
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 
APRIL 2020

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

Afwezig
Verontschuldigd

De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur

Openbare zitting

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 06.04.2020. 
Politieverordening tot organisatie van de vergaderingen van de lokale 
bestuursorganen tijdens de federale fase van de coronacrisis

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving

- Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 06.04.2020: Politieverordening tot organisatie van de 
vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de federale fase van de 
coronacrisis

De burgemeester besluit op grond van artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet dat een gemeenteraad achter gesloten deuren moet 
plaatsvinden, en beslist daartoe tot het implementeren van het digitaal vergaderen 
via Microsoft Teams en dit voor alle vergaderingen van de bestuursorganen gedurende 
de volledige periode van de federale fase, evenwel met uitzondering van de 
vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst mits instandhouding 
van de regels rond social distancing.
Deze verordening gaat in per 06.04.2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting.

Stemming

Aantal ja stemmen 0
Aantal nee stemmen 23 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 



Wydooghe, J. Six, W. Doom
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 06.04.2020 houdende politieverordening tot 
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de 
federale fase van de coronacrisis wordt door de gemeenteraad niet bekrachtigd.

De gemeenteraadsvoorzitter Thijs D’Alleine beslist om, conform 
artikel 25 van het decreet over het lokaal bestuur, in uitoefening 
van zijn handhavingsbevoegdheid, voldoende fysieke afstand 
tussen de raadsleden te garanderen in het kader van de social 
distancingmaatregelen door niet-fysiek bijeen te komen en aldus 
geen publiek toe te laten. De raad verloopt digitaal via Microsoft 
Teams. De vergadering in besloten zitting gaat door om redenen 
van volksgezondheid, waarop voor het overige de gebruikelijke 
openbaarheid zal worden toegepast.

2. Subsidiereglement ondersteuning natuur- en milieueducatieve 
activiteiten

Bevoegdheid

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 41.

Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen
Bevoegd voor: Milieu
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen

Wetgeving

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

Documenten en voorgeschiedenis

 Gelet op het feit dat de gemeente zich engageert om milieu educatieve projecten en 
acties te ondersteunen en dat dit ook één van de doelstellingen is van het Regionaal 
Landschap Westhoek.

 Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 23 juli 2007 waarbij het voorstel 
tot subsidiereglement ter ondersteuning van natuur- en milieu-educatieve activiteiten 
werd besproken en goedgekeurd.

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 19 november 2007 tot goedkeuring 
van een subsidiereglement ter ondersteuning van natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten.

 Overwegende dat het bestaande subsidiereglement natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten ondersteunt in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap 
Westhoek en dit zeker ten goede komt van de inwoners.

 Overwegende dat er nood is om het bestaande reglement uit te breiden naar lokale 
erkende verenigingen die instaan voor de begeleiding van natuur- en milieu-
educatieve activiteiten. 

Financieel



 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem (omschrijving) 03290 – overige vermindering van milieuverontreiniging, 

algemene rekening (omschrijving) 64900000 -Algemene werkingssubsidies
 Beleidsdoelstelling 10010
 Actieplan: 10010010 Actieplan 10 Bestuurszaken
 Actie: 10010010025 – Beheer Algemene Toelagen

o Startkrediet:1.250 €
o Huidig krediet:1.250 €
o Geschatte kostprijs:750 €
o Resterend krediet na beslissing: 500 €

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Onder impuls van het Regionaal landschap Westhoek werd destijds een 
subsidiereglement opgesteld voor promotie van natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten binnen het grondgebied van het regionaal landschap.

 Het oude reglement wordt vandaag vooral gebruikt door scholen van Zonnebeke die 
gebruik maken van een gids in de Palingbeek.  Doch er gebeuren ook andere 
activiteiten met begeleiding in Zonnebeke door Zonnebeekse erkende verenigingen 
(vb. nestkast bouwen met scholen) waarbij men vaststelt dat het handiger zou zijn dat 
de ‘begeleider’ deze subsidie kan aanvragen (vb. bij de nestkastwerking kan de 
organisator dan ook sneller zijn materiaal betalen).   Bij deze wordt het bestaande 
reglement volledig herwerkt maar blijft wel de mogelijkheid bestaan dat een 
begeleide school/groep de subsidie aanvraagt.   Weliswaar is er geen dubbele 
subsidiëring van een activiteit mogelijk (dit wordt gecontroleerd via de 
aanvraagformulieren) en blijft de aanvrager wel een vereniging of school uit 
Zonnebeke voor een activiteit binnen het regionaal landschap Westhoek . 

Stemming

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed:
Artikel 1
Het gemeentebestuur ondersteunt scholen en erkende verenigingen uit Zonnebeke 
die het bestuur bijstaan in haar milieu - en natuur-educatieve taak of zelf milieu - en 
natuureducatieve initiatieven opzetten.
Artikel 2
De activiteit moet plaatsvinden op grondgebied van het Regionaal Landschap 
Westhoek nl Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Koekelare, Kortemark, Veurne, Heuvelland, Mesen, Ieper, Poperinge, Vleteren en 
Zonnebeke.
Artikel 3
Activiteiten en initiatieven die aanvaard worden zijn: begeleide natuur- en milieu-
educatieve activiteiten van groepen/klassen uit Zonnebeke.



Natuur- en milieueducatie, hierna afgekort tot NME, betreft:
- alle vormen van leeractiviteiten van scholen of groepen, 
- alle vormen van voorlichting, educatie, burgerparticipatie en communicatie voor 
een algemeen publiek 
met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid, met als 
achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot 
meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot 
duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving. 
Artikel 4
De begeleide activiteit waarbij een erkende vereniging of school uit Zonnebeke tegen 
betaling beroep doet op NME begeleiding of onkosten maakt die onlosmakelijk 
verbonden zijn aan de NME activiteit (dus geen catering, transport,…) worden voor 
maximum 50% gesubsidieerd. 
Deze subsidies komen ten goede aan de deelnemende partij (dit is dus de begeleide 
groep, vereniging of school) uit Zonnebeke, ofwel aan de organisator-begeleider uit 
Zonnebeke. 
Er mag geen dubbele subsidiëring worden aangevraagd:
Ofwel gebeurt de aanvraag door organisator-begeleider ofwel door de deelnemende 
partij. 
Artikel 5
De groepsgrootte is maximaal 25 deelnemers per gids/gidsbeurt/activiteit.  Het 
aantal personen dient vermeld te worden op de factuur of onkostennota en kan 
gecontroleerd worden. (Deze voorwaarde dient als kwaliteitsgarantie van de 
begeleiding).
Artikel 6
De jaarlijks te verkrijgen subsidie voor begeleide natuur- of milieu-educatieve 
activiteit bedraagt maximum 50,00 euro per begeleide groep.
Artikel 7
De aanvraag tot subsidie moet gericht worden aan het College van burgemeester en 
schepenen, en dient voor alle initiatieven aan de volgende vereisten te voldoen (in 
bijlage bij dit reglement wordt een voorbeeldformulier aangeleverd):
- de aanvraag wordt ondertekend door de directie van de school/ bestuur van de 
erkende vereniging uit Zonnebeke. 
- de bewijsstukken van de onkosten. 
- vermelden rekeningnummer van de school / erkende vereniging
Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen is ertoe bevoegd alle onderzoeken te 
bevelen die zij nuttig of noodzakelijk acht voor het nagaan van de juistheid van de 
verstrekte gegevens.  De uitbetaling geschiedt indien vastgesteld werd dat het 
project effectief zoals omschreven tot stand kwam en dat de aanvraag conform het 
reglement is. Zij bericht de aanvrager over haar beslissing.
Artikel 9
De toelagen worden beperkt tot de middelen ingeschreven in het budget van het 
lopende dienstjaar.
Artikel 10
Het nodige krediet zal voorzien worden in het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel   11
Het subsidiereglement d.d. 19 november 2007 inzake ondersteuning natuur- en 
milieueducatieve activiteiten wordt opgeheven met ingang van huidig reglement op 
20 april 2020.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
- de Financieel Directeur (wn) en de financiële dienst
- dienst omgeving – milieu. 

3. Overeenkomst voor gemeenten met de Provincie voor uitwisseling 
van kennis en dienstverlening inzake milieu 

Bevoegdheid

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 41.

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorlichting&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leefbaarheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)


Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen
Bevoegd voor: Milieu
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen

Wetgeving

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

Documenten en voorgeschiedenis

 Brief d.d. 23 maart 2020 van de provinciale dienst Minawa inzake voorstel afsluiten 
overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen binnen het Interprovinciaal 
Kenniscentrum Milieu.

 Bijlage voorstel tekst voor gemeenteraad
 Bijlage actielijst
 Bijlage praktische afspraken

Financieel

nvt

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Het gaat hier om een mogelijkheid om tussen de 5 Provincies onderling een expertise-
uitwisseling te kunnen doen ten voordele van de gemeenten ikv van de werking van 
het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu (IPKC).  Het is níet de bedoeling van de 
Provincie om te concurreren met bestaand aanbod via o.a. streekintercommunales. 
De provincies willen via het IPKC wél de focus leggen op een aanbod van 
complementaire diensten en ondersteuning voor de gemeenten die dit willen. 

Wat betekent dit concreet? 
 Ondertekening van de overeenkomst verplicht de gemeente tot niets.  Het 

schept wel de mogelijkheid om dankzij de  overeenkomst tussen gemeente en 
eigen provinciebestuur à la carte  een beroep te doen op expertise bij een 
ander provinciebestuur (doordat er tussen de 5 Provincies onderling al een 
overeenkomst is). Dit is juridisch afgetoetst en is in overeenstemming met de 
geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

 Dit is geen exclusiviteitscontract.   Het staat de gemeente nog steeds vrij om 
offerte te vragen bij studiebureau of streekintercommunale.  Wel is het zo dat 
een deel van de geboden expertise amper beschikbaar is “op de markt”.

 Ondertekenen van overeenkomst voor West-Vlaamse gemeenten is gratis. 
Aanvraag voor ondersteuning dient te gebeuren via een online 
sharepointplatform. 
Bij aanvraag wordt door de aanbieder-provincie bekeken tegen welke kostprijs 
de uitvoering kan gebeuren (is veelal maatwerk), gemeente krijgt dan offerte. 
Het staat de gemeente vrij om al of niet akkoord te gaan met deze offerte en er 
dus wel of niet op in te gaan. 

 De overeenkomst bestaat uit een tekst met 2 bijlagen: actielijst en praktische 
afspraken.
Deze tekst met bijlagen moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en 
bezorgd worden aan de Provincie zodat de deputatie dit kan 
goedkeuren/ondertekenen. 



Stemming

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst (tekst met bijlagen 
(actielijst en praktische afspraken))tussen de Provincie West-Vlaanderen en de 
gemeente Zonnebeke voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 
aanverwante thema’s te ondertekenen.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
- de provincie
- de Financieel Directeur (wn) en de financiële dienst
- dienst omgeving - milieu

4. Zonnebonnenactie ter ondersteuning van de lokale economie naar 
aanleiding van COVID-19

Bevoegdheid

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 41

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

Wetgeving

 Het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.

 Het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 Het ministerieel besluit dd. 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Documenten en voorgeschiedenis

 Op 13 maart 2020 werd de federale fase afgeroepen betreffende de coördinatie en 
het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, wat wil zeggen dat de federale 
regering de coördinatie van alle maatregelen in handen neemt.

 Op 13 maart 2020 werden er door de federale overheid dringende maatregelen 
opgelegd om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, waaronder 
het sluiten van discotheken, cafés en restaurants, het sluiten van niet-essentiële 
winkels in de weekends…

 Op 18 maart 2020 werden de bestaande maatregelen door de federale overheid 
versterkt, onder andere: alle niet-essentiële winkels moeten volledig sluiten tot en 
met 5 april 2020.

 Op 27 maart 2020 werden de bestaande maatregelen door de federale overheid 
verlengd, voorlopig al tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken 
verlengd worden, tot en met 3 mei.



 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 maart 2020 
houdende Zonnebonnenactie ter ondersteuning van de lokale economie – COVID-19.

Financieel

 De geschatte kostprijs/waarde van al deze Zonnebonnen komt op € 86.495,00.
 Hiervoor zal in de eerste wijziging MJP van 2020 (voorzien omstreeks juni) een aparte 

algemene rekening worden aangemaakt ‘Maatregelen n.a.v. het Coronavirus’ om dit 
budget te voorzien.

 Dit budget zal nodig zijn vanaf september 2020, wanneer de inwoners hun 
Zonnebonnen beginnen inwisselen bij de ondernemers en de ondernemers hun 
facturen bezorgen aan het gemeentebestuur.

 Er kan, zo nodig, al een bufferbudget aangewend worden dat na de eerste wijziging 
MJP opnieuw kan aangevuld worden.

o Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
o Beleidsitem 01110 – Fiscale en financiële diensten, algemene rekening 

22800000 – Buffer onvoorziene investering
o Beleidsdoelstelling: 10010 – Gelijkblijvend beleid
o Actieplan: 10010002 – Actieplan 2. Beheer Onroerende Goederen
o Actie: 10010002001 – Actie 1. Beheer Administratieve Gebouwen

 Startkrediet: € 50.000,00
 Huidig krediet: € 50.000,00
 Geschatte kostprijs: € 86.495,00
 Resterend krediet na beslissing: -€ 36.495,00

 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem 01100 - Secretariaat, algemene rekening 61400500 - Portkosten
 Beleidsdoelstelling: 10010 – Gelijkblijvend beleid
 Actieplan: 10010010 – Actieplan 10. Bestuurszaken
 Actie: 10010010002 - Actie 2. Werkingskosten Staf

o Startkrediet: € 48.000,00
o Huidig krediet: € 45.500,00
o Geschatte kostprijs: € 4.365,36 (portkosten; 5.076 x € 0,86)
o Resterend krediet na beslissing: € 41.134,64

 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem (omschrijving) 05000 – handel en middenstand, algemene rekening 

64900000 – algemene werkingssubsidies
 Beleidsdoelstelling: 5005 – Zonnebeke zet in op lokale economie 
 Actieplan: 5005002 – Actieplan 2: Ondersteunen lokale handel
 Actie: 5005002002 – Actie 2: verdere uitbouw systeem zonnebonnen 

o Startkrediet: € 10.000,00
o Huidig krediet: € 7.165,47
o Geschatte kostprijs: € 7.800,00
o Resterend krediet na beslissing: -€ 634,53.

Visum

Visumplicht: Ja
Datum visum: 31/03/20
Visum financieel beheerder: Visum toegekend
Gezien het financieel risico beheersbaar is binnen het huidige MJP kan een voorwaardelijk 
visum gegeven worden. De nodige aanpassing zal opgenomen worden in de eerste 
wijziging van het meerjarenplan (medio 2020).

Advies van de dienst en motivatie



 De verplichte sluiting van cafés, restaurants, niet-essentiële winkels… door het 
coronavirus COVID-19, voorlopig al tot en met 19 april (met nog een mogelijke 
verlenging tot en met 3 mei), kan zware financiële gevolgen hebben voor deze 
ondernemers.

 Om deze ondernemers opnieuw op de been te helpen na deze crisis, wordt het 
voorstel gedaan om Zonnebonnen uit te delen aan al de inwoners van groot-
Zonnebeke, volgens volgende formule:

o Alleenstaande: Zonnebon van 10 euro
o Elke extra persoon: + één Zonnebon van 5 euro

 Bijvoorbeeld: gezin van 1 persoon (= alleenstaande) = 10 euro; 
gezin van 2 personen = 15 euro; gezin van 3 personen = 20 euro; 
gezin van 4 personen = 25 euro; gezin van 5 personen = 30 euro;…

 Er zijn 5.076 huishoudens (volgens Provincies In Cijfers 2019).
 Op deze manier wordt er een tegemoetkoming gedaan naar zowel de inwoners, als 

naar de lokale ondernemers. Het betreft alle inwoners gedomicilieerd op 1 januari 
2020 in Zonnebeke.

 Op deze manier worden onze inwoners ook gestimuleerd om lokaal te kopen en 
worden onze lokale ondernemers gestimuleerd om zich te registreren voor het 
systeem van de Zonnebonnen.

 In een eerste fase zal ingezet worden op het stimuleren van de lokale ondernemers 
om zich te registreren voor het systeem van de Zonnebonnen.

o Gebruik van affiches voor de ondernemers: “Hier kan je jouw Zonnebon 
inruilen.”

 In de tweede fase, rond september 2020, zal de actie effectief van start gaan waarbij 
de inwoners hun Zonnebonnen hebben ontvangen en deze kunnen besteden.

 Het college van burgemeester en schepenen keurde dit voorstel goed in zitting van 30 
maart 2020.

Amendement

Voorafgaand aan de stemming over de Zonnebonnenactie ter ondersteuning van de 
lokale economie – COVID-19., worden ter zitting volgende amendementen ingediend. 

Op verzoek van raadslid Luk Hoflack wordt volgend amendement ingediend: 
Voorstel om een Zonnebon toe te kennen t.b.v. € 20 aan elke inwoner van Zonnebeke.

Stemming amendement: 

 Ja-stem: Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Bryon, Franky 

Gryson, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

 Nee-stem: Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen 

Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Sophie 

Vangheluwe, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Marc Verstraete, Johan Demonie, 

Jan Desmet
Het amendement wordt niet aangenomen

Op verzoek van raadslid Luk Hoflack wordt volgend amendement ingediend: 
Voorstel om een Zonnebon toe te kennen t.b.v. € 10 aan elke huisgezin/huisadres met 
daarbovenop € 5 per gezinslid.

Stemming amendement: 

 Ja-stem: Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Bryon, Franky 

Gryson, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six

 Nee-stem: Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen 

Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Sophie 



Vangheluwe, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Marc Verstraete, Johan Demonie, 

Jan Desmet

 Onthouding: William Doom
Het amendement wordt niet aangenomen

Op verzoek van raadslid Luk Hoflack wordt volgend amendement ingediend: 
Voorstel om een Zonnebon toe te kennen aan de inwoners gedomicilieerd in Zonnebeke 
op 1 juli 2020 i.p.v. 1 januari 2020.

Stemming amendement: 

 Ja-stem: Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Bryon, Franky 

Gryson, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen 

Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Sophie 

Vangheluwe, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Marc Verstraete, Johan Demonie, 

Jan Desmet
Het amendement wordt aangenomen

Na de stemming over bovenstaande amendementen, waarbij het voorliggend ontwerp 
wordt aangepast, wordt overgegaan tot de stemming over de Zonnebonnenactie ter 
ondersteuning van de lokale economie – COVID-19. 

Stemming

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon

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

Besluitvorming

 De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde Zonnebonnenactie om zowel 
tegemoet te komen aan de inwoners (in Zonnebeke gedomicilieerd op 1 juli 2020) als 
de lokale ondernemers na de crisis coronavirus COVID-19.

 De gemeenteraad beslist om te werken volgens volgende formule:
o Alleenstaande: Zonnebon van 10 euro
o Elke extra persoon: + één Zonnebon van 5 euro.

 De nodige financiële middelen zijn voorzien in de meerjarenplanning 2020 – 2025 
onder de algemene rekening 22800000, 61400500 en 64900000.
De nodige bijkomende middelen zullen bij deze posten voorzien worden in eerste 
wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.  

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de communicatiedienst
- de wnd. financieel directeur en de financiële dienst.
- de dienst omgeving – lokale economie.

5. Goedkeuren aanpassingen reglement gebruik mobiel podium 
Zonnebeke-Poperinge

Bevoegdheid

Naam schepen:Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: Cultuur 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Fien Boeve



Wetgeving

 Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de 
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

 Gelet op het decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Zonnebeke van 19 mei 2008 

betreffende de samenwerking Zonnebeke-Poperinge met betrekking tot de 
aankoop van een mobiel podium;

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2009 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en de gemeente 
Zonnebeke betreffende het gebruik van het nieuw mobiel podium werd 
goedgekeurd. 

Documenten en voorgeschiedenis

 Sinds 2009 gebruiken de stad Poperinge en de gemeente Zonnebeke het mobiel 
podium voor tal van activiteiten. Ook buurgemeenten gebruiken deze gratis.

 Sinds enkele jaren zijn de activiteiten zowel in Poperinge als in Zonnebeke 

gestegen, waardoor het gebruik van het podium aan zijn limiet zit. Op dit 
moment voorziet het huidige reglement 1 gratis gebruik per CO7 gemeente, en 
mogen ook andere gemeenten buiten de CO7 regio dit podium gebruiken mits het 
betalen van een tarief opgelegd door beide gemeenteraden indertijd (van 
Poperinge en Zonnebeke). Dit laatste is echter nog nooit doorgevoerd, wat 
impliceert dat alle verhuringen buiten Poperinge en Zonnebeke gratis zijn. 

 Om te vermijden dat het podium niet meer kan gebruikt worden door de twee 
eigenaars, is een aanpassing van het reglement noodzakelijk. 

 Volgende aanpassingen worden door de cultuurdienst van gemeente Zonnebeke 
en stad Poperinge naar voren gebracht als noodzakelijk: 

 De stad Poperinge en de gemeente Zonnebeke hebben een voorrangsrecht voor 
het  gebruik  van  het  podium.  Beide  hebben  de  mogelijkheid  om  1  jaar  voor 
externen (d.w.z. verenigingen) het podium te reserveren. Beide kunnen tot 3 jaar 
in de toekomst een reservatie toevoegen. 

 Externen, van Poperinge of Zonnebeke, kunnen het podium aanvragen twee jaar 
voor hun evenement. 

 Externen  van  buiten  Poperinge  of  Zonnebeke,  maar  van  binnen  de  CO7 
gemeenten kunnen nog steeds 1x per jaar het podium gebruiken, maar dit onder 
bepaalde voorwaarden:

o Deze kan 1 jaar op voorhand gereserveerd worden.
o Er kan slechts 1 activiteit per gemeente aangevraagd worden per jaar. Een 

tweede is niet mogelijk.
 Indien er meer dan één aanvraag is per gemeente, is het aan de 

aanvragende gemeente om een beslissing te nemen wie het podium 
krijgt en wie niet.

o Het transport en op- en afbouw van het podium zal gedeeld worden door 
de  technische  diensten  van  Popering  en  Zonnebeke,  maar  ook  het 
technisch personeel van de aanvragende gemeente moet mee helpen. 

o De aanvraag moet verlopen via de stad of gemeente. Een vereniging kan 
zelf geen aanvraag indienen.

 Externen van buiten de CO7 regio kunnen het mobiel podium niet meer huren. Dit 
impliceert  dan ook dat  de  stad Poperinge en de gemeente  Zonnebeke,  indien 
nodig, geen podium meer kunnen vragen aan buurgemeenten. 



 Indien de stad Poperinge en de gemeente Zonnebeke op hetzelfde moment het 
podium nodig hebben –  wanneer dus blijkt uit de oplijsting dat er een overlapping 
is – , zal er een extra podium ingehuurd worden bij een externe firma en zullen de 
kosten hiervan gedeeld worden. De stad en de gemeente hebben zelf de tijd tot 1 
jaar voor het eigenlijke evenement om data toe te voegen en een ‘split the bill’  
aan te vragen indien er een overlapping is.
         

 Een verhuring is voor minimum 3 dagen tijdens de werkweek (opzetten – gebruik – 
afbraak). Voor het weekend worden hiervoor 4 dagen voorzien (vrijdag opbouw, 
zaterdag/zondag gebruik, maandag afbouw). Er moet ALTIJD een dag tussen twee 
gebruiken zitten. (deze dag mag wel een op- en afbouwdag zijn, maar het kan niet 
dat het podium bijvoorbeeld op vrijdag moet afgebroken worden in Poperinge EN 
op vrijdag al nodig is in Zonnebeke). Indien het podium in Poperinge nodig is, en 
het staat in Zonnebeke, staat de technische dienst van Poperinge in voor alles. En 
zo ook omgekeerd voor Zonnebeke. Beide hebben een stelplaats voor het podium.

Financieel: NVT

Visum: NVT

Advies van de dienst en motivatie

 De cultuurdienst van de stad Poperinge en de gemeente Zonnebeke stelden 
enkele aanpassingen voor, dit voor een optimaal gebruik van het mobiele podium. 
De dienst staat achter de voorgestelde aanpassingen en adviseert het nieuwe 
reglement dan ook positief. 

Stemming

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de aanpassingen en keurt het voorgestelde reglement 

betreffende het gebruik van het mobiel podium tussen de gemeente Zonnebeke en de 
stad Poperinge goed, waarvan de tekst als volgt luidt: 

Artikel 1§1.
De  stad  Poperinge  en de  gemeente  Zonnebeke,  samen eigenaar,  hebben  een 
voorrangsrecht voor het gebruik van het mobiel podium. Beide eigenaars kunnen 
het podium 1 jaar vroeger dan externe gebruikers (d.w.z. verenigingen) reserveren 
(tot 3 jaar in de toekomst).

Artikel 1§2.
Externe gebruikers uit Poperinge of Zonnebeke kunnen het podium twee jaar voor 
de datum van hun evenement aanvragen. 



Artikel 1§3.
Externe  gebruikers  van  buiten  Poperinge  of  Zonnebeke  maar  uit  een  CO7-
gemeente  kunnen  het  podium éénmaal  per  jaar  gratis  huren  onder  volgende 
voorwaarden:

o De reservatie kan tot 1 jaar voor datum;
o Een  gemeente kan slechts eenmaal per jaar het podium huren;
o Elke  aanvraag  verloopt  via  de  stad  of  gemeente  (en  dus  niet  via  een 

vereniging);
o Is er per jaar meer dan één aanvraag uit dezelfde gemeente, dan beslist 

die gemeente wie het podium gratis kan huren;
o De technische diensten van Poperinge en Zonnebeke staan afwisselend in 

voor het transport en de op- en afbouw en krijgen hierbij de hulp van het 
technisch personeel van de gemeente die het podium huurt.

Artikel 1§4.
Externe gebruikers en gemeenten van buiten de CO7-regio kunnen het mobiel 
podium niet huren. 

Artikel 1§5.
De  kosten  die  voortspruiten  uit  het  gebruik  van  het  mobiel  podium  worden 
evenredig gedragen door de stad Poperinge en de gemeente Zonnebeke. De stad 
Poperinge treedt hierbij op als opdrachtgever.

Artikel 1§6.
Voor het gebruik en ontlening van het mobiel podium door de gebruikers van de 
gemeente Zonnebeke en de stad Poperinge geldt voor de gemeente  Zonnebeke 
het  reglement  bij  het  ontlenen  van  materiaal  en  voor  de  stad  Poperinge  het 
reglement op het uitlenen van logistiek materiaal. 

Artikel 1§7.
Indien  de  stad  Poperinge  en  de  gemeente  Zonnebeke  op  dezelfde  datum het 
podium nodig hebben, wordt een extra podium ingehuurd bij een externe firma en 
worden de kosten gedeeld. De stad en de gemeente hebben zelf tot 1 jaar voor 
het  eigenlijke  evenement de kans  om data  toe  te  voegen en bij  een dubbele 
boeking een gedeelde rekening te vragen.

Artikel 1§8.
Een verhuring van het podium tijdens de werkweek geldt voor minimum 3 dagen 
(opzetten –  gebruik – afbraak) en  tijdens het weekend voor 4 dagen (vrijdag 
opbouw, zaterdag/zondag gebruik, maandag afbouw). Er zit minstens  één dag (ev. 
op- of afbouwdag) tussen twee verhuringen. Indien Poperinge het podium wenst 
dat in Zonnebeke staat, neemt de technische dienst van Poperinge  alle taken op 
zich  en  vice  versa  voor  Zonnebeke.  Beide  gemeenten  hebben  een  afsluitbare 
stelplaats.

Artikel 2
Het voorgestelde reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2020 en vervangt vanaf 
deze datum alle voorgaande versies van het reglement. 

Artikel 3
Een afschrift wordt overgemaakt aan 
Intern: alle diensten binnen het gemeentebestuur Zonnebeke die gebruik maken van het 

mobiel podium (cultuur, technische dienst, uitleendienst, jeugd, sport). 
Extern: Stad Poperinge, CO7 

6. Jaarrekening 2019 AGB MMP1917



Bevoegdheid

Naam schepen:Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: Toerisme – museum 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Steven Vandenbussche

Wetgeving

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

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917
 Beheersovereenkomst AGB MMP1917 en Gemeente Zonnebeke, zoals goedgekeurd in 

de Gemeenteraad van 9 september 2019

Documenten en voorgeschiedenis

 Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2019 in de raad van bestuur van het AGB 
MMP1917 op 17 maart 2020
 Gelet op het ontwerp jaarrekening 2019 AGB MMP 1917 die ter beschikking werd 

gesteld aan de raadsleden
 Gelet op het jaarverslag 2019 van het AGB MMP1917

 Gelet op het bijgevoegde verslag van de commissaris-revisor 
 Jaarrekening 2019 sluit af met volgende kengetallen 

 



Financieel

 nvt

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Het MMP1917 adviseert de GR het jaarverslag en jaarrekening 2019 goed te keuren

Stemming

Aantal ja stemmen 23 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Art.1. De Gemeenteraad beslist het ontwerp van jaarrekening 2019 AGB MMP 1917 
goed te keuren .

 Art.2. de Gemeenteraad stelt vast dat het batig saldo ten beloop van 10.407 euro 
wordt aangewend als volgt :

o 9.366,18  Euro wordt uitgekeerd aan de Gemeente overeenkomstig de 
bepalingen van de statuten

o 1.040,70 Euro wordt aangewend ter volstorting van de statutair bepaalde 
wettelijke reserve.

- Art 3. De Gemeenteraad formuleert geen verdere opmerkingen omtrent het ontwerp 
jaarrekening MMP 1917 over het dienstjaar 2019.

- Art. 4. De Gemeenteraad keurt het jaarverslag 2019 van het AGB MMP1917 goed

7. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Verhogen budget voor de Zonnebonnen-
actie in het kader van maatregelen tegen de gevolgen van Covid-19 
naar 500.000 euro

Bevoegdheid

Naam indiener: Koen Descheemaeker

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 

Toegelicht voorstel:

Op 15 april 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:
 Verhogen budget voor de Zonnebonnen-actie in het kader van maatregelen tegen 

de gevolgen van Covid-19 naar 500.000 euro. 



De coronacrisis hakt er zwaar in. Veel inwoners komen in een systeem van gedeeltelijke 
werkloosheid terecht of verliezen zelfs hun baan. 

Ook de verplichte sluiting van cafés, restaurants, niet-essentiële winkels… door het 
coronavirus zal zware financiële gevolgen hebben voor de Zonnebeekse ondernemers. 

Om iedereen na de coronacrisis een duwtje in de rug te geven, hebben wij als N-VA-fractie 
op 26 maart voorgesteld om Zonnebonnen voor minstens 30 euro per persoon ter 
beschikking te stellen van de bewoners van Zonnebeke. 

Wij zijn verheugd dat het schepencollege een kleine week later dit voorstel overgenomen 
heeft maar er werd door de schepenen gekapt in de voorgestelde bedragen. Het geld 
dat hiervoor wordt uitgetrokken is ronduit bedroevend en betreurenswaardig. Men wil 
een totaal budget van ~86.000 euro voorzien. Aan elke alleenstaande zal een 
Zonnebon toegekend worden van 10 euro. Voor elke extra persoon in het gezin een 
Zonnebon van 5 euro. 

De kosten voor postbedeling bedragen 4.600 euro. Kosten voor productie, administratieve 
kosten voor bepalen welke gezin hoeveel krijgt, handling, verwerking van de 
teruggekomen bonnen enz. zullen hoog oplopen. Met andere woorden de kosten lopen 
percentagegewijs immens op wanneer met dit soort kleine bedragen gewerkt wordt. 

Dergelijke lage bedragen missen elk effect en schieten hun doel volledig voorbij. Het is 
uiteraard zo dat met een bedrag van 5 euro men niet kan spreken van “een duwtje in 
de rug”. 

Het bedrag dat uitgetrokken wordt voor Zonnebonnen moet worden opgetrokken naar 
minstens 500.000 euro. 

Om dit bedrag in perspectief te zetten. Deze meerderheid stelt voor om in Passendale 
een gebouw her in te richten voor een bedrag van 700.000 euro. Geen enkele studie 
die de noodzaak hiertoe aantoont werd gepresenteerd. 

In deze moeilijke tijden verwacht de burger van een bestuur een krachtdadig antwoord en 
kan een bedrag van 500.000 euro geen enkel probleem vormen. 

Ter vergelijking: 200.000 euro in Heuvelland, 400.000 euro in Langemark-Poelkapelle, … 
werd voorzien voor Corona-maatregelen. 

Voorstel tot besluit:

 De gemeenteraad heeft opdracht aan het schepencollege om de nodige 
maatregelen te treffen, waaronder de nodige visa te verkrijgen, om een budget 
van minstens 500.000 euro vrij te maken om de actie met de Zonnebonnen te 
versterken.

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 14 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker om opdracht te geven 
aan het schepencollege om de nodige maatregelen te treffen, waaronder de nodige 
visa te verkrijgen, om een budget van minstens 500.000 euro vrij te maken om de 
actie met de Zonnebonnen te versterken, niet goed.

8. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Oprichting van een Sociaal Coronafonds

Bevoegdheid



Naam indiener: Koen Descheemaeker

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 

Toegelicht voorstel:

Op 15 april 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:
 Oprichting van een Sociaal Coronafonds:
Op de gemeenteraad van 20 april wordt door de meerderheid voorgesteld om 

Zonnebonnen van 5 euro per inwonend kind te verdelen. Uiteindelijk zal een 
gemiddeld gezin ergens tussen de 10 en 20 euro aan Zonnebonnetjes ontvangen. 

De kans dat dergelijke kleine bedragen (5 euro) door heel wat burgers niet gebruikt 
worden is groot. Daarnaast zullen ook heel wat mensen het correcter vinden om 
hun bonnetjes van 5 of 10 euro te schenken aan mensen die hard worden 
getroffen door de gevolgen van de Corona-crisis. 

Daarom stelt de gemeenteraadsfractie N-VA Zonnebeke voor om een financiële 
rekening “Sociaal Coronafonds” te openen in de schoot van bv. welzijnsschakel ’t 
Zunnetje of een andere organisatie. Met hun werking in de voorbije 5 jaar hebben 
de vrijwilligers van ’t Zunnetje bewezen de sociale noden in Zonnebeke te kennen 
en in een geest van diaconie op te komen voor mensen en gezinnen in een 
kwetsbare situatie van armoede en uitsluiting. Op deze rekening kunnen inwoners 
van Zonnebeke Zonnebonnen doneren en geldelijke giften overmaken. 

Voorstel tot besluit:

1). De gemeenteraad beslist in zitting van 20 april 2020 om de instelling van een “sociaal 
coronafonds” in de schoot van bv. welzijnsschakel ’t Zunnetje te stimuleren. In dit 
fonds kunnen de Zonnebonnetjes uitgereikt in het kader van de Coronacrisis worden 
ingeleverd en ook bijkomende financiële stortingen worden gedaan. 

2). De gemeenteraad geeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn de opdracht om de 
praktische modaliteiten van dit fonds verder uit te werken en de gemeenteraad in de 
volgende zitting omstandig te rapporteren over de werking van dit fonds.

Stemming

Aantal ja stemmen 8 L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. 
Bryon, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six

Aantal nee stemmen 14 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet

Aantal onthoudingen 1 W. Doom

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker tot het stimuleren van 
de instelling van een “sociaal coronafonds” en het verlenen van de opdracht aan de 
raad voor maatschappelijk welzijn tot uitwerking van de praktische modaliteiten van 
dit fonds en aan de gemeenteraad tot rapportering over de werking van dit fonds, niet 
goed.



9. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Uitstellen geheime zitting

Bevoegdheid

Naam indiener: Koen Descheemaeker

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het 

toevoegen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad. 

Toegelicht voorstel:

Op 15 april 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:
 Uitstellen geheime zitting 

Op de gemeenteraad van 20 april 2020 wordt voor het eerst een online gemeenteraad 
gehouden, iedereen van uit zijn eigen huis of plek waar hij verblijft. 

De vergadering wordt enkel gevolgd door de gemeenteraadsleden, de waarnemend 
algemeen directeur en enkele leden van de dienst ICT. 

Bij aanvang van de geheime zitting zullen de leden van de ICT-dienst de vergadering 
verlaten. 

Stemming in geheime zitting gebeurt via e-mail. 
Er is op geen enkel mogelijke wijze 100% zekerheid dat tijdens de geheime stemming 

geen derden mee volgen en/of opnames te maken. Meer nog, slechts 4 personen 
komen in beeld, de meerderheid van de gemeenteraadsleden zullen dus nagenoeg 
nooit in beeld komen en niemand kan garanderen dat zelfs in een geheime stemming 
een aantal personen voor of achter de camera aanwezig zullen blijven en zo de 
geheimhouding direct geschonden wordt. 

Er kan niet met 100% zekerheid aangetoond worden dat het stemgedrag per e-mail 
nadien niet geretraceerd kan worden. 

Het is algemeen gekend dat online-verkeer door heel wat bedrijven onderschept en 
opgeslagen wordt. 

Voorstel tot besluit:

 De punten van de geheime stemming worden verdaagd naar de eerstkomende 
gemeenteraad die in normale omstandigheden kan plaatsvinden.

Stemming

Aantal ja stemmen 3 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six
Aantal nee stemmen 14 D. Sioen, T. D'Alleine, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, N. Dejonghe, A. 
Vancoillie , Jan Desmet

Aantal onthoudingen 6 L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. 
Bryon, W. Doom

Besluitvorming

 De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker tot verdaging 
van de geheime stemming naar de eerstkomende gemeenteraad diein normale 
omstandigheden kan plaatsvinden niet goed.



Besloten zitting

10. Klacht bij de VTC van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 
(25 oktober 2019) zoals bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) - deontologische code en huishoudelijk 
reglement gemeenteraad

Besluitvorming

 De  gemeenteraad neemt kennis van de brief op 3 maart 2020 van de VTC 
betreffende vraag tot heroverweging van de beslissing tot het opleggen van een 
corrigerende maatregel n.a.v. de klacht bij de VTC en de melding van 25 oktober 
2019 van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) i.v.m. de aan de pers gelekte 
gegevens uit de ontslagbrief van [betrokken personeelslid] (postregistratie 
2020/0169).

 De VTC had initieel gevraagd om nieuwe afspraken te maken om dergelijke 
incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarom wordt het huishoudelijk 
reglement 2019-2024 en de deontologische code 2019-2024 geëvalueerd in 2020 
en indien nodig bijgestuurd.

 En uittreksel van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de VTC.

11. GRUP "Albertstraat Noord" - onteigening gronden familie Roland 
Vanlerberghe - goedkeuring nieuw voorstel van dading en vraag tot 
machtiging om dading af te sluiten



Besluitvorming

- Het voorstel van dading goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 maart 2020 wordt 
ingetrokken. Het nieuwe voorstel van dading wordt goedgekeurd.

De Wnd. Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

B. Vandenberghe T. D'Alleine

De voorzitter sluit de vergadering om 23.28 uur.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 11 mei 2020.
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