vóór die waarop de 
bewakingscamera in gebruik wordt genomen. Ook elke wijzing aan de aangebrachte 
cameravoorziening dient gemeld te worden.
Om dit meldingssysteem praktisch te organiseren heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om 
hiervoor een webapplicatie te voorzien. U kan meer informatie vragen rond het elektronisch 
meldingsformulier via volgende website: www.aangiftecamera.be. Een dergelijke melding zal nog 
steeds dienen te gebeuren per plaats en zal een aantal gegevens moeten bevatten om de verwerking 
te kunnen identificeren zoals onder meer: de identiteit van de aangever, het type van plaats, het adres, 
het type van camera, de lokalisatie van de camera, … Wat dit laatste punt betreft is het daarenboven 
de bedoeling om de lokalisatie te markeren op de in het formulier geïntegreerde geografische kaart. 
Een jaarlijkse controle/check dient door de verwerkingsverantwoordelijke te gebeuren.
De Gegevensbeschermingsautoriteit is dus niet meer betrokken bij deze mededelingsplicht en voor 
verdere (praktische) vragen omtrent dit aspect dient u zich dan ook te richten tot de bovenvermelde 
FOD. Belangrijk om melden is het feit dat de melding/aangifte niet meer openbaar te raadplegen zal 
zijn. (Bron: website Gegevensbeschermingsautoriteit)

Bijlage: gemeentelijk register voor de beeldverwerkingsactiviteiten.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

http://www.aangiftecamera.be/


Advies van de dienst en motivatie

 Advies van de functionaris voor de gegevensbescherming: gunstig advies dd. 25 
februari 2019 indien er wordt voldaan aan alle registratieverplichtingen, de verplichte 
pictogrammen worden voorzien en de camera mag niet gericht worden op de 
eigendom van de omwonenden.

 Advies van de korpschef van PZ Arro Ieper: gunstig advies dd. 06 maart 2019 (zie 
bijlage dossier)

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 een positief advies tot het plaatsen en het gebruik van vaste 
bewakingscamera’s aan het jeugdhuis Zonnebeke (Langemarkstraat 34), onder 
volgende voorwaarden:
 de gemeente is de verwerkingsverantwoordelijke van de beelden, 
 er wordt permanent opgenomen maar niet in realtime bekeken
 de beelden worden voor de duur van max. 1 maand bewaard

Deze voorwaarden zullen opgenomen worden in het gemeentelijk register voor de 
beeldverwerkingsactiviteiten en geregistreerd worden op het elektronisch loket van 
de FOD Binnenlandse Zaken

 

32. Erfpachtovereenkomst tussen Gemeente Zonnebeke en Pc De 
Craeye ifv jeugdlokalen Passendale

Bevoegdheid

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

Wetgeving

 10 JANUARI 1824. - Wet over het recht van erfpacht.
Publicatie : 10-01-1824 nummer :   1824011050
Dossiernummer : 1824-01-10/30
Inwerkingtreding : onbepaald

Documenten en voorgeschiedenis

 In de jaren ’90 werd beslist over te gaan tot de realisatie van een nieuw 
jeugdgebouw voor Chiro KIEKEBOE en KLJ. Dit gebeurde toen destijds samen met 
de pastoor/proost Lucien Vuylsteke en vele andere vrijwilligers. Op de terreinen 
van het Parochiaal Centrum Passendale werd een nieuw gebouw gerealiseerd. De 
VZW Parochiaal Centrum destijds, momenteel de VZW PC De Craeye werden/zijn 
de eigenaar van de terreinen en de gebouwen. 

 Middels een dubbele huurovereenkomst  werd toen besloten het gebouw ‘in 
principe voor altijd’ te verhuren aan Chiro en KLJ, wegens de financiële inbreng 
van anderhalf miljoen, respectievelijk een half miljoen BF.



 Om de zorg, het toezicht en het financieel beheer van het jeugdlokaal te 
garanderen werd door de VZW een stuurgroep VEJELO aangesteld. Middels een 
reglement (eveneens opgenomen in de huurovereenkomst) werden de nodige 
afspraken vastgelegd.

 De gemeente Zonnebeke heeft destijds ook de beslissing  genomen om de huur 
ter zijner laste te nemen evenals het verbruik van verwarming, verlichting en 
water voor de ter beschikkingstelling van lokalen.

 Naast de betaling van de verbruikskosten ontvangt Vejelo € 2.500 uit het 
subsidiereglement Jeugd voor verder onderhoud van de gebouwen. 

 Binnen de gemeente Groot-Zonnebeke zijn alle jeugdverenigingen ondergebracht 
in gemeentelijke infrastructuur, behalve Chiro en KLJ Passendale. 

 Om een gelijklopend beleid te voorzien ontstond in 2017 het idee om de lokalen in 
erfpacht over te nemen in functie van dringende infrastructurele ingrepen die 
dienen te worden genomen. 

 Marie Debucquoy (voormalig schepen van jeugd) voerde de initiële gesprekken 
(i.s.m. jeugddienst) tussen alle partijen om eind december 2018 tot een, over alle 
partners heen, gedragen overeenkomst te komen.

 Er wordt een budget voorzien voor de meest dringende ingrepen uit te voeren 
waaronder de vernieuwing van nutsvoorzieningen. Deze aanpassingen leiden ook 
automatisch tot een besparing op de verbruikskosten. 

 Het tot stand komen van de erfpacht overeenkomst is een samenwerking tussen 
het (toenmalig) schepencollege, de jeugdverenigingen, VZW Pc De Craeye en de 
gemeentelijke diensten (jeugddienst, rekendienst, technische dienst en ruimtelijke 
planning en ordening).

 Na de goedkeuring door de gemeenteraad worden deze documenten bekrachtigd 
door een notaris en enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds VZW Pc De 
Craeye.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0750-22100000 voor het huidige jaar: 2019
 Resterend krediet voor het huidig jaar: 40.000
 Geschatte kostprijs: 40.000
 Resterend krediet na deze beslissing: 0

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein:1419/001/009/003, Een cultuurbeleid op maat van de mensen 
 Operationele doelstelling: 1419/001/009/003 Kwalitatieve gebouwen ter 

beschikking stellen
 Actie: 1419/001/009/003/001 Structureel onderhoud gebouwen 

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Als jeugdconsulent ben ik grote voorstander van de erfpachtovereenkomst tussen 
de gemeente en PC De Craeye. 

o Gelijklopend beleid naar alle jeugdverenigingen toe binnen Groot-
Zonnebeke.

o Er dienen dringende investeringen te gebeuren die voor de VZW niet 
evident zijn om uit te voeren. Zowel qua praktische als financiële 
uitvoering. 

o Als gemeente is het niet mogelijk om dergelijke financiële ingrepen uit te 
voeren aan een gebouw die niet in eigen beheer is. Door de erfpacht 
overeenkomst van min. 30 jaar zorgen we ervoor dat deze investeringen 
zowel gerechtvaardigd zijn als een investering op lange termijn in de 



bloeiende werking van de jeugdverenigingen in Passendalen (leden aantal 
blijft in de lift zitten). 

o De werkingen kunnen voor lange periode verzekert zijn op de huidige 
locatie en van ondersteuning. 

o Op (middel)lange termijn zullen de verbruikskosten drastisch dalen door te 
kiezen voor moderne installaties.

o De vraag tot deze overeenkomst kwam in eerste instantie vanuit de 
jeugdverenigingen en wordt door alle partijen positief en als win-win 
situatie gezien. 

o Vanuit de jeugdraad werd dit initiatief toegejuicht en als een stap vooruit 
gezien voor het jeugdverenigingsleven. 

o Het budget (€ 2.500) die binnen het subsidiereglement jeugd werd 
voorzien ter ondersteuning kan worden vrijgemaakt en anders worden 
besteed binnen het subsidiereglement jeugd. 

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 akkoord met de erfpachtovereenkomst tussen de 
Gemeente Groot-Zonnebeke en Pc De Craeye in functie van de jeugdlokalen voor 
Chiro Kiekeboe en KLJ Passendale.  

33. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Heksenstoet 
2019

Bevoegdheid

- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid 
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys

Wetgeving

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante 

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

Documenten en voorgeschiedenis

- Aanvraag dd. 28 januari 2019 , ingediend door vzw Heksenstoet naar aanleiding 
van de Heksenstoet 2019

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring zonale 
politieverordening PZ Arro Ieper  

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring aanvullende 
gemeentelijke verordening betreft ambulante handel 



Advies van de dienst en motivatie

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

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

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

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 

Stemming
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

Van 28 juli 2019 wordt van 08.00 uur tot 29 juli 2019 om 03.00 uur een verbod ingesteld 
op het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, 
inzonderheid in de deelgemeenten Beselare, tenzij men in het bezit is van een 
schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke.

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere 
straffen door andere wetten voorzien.

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

34. Reglement houdende beperking van glasgebruik naar aanleiding van 
de Heksenstoet te Beselare - jaargang 2019

Bevoegdheid

- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid 
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys

Wetgeving

 Artikel 119 en 135 gemeentewet
 Gemeentedecreet – artikel 42 § 3



 Wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activiteiten 
en de organisatie van markten – met opeenvolgende wijzigingen

 Wetgeving op de veiligheid, openbare rust en orde

Documenten en voorgeschiedenis

 Veiligheidscel dd. 24 januari 2019
 Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 

Advies van de dienst en motivatie

 Overwegende dat bij dergelijke manifestaties de veiligheid van de bezoekers in 
het gedrang kan komen

 Overwegende dat het gebruik van glazen drankrecipiënten binnen de afgebakende 
zone de openbare orde kan verstoren en de veiligheid van de toeschouwers en 
deelnemers aan de stoet hierdoor niet kan gewaarborgd worden

 Gelet op de te verwachten grote volkstoeloop

Stemming

Amendement : Voorstel tot wijziging besluit: 
“een verbod op het verkopen, ter beschikking stellen of bij zich hebben van glazen 
flessen of glazen drankrecipiënten binnen de bebouwde kom op de openbare weg 
voor alle drankgelegenheden en drankstanden, behalve in de tent op het Salinasplein” 
i.p.v. 
“een verbod op het verkopen, ter beschikking stellen of bij zich hebben van glazen 
flessen of glazen drankrecipiënten langs het volledige parcours van de Heksenstoet voor 
alle drankgelegenheden en drankstanden, behalve in de tent op het Salinasplein”

Stemming over het amendement: unaniem goedgekeurd

Stemming over het agendapunt, aangepast na voornoemd amendement:
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

 Vanaf zaterdag – 27 juli 2019 – om 18.00 uur tot maandag – 29 juli 2019 om 02.00 
uur geldt een verbod op het verkopen, ter beschikking stellen of bij zich hebben 
van glazen flessen of glazen drankrecipiënten binnen de bebouwde kom op de 
openbare weg voor alle drankgelegenheden en drankstanden, behalve in de tent 
op het Salinasplein

 Alle dranken moeten in deze zone in niet-glazen flessen en recipiënten 
aangeboden worden



 Onverminderd de bevoegdheden van officieren van bestuurlijke politie in het kader 
van de openbare orde en ordehandhaving worden overtredingen op voorgaande 
bepalingen bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete

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

35. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Renties Ypres 
Rally 2019

Bevoegdheid

- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid 
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys

Wetgeving

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante 

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

Documenten en voorgeschiedenis

- Aanvraag dd. 15 maart 2019 , ingediend door Superstage Vzw naar aanleiding van 
Renties Ypres Rally en Ypres Historic Rally 2019

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring zonale 
politieverordening PZ Arro Ieper  

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring aanvullende 
gemeentelijke verordening betreft ambulante handel 

Advies van de dienst en motivatie

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

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

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

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 

Stemming
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 wordt van 08.00 uur tot 24.00 uur een verbod 
ingesteld op het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, 
inzonderheid in de deelgemeenten Geluveld, Zandvoorde en Zonnebeke tenzij men in het 
bezit is van een schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke.

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere 
straffen door andere wetten voorzien.

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

36. Reglement op leurhandel ter gelegenheid van de Zonnebatjes 2019

Bevoegdheid

- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid 
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys

Wetgeving

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante 

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

Documenten en voorgeschiedenis

- Aanvraag dd. 23 februari 2019 , ingediend door vzw Zonnebatjes naar aanleiding 
van de Zonnebatjes 2019

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring zonale 
politieverordening PZ Arro Ieper  

- Besluit van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 m.b.t. goedkeuring aanvullende 
gemeentelijke verordening betreft ambulante handel 

Advies van de dienst en motivatie

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



Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de zone van de Zonnebatjes – 
centrum Zonnebeke, het aantal verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt 
te worden

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

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 

Stemming
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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 31 mei, 1 en 2 juni 2019  wordt van 10.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op 
het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid 
in de deelgemeenten Zonnebeke, tenzij men in het bezit is van een schriftelijke 
vergunning van de burgemeester van Zonnebeke.

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere 
straffen door andere wetten voorzien.

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

37. Instap Licht als dienst van Fluvius

Bevoegdheid

Naam schepen:Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Gerard Straetemans 

Wetgeving

 Decreet Lokaal Bestuur

Documenten en voorgeschiedenis

1       Context en motivering

De gemeente Zonnebeke neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.



Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de 
eigendom van de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting 
maakt als openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer 
elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan 
verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienst-verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een 
nevenactiviteit. Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan 
kostende prijs word aangerekend aan de deelnemers.

De deelnemers van Gaselwest hebben in 2004 naar aanleiding van de overname 
(aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via 
gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting 
herbevestigd/beslist. Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de 
exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de 
aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting 
steeds herroepbaar is.

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare 
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle 
technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. 
Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee 
ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, 
het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale 
besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op 
het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing.

Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius 
System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de 
uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-
infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).

De raad van bestuur van Gaselwest zal/heeft in zitting van 8 mei het reglement ‘Fluvius 
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale 
besturen’

goedkeuren/goedgekeurd. Dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit 
gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op onderstaande samenvatting. 
Het reglement kan als volgt worden samengevat:

1.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare 
verlichting

Er wordt voorgesteld om in de loop van het jaar 2019 ( specifieke maand wordt later 
bepaald ) de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder.

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek 
toegankelijk zijn en die toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name:

• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, 
oversteekplaatsen, fiets-en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met 
uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en 
Verkeer.

• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf 
dienst doet als ‘optical guidance’.



• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde 
van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan 
taken van de functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn 
langs een openbare weg of plein.

• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair

(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer 
van de gemeente.

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en 
hun netten inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van 
de installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op 
projectbasis gebeurt. Dit betreft:

• Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) 
vrij toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen 
zoals voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de 
gemeente.

• Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische 
waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten 
monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist 
een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een 
lichtarchitect.

Worden buiten de scope gehouden:

• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de 
binnenverlichting (verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te 
verlichten ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente).

• de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de 
wegcode), tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat.

• de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in 
concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde 
partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet 
instaat voor de verlichting).

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden:

• de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen 
evenwel aparte afspraken worden gemaakt.

• ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels).

1.2 Inbreng - maximum 25% van de overnamewaarde in cash en minimum 75% 
van de overnamewaarde in OV-aandelen

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
openbare verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze 
installaties.



De overnamewaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van 
de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris.

De vergoeding van de overnamewaarde gebeurt:

• een deel in cash (max. 25 percent van de overnamewaarde);

• een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-
aandelen (min. 75 percent van de overnamewaarde). Op de buitengewone algemene 
vergadering van december ek. zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter 
goedkeuring worden voorgelegd.

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.

Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het 
energieverbruik als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd 
worden.

Na overname komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle 
eigendom als activa.

De overgenomen installaties zullen over een periode van twaalf jaar afgeschreven 
worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit 
te voeren. De afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme 
verrekend worden.

1.3 Dienstverlening na inbreng

1.3.1 Meerjarig investeringsplan/-budget

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en 
vooruitzichten zoals opgenomen in het (door de betrokken gemeente/stad en de 
distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig investeringsplan openbare 
verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en worden 
geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. 
Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald 
worden zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en 
CO2-uitstoot.

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor 
bijkomende investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om 
middels een tussenkomst deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan 
er samen onderzocht worden hoe dit kan gerealiseerd worden (bv. 
aannemerscapaciteit).

De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen 
dus het ritme en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze 
eisen te voldoen.

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en 
omgezet in een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB 
jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar 



toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van de door de 
steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de 
goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een 
proratering van het budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de 
betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de 
distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals 
opgenomen in de masterplannen.

Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed 
binnen het budget voor het daaropvolgende jaar.

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de 
jaarlijks vastgelegde catalogus.

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes 
zoals preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing.

1.3.2 Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, 
installaties, steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het 
beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen 
maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van 
applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en 
aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd worden.

1.3.3 Rapportering

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, 
investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. 
openbare verlichting en Smart City-infrastructuur,…).

2       Financiële gevolgen

De ingeschatte cashuitgave voor investeringen en onderhoud voor de periode 2019-2030 
bedraagt 1.876.578 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in 
bijlage.

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft 
impact op de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur,

Bijlagen:

- reglement ‘Fluvius openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’
- detailweergave ingeschat investeringsbedrag 2019-2030.

Financieel: NVT

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee



Visum

Datum visum: 06/05/19
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 Gunstig

Stemming

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, S. 
Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, 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

BESLUIT de gemeenteraad om

Artikel 1

Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019 .

Artikel 2

Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, 
daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst 
nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de 
semi-openbare verlichtingsinstallaties.

En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige 
aansluiting van de stad/gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod 
Fluvius Openbare Verlichting (inclusief het energieverbruik van de openbare verlichting) 
en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding 
van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 3

De inbreng die de stad/gemeente heeft gedaan overeenkomstig de statuten van 
Gaselwest uit te breiden wat betreft:

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;

• de semi-openbare verlichtinginstallaties;

• de reeds aangebrachte applicaties.

Artikel 4



De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen een overnamewaarde van 
174.270 euro

, in cash (zijnde 25% van de totale assetwaarde OV van 697.082 euro) en 522.881 
euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de totale assetwaarde OV van 697.082 euro) in te 
brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest .

De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en 
na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en 
regels. In het bijzonder betreft het …. , een opsomming van de concrete semi-OV-
installaties is door de gemeente nog op te geven .

Artikel 5

Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de opschortende 
voorwaarde van goedkeuring van de statutenwijzigingen desbetreffend die zullen 
voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 
december 2019, het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten die een 
inbreng met zich meebrengt, alsook het verkrijgen van een ruling wat de 
vennootschapsbelasting betreft.

Artikel 6

De Voorzitter van de  algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de 
stad/gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij 
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de 
inbrengakte.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het 
secretariaat van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest , (in pdf-versie) uitsluitend 
via e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

38. Interpellatie raadslid William Doom - Vraag welke concrete stappen 
reeds gezet zijn of die men wil zetten om de geluidsoverlast nabij de 
OC's te minimaliseren

39. Interpellatie raadslid William Doom - Vraag welke concrete stappen 
reeds gezet zijn of die men wil zetten om de problematiek van de 
mobiliteit van andersvaliden aan te pakken

40. Interpellatie raadslid Koen Descheemaeker - Vraag naar kostprijs 
van conclaaf

41. Interpellatie raadslid Koen Descheemaeker - Vragen m.b.t. 
gemeentescholen van Zonnebeke en Geluveld n.a.v. plannen tot 
sluiting gemeenteschool Staden



De Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

S. Verstraete T. D'Alleine

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 24 juni 2019 
om 20.30 te Zonnebeke.
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