
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 
NOVEMBER 2019

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

Afwezig
Verontschuldigd D. Sioen: Burgemeester;

J. Vandoolaeghe: Schepen;
S. Vangheluwe: Raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur

Openbare zitting

Op verzoek van raadsleden Luk Hoflack, Maxim Vermeeren, Hannelore Blondeel, Franky 
Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six en William Doom 
wordt de raadszitting bijeengeroepen in openbare zitting. In toepassing van artikel 28, §1, 
1° van het Decreet over het Lokaal Bestuur, beveelt de gemeenteraadsvoorzitter tot 
behandeling van dit agendapunt in besloten zitting.

Geheime zitting

1. Het ontslag van de algemeen directeur

Bevoegdheid

Naam indieners: raadsleden Luk Hoflack, Maxim Vermeeren, Hannelore Blondeel, Franky 
Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six en William Doom

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 19 en 20 van het Decreet over het Lokaal Bestuur

 Op verzoek van de algemeen directeur en in toepassing van artikel 28, §1, 1° van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur, beveelt de gemeenteraadsvoorzitter tot behandeling 
van dit agendapunt in besloten zitting. 

Toegelicht voorstel:

Op 23 oktober 2019 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om onderstaand punt te agenderen op een bijzondere gemeenteraad op 
zaterdag 2 november 2019 om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Zonnebeke, middels een schrijven tegen ontvangstbewijs, gedateerd op 21 oktober 
2019 en gericht aan algemeen directeur Sigurd Verstraete en voorzitter van de 
gemeenteraad Thijs D’Alleine, opgenomen in de postregistratie onder nummer 
2019/0726 en waarvan de inhoud hieronder integraal wordt weergegeven:

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte algemeen directeur,



Tot onze grote verbazing hebben wij op 16 oktober ll. een bericht van de personeelsdienst 
van de gemeente Zonnebeke ontvangen dat de algemeen directeur, Sigurd 
Verstraete, ontslag neemt bij de gemeente Zonnebeke.

In dat e-mailbericht van het gemeentebestuur aan de gemeenteraadsleden staat:

“De voorbije maanden leerde ik Zonnebeke kennen als een sterke, gestructureerde 
organisatie. Vooral de ondersteuning door en wisselwerking tussen gemeentelijke 
diensten en overlegorganen maken van Zonnebeke een geoliede machine. 
Daartegenover zorgen de projecten en ambities van zowel de politici als de administratie 
voor heel wat uitdagingen. Zonnebeke is met zijn gemeentebestuur, OCMW en AGB een 
organisatie met veel potentieel.” aldus Sigurd Verstraete.”

De inhoud van de ontslagbrief van de algemeen directeur staat echter diametraal 
tegenover de inhoud van de communicatie van het gemeentebestuur. De algemeen 
directeur schrijft letterlijk:

“…(H)et was mijn betrachting om opnieuw rust en stabiliteit te creëren en op die manier 
het lokaal bestuur mee vorm te geven en verder uit te bouwen. Na 8 maanden moet 
ik tot mijn spijt vaststellen dat de uitdagingen dermate groot zijn dat ik ze het hoofd 
niet kan bieden zonder mijn gezondheid in gevaar te brengen…”

In de communicatie van de gemeente wordt er zedig gezwegen over “dat de uitdagingen 
dermate groot zijn”.

De raadsleden van Insamenspraak, N-VA en lijst Passendale zijn bijzonder verontrust over 
deze recente ontwikkelingen en bezorgd over hoe de gemeente politiek en 
administratief geleid wordt. Het is voor de raadsleden én voor de bevolking bijzonder 
onduidelijk wat er in onze gemeente aan de hand is. De gemeente Zonnebeke heeft 
de voorbije jaren inderdaad “organisatorisch als politiek een vrij woelige periode 
gekend”, zoals de algemeen directeur in zijn ontslagbrief schrijft. Er dient dus 
dringend duidelijkheid gebracht worden zowel aan de leden van de gemeenteraad als 
aan de bevolking van Zonnebeke.

Onderstaande raadsleden roepen een bijzondere gemeenteraad bijeen op zaterdag 2 
november 2019 om 10:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Zonnebeke. 
We verwijzen hierbij naar artikel 19 tweede lid en artikel 20 van het Decreet Lokaal 
Bestuur.

Op de agenda:

Openbare zitting

1. Het ontslag van de algemeen directeur
a) Een hoorzitting met de algemeen directeur Sigurd Verstraete waarbij hij in 

detail komt uitleggen wat hij bedoelt met: “dat de uitdagingen van de 
gemeente dermate groot zijn…”

b) Dat het college van burgemeester en schepenen uitlegt waarom de 
ontslagbrief van de algemeen directeur, die o.a. gericht was aan de 
gemeenteraadsleden [“Geachte Dames en Heren Raadsleden”] niet aan de 
raadsleden doorgestuurd werd.

c) Dat het college van burgemeester en schepenen uitleg geeft waarom ze de 
gemeenteraadsleden, de pers en de bevolking niet op de hoogte heeft willen 
stellen van “de dermate grote uitdagingen” maar in de plaats daarvan een 
bericht versturen “dat Zonnebeke een geoliede machine” is. Terwijl de 
algemeen directeur in zijn schrijven zegt “Ik mocht ervaren dat Zonnebeke de 
voorbije jaren zowel organisatorisch als politiek een vrij woelige periode 
gekend heeft.”

Voorstel van beslissing



De gemeenteraad van Zonnebeke beslist om binnen de week na deze gemeenteraad 
op de website van de gemeente en in de eerstvolgende publicatie van Info 
Zonnebeke, een correct en volledig overzicht aan de bevolking te geven van “de 
dermate grote uitdagingen voor het gemeentebestuur van Zonnebeke” zoals de 
algemeen directeur die toelicht in de gemeenteraad van 2 november 2019.

Volgende raadsleden vragen de bijeenkomst van de gemeenteraad:

Namens Insamenspraak:
Luk Hoflack, Maxim Vermeeren, Hannelore Blondeel, Franky Gryson, Franky Bryon

Namens N-VA
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six

Namens Lijst Passendale
William Doom

Voorstel tot besluit:

 De gemeenteraad van Zonnebeke beslist om binnen de week na deze gemeenteraad 
op de website van de gemeente en in de eerstvolgende publicatie van Info 
Zonnebeke, een correct en volledig overzicht aan de bevolking te geven van “de 
dermate grote uitdagingen voor het gemeentebestuur van Zonnebeke” zoals de 
algemeen directeur die toelicht in de gemeenteraad van 2 november 2019.

Na toelichting door algemeen directeur  Sigurd Verstraete, verlaat dhr. Verstraete de 
zitting om 10u38. Het secretariaat wordt hierop verder waargenomen door het jongste 
raadslid, dhr. Jens six.

Burgemeester Dirk Sioen verlaat de zitting om 10u40.

Stemming

Aantal ja stemmen 9 L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. 
Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 11 T. D'Alleine, I. Vandepitte, K. Meersseman, S. 
Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, F. Deleu, M. 
Verstraete, N. Dejonghe, A. Vancoillie , Jan Desmet

Aantal onthoudingen 0



Besluitvorming

 De gemeenteraad besluit om het voorstel ingediend door raadsleden Luk Hoflack, 
Maxim Vermeeren, Hannelore Blondeel, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen 
Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six en William Doom niet goed te keuren.

De zitting eindigt om 11u02.

De Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

S. Verstraete T. D'Alleine

De voorzitter sluit de vergadering om 11.02 uur.

De volgende gemeenteraad gaat door op 18 november 2019 om 
20.00 te Zonnebeke.


