
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 14 
SEPTEMBER 2020

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

Afwezig S. Vanderhaeghen: Schepen afwezig voor agendapunt 1
Verontschuldigd F. Bryon: Raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur

Openbare zitting

1. Aktename ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtenaar: Henk De Muyt

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Documenten en voorgeschiedenis

 Gelet op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 
en de geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 10 
december 2018;

 Gelet op de overhandiging van een gezamenlijke akte van voordracht van 
kandidaat-voorzitter op naam van Dhr. Thijs D’Alleine aan de algemeen directeur 
(wnd.) op 19 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad;

 Gelet op de eedaflegging van de gemeenteraadsraadsleden tijdens de 
installatievergadering van 07 januari 2019;

 Gelet op de overhandiging van de gezamenlijke akte van voordracht van 
kandidaat-voorzitter door de algemeen directeur (wnd.) aan de voorzitter van de 
installatievergadering;

 Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter die 
ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de 
verkiezingen van 14 oktober 2018 deelnamen en tevens ondertekend is door een 
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat 
werden verkozen;

 Gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter dezelfde persoon is als 
de voorzitter van de installatievergadering;

 Gelet op het feit dat de burgemeester vaststelt dat de gezamenlijke akte van 
voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorwaarden van artikel 7 van het 
Decreet Lokaal Bestuur voldoet;



 Gelet op het feit dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat maar wel 
melding maakt van mevr. Nele Dejonghe die hem zal opvolgen indien het mandaat 
vroegtijdig beëindigd wordt.

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 7 januari 2019 over de 
verkozenverklaring van de voorzitter van de gemeenteraad

 Gelet op de schriftelijke mededeling van ontslag als voorzitter door Dhr. Thijs 
D’Alleine aan zijn vervanger Mevr. Nele Dejonghe ( e-mail dd. 25.08.2020 – 
postregistratie 2020/671 )

 Gelet op de schriftelijke mededeling van kennisname van het ontslag als voorzitter 
door Dhr. Thijs D’Alleine door zijn vervanger Mevr. Nele Dejonghe ( e-mail dd. 
26.08.2020 – postregistratie 2020/677 )

 Gelet op artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur: Het gemeenteraadslid 
dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad 
de kennisgeving ontvangt. Als het gemeenteraadslid zelf voorzitter van de 
gemeenteraad is, deelt hij zijn ontslag schriftelijk mee aan de persoon die hem 
vervangt met toepassing van artikel 7, § 5, tweede lid. Het ontslag is definitief 
zodra zijn vervanger de kennisgeving ontvangt.

Stemming

Kennisname 

Besluitvorming

Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als voorzitter door Dhr. Thijs D’Alleine 

m.i.v. 25 augustus 2020, en van de opname van de functie van voorzitter m.i.v.25 
augustus 2020 door zijn opvolger Mevr. Nele Dejonghe, conform de ontvankelijke 
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter en het besluit van de 
gemeenteraad dd. 7 januari 2019 over de verkozenverklaring van de voorzitter van de 
gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt eveneens akte van de aanduiding van Dhr. Thijs D’Alleine door 
Mevr. Nele Dejonghe als haar vervanger als voorzitter bij tijdelijke afwezigheid of 
verhindering.

Artikel 2: 
Zoals omschreven in artikel 69 van het Decreet Lokaal Bestuur is de 

gemeenteraadsvoorzitter van rechtswege voorzitter van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 3: 
Zoals omschreven in artikel 160 van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Vlaamse regering 

op de hoogte gebracht worden d.m.v. de digitale mandatendatabank.

Na behandeling van dit punt schorst de voorzitter de zitting om 
20.15. De zitting wordt door de voorzitter heropend om 20.50.

2. Aangepast aanvullend verkeersreglement - Grote Roeselarestraat

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.

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

Documenten en voorgeschiedenis

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 12 maart 2018 houdende goedkeuring van 
het aanvullend verkeersreglement voor de Grote Roeselarestraat.

- De beslissing van schepencollege dd. 10 februari 2020 houdende het wegnemen 
verkeersremmende constructies Grote Roeselarestraat.

- Het advies van studiebureau Traject over de snelheid in de Grote Roeselarestraat 
met navolgende conclusies:
- trajectcontrole aangewezen optie als snelheidsremmende maatregel;
- snelheidssensibiliseringsmaatregelen als campagnes en feedbacksystemen 
kunnen als bijkomende maatregelen toegepast worden. Deze bijkomende 
maatregelen worden idealiter voorafgaand aan de trajectcontole geïmplementeerd;
- Bij de implementatie van de trajectcontrole dient rekening gehouden te worden 
met mogelijke sluiproutes om de trajectcontrole te vermijden. Keuze tussen “korte’ 
trajectcontole en ‘uitgebreide’ trajectontrole waarbij de Nachtegaalstraat geknipt 
wordt om sluipverkeer tegen te gaan;
- Verticale elementen (verkeersdrempels, verkeersplateau, rijbaankussens en 
dwarsstrepen) leiden tot hoger snelheidsgevoel waardoor de effectieve gereden 
snelheid lager zal liggen.

Financieel

- Niet van toepassing.

Visum

Advies van de dienst en motivatie



 Naar aanleiding van de stijgend aantal ongevallen werd op 10 februari 2020 
beslist om de verkeersremmende constructies weg te nemen.  

 Gezien de verkeersremmende constructies werden weggenomen hebben het 
inhaalverbod en de snelheidsbeperking van 50 km/uur ter hoogte van de 
voormalige asverschuivingen nog weinig zin.

 Volgens de analyse van het studiebureau traject is een trajectcontrole de meest 
aangewezen methode om het aantal snelheidsovertreders te beperken bij dit 
wegtype. In afwachting van de invoering van een trajectcontrole is het best dat er 
snelheidssensibiliserende maatregelen toegepast worden.  Deze zullen besproken 
worden in de eerstvolgende gemeentelijk mobiliteitscommissie.

 Het aanvullend verkeersreglement voor de Grote Roeselarestraat wordt dan ook 
best aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie in de Grote Roeselarestraat.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming over het aangepast aanvullend verkeersreglement m.b.t. 
de Grote Roeselarestraat, wordt ter zitting een amendement ingediend door raadslid 
Hoflack om het voorliggend besluit aan te vullen met volgende passage:
De gemeenteraad laat de verkeersproblematiek in de Grote Roeselarestraat agenderen 
op de mobiliteitscommissie van 28.09.2020 en koppelt een voorstel tot oplossing terug 
naar de gemeenteraad vóór 31.12.2020.

Stemming amendement: 

Ja-stem: Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Annelies Vancoillie, Thijs 

D'Alleine, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Koen 

Meersseman, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Nele Dejonghe, Johan Demonie, 

Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom
Het amendement wordt aangenomen

Vervolgens wordt gestemd over het voorgestelde agendapunt na aanpassing in 
toepassing van voornoemd amendement.

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

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

Besluitvorming

Grote Roeselarestraat

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

- Voorrangregelingen

a) De Grote Roeselarestraat heeft voorrang op de navolgende straten :
- Doornkouterstraat
- Bruggestraat
- Nachtegaalstraat
- Jeruzalemstraat



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden B15 t.o.v. B1.

b) De Grote Roeselarestraat is ondergeschikt aan de Westrozebekestraat (N303)

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht het bord B7 op 150 meter en de borden 
B5 t.o.v. B9 bij het kruispunt

- Gebodsbepalingen

a) In de Grote Roeselarestraat wordt de verplichte richting aangeduid op de 
rijbaanversmallingen

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden D1.

- Wegmarkeringen

a) In de Grote Roeselarestraat is er een stopstreep gevormd door een witte 
doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan
- ter hoogte van het kruispunt Grote Roeselarestraat – Westrozebekestraat 
(N303)

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.1 van het 

koninklijk besluit 1 december 1975, deze maatregel zal opgenomen worden in het 

aanvullend verkeersreglement van de Westrozebekestraat (N303).

b) In de Grote Roeselarestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door 
middel van een volle witte lijn, onderbroken ter hoogte van (private) in- en 
uitritten): 
- ter hoogte van Grote Roeselarestraat nr. 7 tot aan Grote Roeselarestraat 15

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.2 van het 

koninklijk besluit 1 december 1975

c) In de Grote Roeselarestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door 
middel van een onderbroken witte lijn, uitgezonderd ter hoogte van de 
rijbaanversmalling 
- vanaf verhoogde inrichting kruispunt Westrozebekstraat - Grote Roeselarestraat 
tot aan de Grote Roeselarestraat 7.
- vanaf de Grote Roeselarestraat 15 tot aan de gemeentegrens

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.3 van het 

koninklijk besluit 1 december 1975

d) In de Grote Roeselarestraat is er een verhoogde verkeersgeleider in combinatie 
met verdrijvingsvakken, gevormd door witte evenwijdige schuine strepen, op de 
grond aangebracht
- ter hoogte van het kruispunt Grote Roeselarestraat – Westrozebekestraat

- Dit reglement zal overgemaakt worden :
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken
- Politiezone arro Ieper
- Technische dienst
- dienst Omgeving

- De gemeenteraad laat de verkeersproblematiek in de Grote Roeselarestraat 
agenderen op de mobiliteitscommissie van 28.09.2020 en koppelt een voorstel tot 
oplossing terug naar de gemeenteraad vóór 31.12.2020.

3. 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.
- 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.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 mei 2019 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen.



Financieel

- Niet van toepassing.

Visum

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee

Advies van de dienst

- In de gemeentelijke mobiliteitscommissie dd. 29 juni 2020 werd geadviseerd om de 
bebouwde kom uit te breiden tot Houtemstraat 27 ipv Houtemstraat 9.
De uitbreiding wordt voorgesteld om de verkeersveiligheid te verhogen aldaar na 
uitvoering van de weg- en rioleringswerken in de dorpskern van Zandvoorde.
We stellen dan ook voor om het advies van de gemeentelijke mobiliteitscommissie 
te volgen.

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

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, 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. 17
- 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 reglement zal overgemaakt worden :
- - Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid.

- Politiezone arro Ieper
- Technische dienst
- dienst omgeving

4. Goedkeuring van de beleidsnota inzake parkeerbeleid in 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.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 januari 2018 houdende goedkeuring van 
het reglement voor het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een 
handicap.

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 16 december 2019 houdende toegevoegd 
punt door raadslid Descheemaeker, namens N-VA, Lijst Passendale en 
Insamenspraak conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur : kortparkeren in de 
centrumstraten van de dorpskernen

 Het verslag van de gemeentelijke mobiliteitscommissie van 27 april 2020 waarin 
het parkeerbeleidsplan werd besproken.

 Het verslag van de Raad voor Lokale Economie dd. 30 juni 2020 waarin het 
parkeerbeleidsplan werd besproken.



 Beslissing gemeenteraad dd. 6 juli 2020 houdende toegevoegd punt door raadslid 
Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur : kortparkeren 
voor apothekers.

 De beleidsnota parkeerbeleid Zonnebeke en bijhorende reglementen opgemaakt 
door schepen van mobiliteit Koen Meersseman.

 Het advies dd. 3 augustus 2020 van Nico Van Oost, hoofdinspecteur lokale politie 
Zonnebeke.

Financieel

 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem (Overige mobiliteit en verkeer) 02900, algemene rekening (andere 

onroerende infrastructuur ) 22800000
 Beleidsdoelstelling 2002: Zonnebeke streeft naar een betere mobiliteit voor zijn 

inwoners
 Actieplan: 2002002: parkeergelegenheid
 Actie: 2002002001: evaluatie en bijsturing parkeeraanbod

o Startkrediet: 0
o Huidig krediet: 0
o Geschatte kostprijs: 0
o Resterend krediet na beslissing: 0

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- Het ontwerp van beleidsnota inzake parkeerbeleid werd voorgelegd in de 
gemeentelijke mobiliteitscommissie van 27 april 2020.  De commissie ging akkoord 
om het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad voor Lokale Economie en 
de lokale politie. 

- Het advies van de raad voor Lokale Economie 
De raad is akkoord met het voorgestelde parkeerbeleid mits aanpassing van:

- begin uur Shop & Go en blauwe zone om 8 uur in plaats van 8u30;
- de parking voor Sint Lucas te Zonnebeke maar gedeeltelijk als blauwe zone 

inrichten en dan evalueren na 1 jaar;
- de handhaving laten uitvoeren door een externe firma.

- Naar aanleiding van de Raad voor Lokale Economie werd de beleidsnota 
parkeerbeleid als volgt aangepast :

- begin uur Shop & Go en blauwe zone om 8 uur in plaats van 8u30;
- de parking voor Sint Lucas te Zonnebeke maar gedeeltelijk als blauwe zone 

inrichten (de noordzijde) en dan evalueren na 1 jaar
- Advies van de politie :

- De controle wordt uitgevoerd door een externe firma, waardoor de werklast voor 
de politie afneemt.

- Het invoeren van blauwe zones kan zorgen voor een mindere parkeerlast voor 

onder meer winkels

- Eenduidigheid over de volledige gemeente kan enkel toegejuicht worden

- Positief advies vanuit het lokaal commissariaat Zonnebeke.
- Advies van de dienst mobiliteit :

- het aanbieden van shop & go plaatsen bij handelszaken gekenmerkt door hun kort 
bezoek zal ervoor zorgen dat de inwoners vaker hun inkopen zullen doen bij de 
lokale handelaars.

- Momenteel telt de gemeente Zonnebeke 3 verschillende blauwe zones, het invoeren 
van een blauwe zone van 3 uur voor heel het grondbied van Zonnebeke zorgt voor 
een eenduidige regelgeving.

- De invoering van school-  sneeuw -en speelstraten zorgt ervoor dat de kinderen en 
hun begeleiders veiliger kunnen spelen op de openbare weg en naar school gaan.



- Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats 
dichtbij de woning van hun patiënt waardoor ze tijd verliezen die voor de verzorging 
van de patiënt had kunnen gebruikt worden.  De invoering van het systeem van 
zorgparkeren biedt een oplossing voor dat probleem.

- Om de beschikbare parkeerplaatsen te gebruiken zoals voorzien en de nodige rotatie 
te garanderen is een correct en goed gebruik van het aanbod noodzakelijk.  Gezien 
de controle op het naleven van het parkeerreglement niet meer behoort tot de 
essentiële taken van de politie is de controle op vandaag onvoldoende.  Het is dan 
ook best om de handhaving door een externe firma te laten uitvoeren.

- De retributie bij een overtreding van €25 lijkt ons billijk.
- De beleidsnota inzake parkeerbeleid zal voor duidelijkheid en uniformiteit zorgen op 

het gehele grondgebied van onze gemeente..
- Met de inhoud van deze beleidsnota en bijhorende reglementen kunnen wij ons 

akkoord verklaren en wordt dan ook best ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

- De concrete uitwerking van het parkeerbeleidsplan zal dan best gebeuren in een 
aanvullend verkeersreglement per straat.

- Er dient ook een prijsvraag naar diverse firma’s voor de handhaving van het 
uitgestippelde parkeerbeleid. 

Stemming

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

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

Besluitvorming

 De gemeenteraad keurt de beleidsnota inzake parkeerbeleid met de bijhorende 
reglementen goed.

 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- de dienst Omgeving
- de Technische dienst
- de politie.

5. Deelnemen aan de kostendelende vereniging (KDV) 
intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO)

Bevoegdheid

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

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

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 De zelfstandige groepering “kostendelende vereniging KDV IGGO-WVI” werd 

opgericht en werkt als een zelfstandige groepering van personen zonder 
rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 44§2bis, tweede lid van het BTW 
wetboek.
De zelfstandige groepering handelt tegenover haar leden en tegenover derden als 



afzonderlijke vereniging, onder haar eigen benaming “kostendelende vereniging 
intergemeentelijke IGGO – WVI”, hierna verkort genoemd “KDV IGGO-WVI”. 

Documenten en voorgeschiedenis

 De brief dd. 5 maart 2020 van de WVI betreffende opzetting van kostendelende 
vereniging voor “Gis Operateren”.

 De samenwerkingsovereenkomst dd. 2 maart 2020 houdende kostendelende 
vereniging (KDV) intergemeentelijke GIS-operatoren (IGGO) WVI.  Deze overeenkomst 
heeft een vaste duurtijd van 2 jaar.  Na afloop van de vaste duurtijd wordt de 
overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of stopzetting, telkens en 
automatisch verlengd voor één jaar.

 Om in te stappen in de KDV IGGO was er een principieel engagement (ingevulde 
modelovereenkomst) en een prijsopgave in euro van het deel dat de gemeente wil 
opnemen voor de volgende 2 jaar noodzakelijk tegen ten laatste 30 april 2020. 
Hiervoor moest er een inschatting gemaakt worden van de taken en aantal uren.  Het 
uurtarief bedraagt, bij benadering, 55,00 EUR per uur voor een medewerker.

 De beslissing van het schepencollege dd. 27 april 2020 houdende deelname aan de 
kostendelende vereniging voor “GIS” Operatoren van de WVI voor een periode van 2 
jaar voor een 80-tal uren per jaar.

 De brief dd. 18 juni 2020 van de WVI houdende vraag tot ondertekening definitieve 

samenwerkingsovereenkomst.
 De zelfstandige groepering “kostendelende vereniging KDV IGGO-WVI” werd opgericht 

en werkt als een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid 
overeenkomstig artikel 44§2bis, tweede lid van het BTW wetboek. 

 De beslissing van het schepencollege dd. 17 augustus 2020 houdende deelname aan 
de kostendelende vereniging voor “GIS” Operatoren van de WVI voor een periode van 
2 jaar voor een 80-tal uren per jaar mits goedkeuring van de gemeenteraad.

Financieel

 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020 : 100.000 
euro en in 2021 : 25.000 €

 Beleidsitem (Ruimtelijke Planning) 0600, algemene rekening (Erelonen 
Beheersplannen) 61300700

 Beleidsdoelstelling 10010 – gelijkblijvend beleid
 Actieplan: 100100007 – beheer plannen en studies omgeving
 Actie: 100100007003 – beheer gemeentelijke beheersplannen

o Startkrediet: € 100.000 
o Huidig krediet: € 91.745,45 
o Geschatte kostprijs: €4.400 (2020) en €4.400 (2021).
o Resterend krediet na beslissing: € 87.345,45 (2020) en € 21.600 (2021).

Visum

Datum visum: 26/08/20
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 De toepassingen die de voorbije jaren vanuit Vlaanderen zijn opgelegd aan de 
gemeenten zijn dan ook talrijk: de digitale omgevingsvergunning en bijhorend loket, 
een uitwisselingsplatform voor de digitale ontsluiting van alle stedenbouwkundige 
informatie (DSI), gemeentewegen en talrijke digitale registers.  

 Deze verdere digitalisering biedt de gemeente heel wat kansen om de interne werking 
te optimaliseren en een betere dienstverlening uit te rollen voor de burgers en de 
professionelen. Zo kan een digitaal en op kaart ontsloten overzicht gegeven 



wordenvan alle vigerende bestemmingsplannen (BPA's, RUP's, ... ) voor een site. De 
vele administratieve procedures, zoals het aanleveren van stedenbouwkundige 
informatie, (geheel of gedeeltelijk) automatiseren. Met dezelfde inhoud bouwt de 
gemeente in een handomdraai haar eigen geoloket uit dat via de gemeentelijke 
website raadpleegbaar wordt voor burgers en professionelen (denk aan architecten-
studiebureaus) en hoeven zij in eerste instantie niet meer fysiek naar het loket te 
komen om te weten welke stedenbouwkundige voorwaarden op de desbetreffende 
locatie rusten.

 Door de komst van de unieke percelenkaart (geplande release datum oktober 2020) 
dient al onze geografische data over het vergunningenregister (milieu en 
stedenbouw), het plannenregister, de register onbebouwde percelen, 
leegstandsregister e.d. aangepast te worden naar deze ondergrond.

 Op 1 september 2019 is gemeentewegendecreet in werking getreden. Hiervoor moet 
de gemeente een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden.  De gemeente 
Zonnebeke beschikt nog niet over dergelijk register.

 Gezien de capaciteit van het aantal (wettelijk) verplichte taken en gelet op de huidige 
personeelsbezetting van de dienst Omgeving is het best om een deel van deze taken 
te laten uitvoeren door externen, die over de nodige expertise beschikken, onder 
toezicht van de dienst Omgeving.

 De voorliggende overeenkomst heeft een vast tijdsduur van 2 jaar en gaat van start 
op de dag van ondertekening van de overeenkomst. Voor de geplande taken werd er 
een schatting gemaakt van 80 uur per jaar.

 De dienst stelt voor om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en 
de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging intergemeentelijke GIS-
operatoren goed te keuren.

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad beslist om de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de 
WVI en de gemeente Zonnebeke inzake kostendelende vereniging intergemeentelijke 
GIS-operatoren goed te keuren voor de duur van 2 jaar en voor een 80tal uren/jaar.

 In de meerjarenplanning 2020-2025 is er onder het beleidsitem 0600, algemene 
rekening 61300700, het nodige budget voorzien voor de financiering van de opdracht 
in 2020 en 2021. 

 Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :

- dienst Omgeving
- WVI
- Financieel Directeur en de financiële dienst.

6. Herstellingswerken landelijke wegen 2020-2021 - goedkeuring 
bestek, plannen, raming en gunningswijze - openbare procedure

Bevoegdheid

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, 
waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college 
van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de 



voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de 
gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

 Het besluit van de gemeenteraad van 21 januari 2019, houdende delegatie van de 
bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen.

 Het besluit van de gemeenteraad van 21 januari 2019 waarbij deze overheidsopdracht 
nominatief werd toevertrouwd.

Naam schepen/burgemeester: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Openbare werken
Naam behandelende ambtenaar: Filip Carrein

Wetgeving

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Documenten en voorgeschiedenis

 In kader van een goed beheer van de gemeentewegen is het noodzakelijk om 
regelmatig structureel onderhoud uit te voeren aan de bestaande wegen of deze 
gemeentewegen stelselmatig te vernieuwen.

 Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 23 maart 2020 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “Herstellingswerken Landelijke wegen 2020-2021” 
toe te wijzen aan Bureau Cnockaert n.v., Hoogweg 40 te 8940 Wervik.

 In het kader van de opdracht “Herstellingswerken Landelijke wegen 2020-2021” werd 
een bestek met nr. ZO 0075 opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert n.v., 
Hoogweg 40 te 8940 Wervik.

 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 738.522,62 excl. btw of 
€ 893.612,37 incl. 21% btw.

 Volgende straten of gedeelten van straten zijn in het dossier opgenomen (zie ook 
bestek en plannen in bijlage):

1. Wallemolenstraat en de aansluiting met de Ravestraat:
* Vernieuwen van de rijweg in KWS en plaatselijk vernieuwen van de (onder-) 
fundering 
* Vernieuwen van dwarsduikers van de beek onder de rijweg 
* Aanbrengen van bochtversteviging in beton 
* Plaatselijk inbuizen en verbreden van de rijweg en aanleg van uitwijkstroken. 

2. Statiestraat en aansluiting met de Oude Moorsledestraat: 
* Plaatselijk opbreken en vernieuwen van de slechte betonplaten
* Alle voegen uitblazen en verwijderen en nieuwe voegvulling voorzien
* Nazien en herstellen van de vluchtheuvel en betonborduren aan het kruispunt 
met de Oude Moorsledestraat

3. Nieuwstraat:

* Vernieuwen van de rijweg in KWS



* Plaatselijk herstellen of vernieuwen van de straatgoten en boordstenen
* vernieuwen van de voetpaden
* belijning verfmarkering voor de parkeerstroken

4. Jokweg:
* Vernieuwen van de rijweg in KWS
* Plaatselijk vernieuwen van de (onder-)fundering
* Aanbrengen van bochtversteviging in beton en uitwijkstrook

5. Waterstraat en gedeelte van de Tuinwijk:

* Plaatselijk opbreken en vernieuwen van de slechte betonplaten
* deel Waterstraat tussen de Menenstraat N8 en de Wulvestraat: 
affrezen en
 nieuwe toplaag aanbrengen

6. Moorsledestraat:
* Fietspad vernieuwen tussen rotonde Broodseinde en Drangonderstraat.
* Fietspad in asfalt zwart, met uitzondering van de zone tussen de rotonde en 
oversteek naar dubbelrichtingsfietspad.

 Het college van Burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 augustus 
2020 reeds de goedkeuring aan het bestek, de plannen en de raming voor de 
uitvoering van de opdracht “Herstellingswerken landelijke wegen 2020 – 2021”.

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Financieel

 Er is krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020 – 2025 op budgetsleutel 02000-
22400000

 Voorzien krediet in 2020: 380.000,- euro
Voorzien krediet in 2021: 500.000,- euro

 Resterend krediet in 2020: 359.370,29 euro
Resterend krediet in 2021: 500.000,- euro

 Er is krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 op budgetsleutel 02900-
22800000

 Voorzien krediet in 2021: 170.000,- euro
Resterend krediet in 2021 : 170.000,- euro

 Totaal voorziene krediet op beide budgetsleutels: 1.050.000,- euro

    Resterend krediet: 1.029.370,29 euro
    Geschatte Kostprijs: 893.612,37 euro (incl. btw)
    Resterend krediet na deze beslissing: 135.757,92 euro

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Ja 

 Beleidsdoelstelling 2 : Zonnebeke streeft naar een betere mobilitiet voor zijn inwoners
 Actieplan 3: Infrastructuur 
 Actie nr. 1: Onderhoud landelijke wegen

 Beleidsdoelstelling 2 : Zonnebeke streeft naar een betere mobilitiet voor zijn inwoners
 Actieplan 1: Betere ontsluiting
 Actie nr. 1: Onderhoud en verbetering fietspaden

Visum

  



Advies van de dienst en motivatie
 De dienst openbare werken en riolering adviseert na plaatsbezoek en overleg d.d. 

25/05/2020 met het studiebureau om in bovenvermelde straten structurele 
herstellingsweken uit te voeren of de rijweg volledig te vernieuwen en aldus het bestek 

ZO 0075, de plannen en de raming voor de opdracht “herstellingswerken landelijke 
wegen 2020-2021” opgemaakt d.d. 16 juli 2020 door Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 
te 8940 Wervik goed te keuren.

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via de openbare procedure.

Openbare stemming

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

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

Besluitvorming

 Het bestek met nr. ZO 0075 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken 
Landelijke wegen 2020-2021”, opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert n.v., 
Hoogweg 40 te 8940 Wervik worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

 De raming voor de uitvoering van deze werken bedraagt € 738.522,62 excl. btw of 
€ 893.612,37 incl. 21% btw en wordt goedgekeurd.

 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 
niveau.

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 op de 
budgetsleutels 02000-22400000 en 02900-22800000.

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Bureau Cnockaert, Hoogweg 
40 te 8940 Wervik.

7. Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen

Bevoegdheid

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



Wetgeving

 Artikel 12 Wet 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen 
van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen 
van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de 
provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot 
aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging 
van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds 
van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het 
Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, BS 17 
april 2018.

 Wet  van  28  april  2003  betreffende  de  aanvullende  pensioenen  en  het 
belastingstelsel  van  die  pensioenen  en  van  sommige  aanvullende  voordelen 
inzake sociale zekerheid.

 Omzendbrief  van  de  Vlaamse  Regering  dd.  28/05/2020  houdende  sectoraal 
akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.

 Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  dd.  7/12/2007  houdende  de  minimale 
voorwaarden  voor  de  personeelsformatie,  de  rechtspositieregeling  en  het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel, en opeenvolgende wijzigingen.

 De geldende rechtspositieregeling.

Documenten en voorgeschiedenis

 In  de  Vlaamse  Intersectorale  Akkoorden  leggen  de  werkgevers-  en 
werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de 
arbeidsvoorwaarden in  de non-profitsector  te  verbeteren.  Om die afspraken te 
kunnen uitvoeren, ondersteunt de Vlaamse overheid de werkgevers financieel. 

 Lokale en provinciale besturen zijn actief binnen de VIA-sectoren en een deel van 
hun personeelsleden genieten dus ook deze koopkrachtverhoging. Voor die VIA-
personeelsleden  moest  nog  concreet  worden  bepaald  welke 
koopkrachtverhogende maatregelen zouden worden genomen.

 De akkoorden voor de lokale sector komen tot stand na onderhandelingen tussen 
de sociale partners (de VVSG vzw en de VVP als werkgeverdelegaties enerzijds, de 
representatieve  vakorganisaties  ACOD,  ACV-OD  en  VSOA  anderzijds)  en  de 
Vlaamse  Regering.  Het  zijn  de  sociale  partners  die  de  inhoudelijke  afspraken 
maken en beslissingen nemen.

 Lokale en provinciale besturen zijn actief in talloze sectoren die niet onder het 
VIA5-akkoord ressorteren. Toch verwachten ook die personeelsleden maatregelen 
om hun  koopkracht  te  verhogen  naar  analogie  met  hun  collega’s  uit  de  VIA-
sectoren.  Het lokaal  bestuur is  immers één werkgever ten opzichte van al  het 
personeel, en de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn op zo’n cruciaal punt het best 
gelijklopend. De sociale partners hebben dan ook afgesproken om aan het niet-
VIA-personeel dezelfde voordelen toe te kennen.

 De koopkrachtmaatregelen voor het VIA-personeel worden gefinancierd via de VIA-
middelen.  De  koopkrachtmaatregelen  voor  het  niet-VIA-personeel  worden 
gefinancierd door de lokale besturen zelf.

 Na langdurige onderhandelingen sloten de sociale partners op 8 april 2020 in het 
comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, onderafdeling Vlaams Gewest 
en Vlaamse Gemeenschap, een sectoraal akkoord af voor het jaar 2020 . De kern 
van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 
januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het 
sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen (VIA en niet-VIA).

 Het sectoraal akkoord werd afgesloten voor het kalenderjaar 2020 en kreeg de 
goedkeuring van de Vlaamse Regering op 10 april 2020. 

 Alle  lokale  en  provinciale  besturen  die  onder  het  toepassingsgebied  van  het 
sectoraal akkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren. Hier valt ook het lokaal 
bestuur Zonnebeke onder.

 Akkoord  in  de  superkern  ifv.  de  coronacrisis  dd.  06/06/2020  houdende 
mogelijkheid van het toekennen van en consumptiecheque van 300 euro, gericht 



op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend 
voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector 
enz. Deze cheque is 100 procent aftrekbaar en belastingvrij. Daarvoor is wel nog 
een akkoord van de sociale partners nodig.

 Beslissing  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  dd.  15/06/2020 
houdende intentieverklaring rond implementatie van het sectoraal akkoord 2020 
in het lokaal bestuur Zonnebeke. 

 Het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder 
comité van 24/06/2020 houdende implementatie van het sectoraal akkoord 2020 
in het lokaal bestuur Zonnebeke.

Financieel

De nodige budgetten werden voorzien voor de implementatie van het sectoraal akkoord 
in de aanpassing van het meerjarenplan gestemd op de gemeenteraad dd. 06/07/2020. 

Voor het gemeentebestuur betekent het sectoraal een meerkost van 42.723,30 € voor 2020.

Visum

Datum visum: 09/07/20
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 Voorstel  om het  sectoraal  akkoord  als  volgt  te  vertalen  in  het  lokaal  bestuur 
Zonnebeke,  goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en 
met protocol van akkoord in het bijzonder overleg comité:

1. Verhogen  waarde  maaltijdcheques:  Op  vandaag  is  er  een 

maaltijdcheque  van  €  7,00  (€  5.91  werkgeversbijdrage,  €  1.09 

werknemersbijdrage )
o vanaf 1/1/2020 wordt de werkgeversbijdrage verhoogt met 100 euro per 

jaar  per  VTE  (€  0,5  per  cheque:  €  7,5  totaalwaarde  van  de 
maaltijdcheques)

o Hierdoor is er een éénmalige correctie van 50 euro per VTE voor de periode 
van  1/01/2020  tot  30/06/2020  nodig.  Dit  omdat  men  maaltijdcheques 
alleen kan aanpassen voor de toekomst.  Deze inhaalbeweging moet tegen 
eind  2020  zijn  gerealiseerd.  Er  wordt  voorgesteld  om  dit  bedrag  te 
regulariseren in de vorm van een cheque. Dit kan via eco-, cultuur-, sport- 
of cadeaucheques. Gelet op de coronacrisis, en de impact hiervan op de 
lokale handel, is het aangewezen om dit bedrag uit te keren in de vorm van 
een Zonnebon.

2. De jaarlijkse koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE vanaf 
01/01/2020:
o Er wordt voorgesteld om met € 100 van dit bedrag de werkgeversbijdrage 

van maaltijdcheques verder te verhogen. Dit is € 0,5 per cheque zodat we 

aan het fiscaal maximum van € 8 per maaltijdcheque komen (samen met 

de verhoging uit het eerste punt). Hier is dus ook een éénmalige correctie 

nodig  voor  de  periode  01/01/2020  tot  30/06/2020  in  de  vorm van  een 

cheque van € 50.  Hier  wordt voorgesteld om dezelfde werkwijze als uit 

punt 1 te gebruiken: uitbetaling in Zonnebons.

o De resterende € 100 euro wordt jaarlijks uitgekeerd in cheques. Dit kan via 

eco-, cultuur-, sport- of cadeaucheques

 Voor 2020 wordt het voorstel gedaan om opnieuw te kiezen 

voor een handelaarscheque (fiscaal aftrekbaar tot € 300 via 



maatregelen  superkern  06/06/2020  ifv.  coronacrisis).  Zo 

komen  we  in  2020,  samen  met  de  bovenstaande 

maatregelen, aan € 200 aan Zonnebons per VTE.

 Vanaf 2021 wordt het voorstel gedaan om dit uit te keren in 

ecocheques.

3. Verhogen van de tweede pensioenpijler voor de contractuelen. 
Vandaag  is dit 2 %

o Vanaf 01/01/2020 wordt de tweede pensioenpijler opgetrokken tot 2.5 %

o Vanaf 01/01/2021 wordt de tweede pensioenpijler opgetrokken tot  3 % in 

functie  van  de  mogelijke  verhoging  van  de  responsabiliseringsbijdrage. 

Volgens de wet van 30 maart 2018 kunnen lokale besturen een korting op 

hun  responsabiliseringsbijdrage  krijgen  wanneer  ze  een  tweede 

pensioenpijler  aan  hun  contractueel  personeel  toekennen  die  aan  de 

wettelijke voorwaarden voldoet (vanaf 2020: 2 %, vanaf 2021: 3 %). Deze 

incentive heeft ook een keerzijde: besturen riskeren een verhoging van hun 

responsabiliseringsbijdrage wanneer  die  niet  aan de wettelijke  vereisten 

beantwoordt  (mogelijke  responsabiliseringsbijdrage  aan  100%).  De 

financiële incentive bedraagt ten hoogste de helft van de bijdrage voor het 

aanvullend  pensioen.  Voor  Zonnebeke  zou  dit  een  meerkost  betekenen 

van:

Simulatie FPD op 08/06/2020: Verwachte respobijdrage 2021:  

€  82.675  (50,00  %  huidige  responsabiliseringscoëfficiënt)  

tegenover  mogelijks  €  165.350  (100  % 

Responsabiliseringscoëfficiënt  bij  niet  aanpassen  tweede 

pensioenpijler)

 Bovenstaande dient te worden voorzien in de lokale rechtspositieregeling van de 
gemeente:

Artikel 213:

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.  De waarde van 1 maaltijdcheque 

bedraagt 7 8 euro, de werkgeversbijdrage bedraagt 5,91 6,91 euro.

Het personeelslid neemt een bedrag van 1,09 euro per maaltijdcheque voor zijn 

rekening.  Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van het nettosalaris.

Artikel 230 bis

§ 1 In 2020 wordt een plaatselijke handelaarscheque toegekend van € 200 per VTE. 
Dit conform de te bepalen modaliteiten van de RSZ en het sectoraal akkoord.

§  2  Vanaf  2021  wordt  jaarlijks  €  100  euro  per  VTE  uitgekeerd  in  de  vorm  van 
ecocheques. Dit conform de modaliteiten van de RSZ en het sectoraal akkoord. 

§  3 De cheque van het lopend jaar  (200X) wordt telkens uitbetaald in september 
200X. Als referteperiode voor het berekenen van deze cheque worden de volgende 
principes gehanteerd: 

1° De referteperiode loopt van 1 september 200X-1 tem. 31 augustus 200X



2°Periodes niet in dienst in deze referteperiode worden niet meegenomen 
voor  de  berekening van het  bedrag.  Enkel  volledige  maanden in  dienst 
worden meegenomen bij de berekening van het bedrag.
3° De periode van invaliditeit of de periode langer dan 1 jaar aansluitende 
ziekte voor statutairen, worden niet meegenomen voor de berekening van 
het bedrag.
4° Er wordt geprorateerd volgens de prestatiebreuk. 

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad gaat akkoord om het sectoraal akkoord als volgt te 
implementeren in het lokaal bestuur Zonnebeke en hiervoor worden de 
bovenstaande aanpassingen gedaan in de rechtspositieregeling: 

1. Verhogen waarde maaltijdcheques: 
o vanaf 1/1/2020 wordt de werkgeversbijdrage verhoogt met 100 euro per 

jaar  per  VTE  (€  0,5  per  cheque:  €  7,5  totaalwaarde  van  de 
maaltijdcheques)

o Hierdoor  is  er  een éénmalige correctie  van €  50 euro per  VTE voor  de 
periode van 1/01/2020 tot 30/06/2020 nodig. Dit bedrag wordt uitgekeerd 
in de vorm van een Zonnebon. 

2. De  jaarlijkse  koopkrachtverhoging  van  200  euro per  VTE vanaf 
01/01/2020:

o Er wordt beslist om met € 100 van dit bedrag de werkgeversbijdrage van 

maaltijdcheques verder te verhogen. Zo wordt er gekomen tot een totaal 

waarde  van  €  8  per  maaltijdcheque.  Hier  is  dus  ook  een  éénmalige 

correctie nodig voor de periode 01/01/2020 tot 30/06/2020 in de vorm van 

een Zonnebon van € 50.

o De resterende € 100 euro wordt jaarlijks uitgekeerd in de vorm van een 

cheque als volgt:

 Voor  2020  wordt gekozen  voor  een  handelaarscheque 

(Zonnebon)

 Vanaf 2021 wordt dit bedrag uitgekeerd in ecocheques.

3. Verhogen van de tweede pensioenpijler voor de contractuelen. 
o Vanaf 01/01/2020 wordt de tweede pensioenpijler opgetrokken tot 2.5 %.

o Vanaf 01/01/2021 wordt de tweede pensioenpijler opgetrokken tot  3 %. 

Er wordt een inhaaltoelage toegekend voor de periode vanaf 1/1/2020 tot 
en  met  30/09/2020  tot  2.5  %.  De  nodige  aanpassingen  zullen  worden 
gedaan  aan  het  pensioenreglement  en  het  kaderreglement  tweede 
pensioenpijler contractanten.



8. Aanpassen 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.

 De geldende rechtspositieregeling.

Documenten en voorgeschiedenis

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 26/05/2020

Financieel

 Niet van toepassing

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 26/05/2020 houdende 
wijziging rechtspositieregeling.

Voorstel  tot  wijziging  van  volgende  zaken  in  de  rechtspositieregeling  van 
gemeentebestuur Zonnebeke:

1. artikel 7 van de rechtspositieregeling wordt als volgt aangepast:

Artikel 7

1 Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het 

geslaagd is voor selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven 

wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of 

wanneer de functie voltijds wordt.

§ 1. In afwijking van artikel 6, § 3 kan een kandidaat die eerder heeft 

deelgenomen aan een gelijkwaardige selectieprocedure, die niet ouder is 

dan twee jaar voor een functie in dezelfde graad als de vacante functie, 

gedeeltelijk of volledig vrijgesteld worden van de deelname aan de nieuwe 

selectie, als hij daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd.  Voor de 



nieuwe selectie gelden in dat geval de resultaten (punten of scores) die de 

kandidaat behaalde voor de eerder afgelegde overeenstemmende proeven.

De kandidaat vraagt de vrijstelling aan.  De aanstellende overheid beslist 

over de vrijstelling en deelt ze schriftelijk mee aan de kandidaat en aan de 

selectiecommissie.

Advies van de dienst voor deze schrapping:

Botsen met het rechtspositiebesluit

Artikel 13 van het BVR RPR G van 7 december 2007 bepaalt het volgende:
“In  afwijking  van artikel  11,  §  1,  2°,[Om in  aanmerking te  komen voor  
aanwerving moeten de kandidaten: 2° slagen voor een selectieprocedure]  
kan de  raad  bepalen  dat  kandidaten  die  al  geslaagd  zijn  voor  
gelijkwaardige selectieproeven voor een functie bij het bestuur in dezelfde  
graad als de vacante functie, geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van  
deelname aan de selectieproeven.”

Bijgevolg  heeft  de  raad  de  mogelijkheid  om  in  de  plaatselijke  
rechtspositieregeling  al  dan niet  voormelde  mogelijkheid  in  te  schrijven  
m.b.t.  de  gehele  of  gedeeltelijke  vrijstelling  van  deelname  aan  de  
selectieproeven. Dit is dus geen verplichting. Maakt de raad de keuze om  
deze mogelijkheid wel in te schrijven, dan moet deze onverkort zo worden  
ingeschreven.

Artikel  7,  §2  van de plaatselijke  rechtspositieregeling van Zonnebeke is  
momenteel  echter  in  strijd  met  artikel  13 BVR RPR G.  De aanstellende  
overheid kan immers niet beslissen over het nog al dan niet toekennen,  
indien deze mogelijkheid is voorzien in de RPR, wordt deze automatisch  
toegekend bij aanvraag.

Selectie technisch is een vrijstelling belastend:

Het  voorzien  van  de  mogelijkheid  tot  vrijstelling  in  een  latere  
selectieprocedure  is  niet  evident  om  kandidaten  op  een  zelfde  manier  
tegenover elkaar af te wegen. Meestal wordt de latere selectie uitgevoerd  
door een andere selectiecommissie die een andere invulling gaat geven 
aan  de  selectie  onderdelen.  Dit  zorgt  ervoor  dat  kandidaten  tegenover  
elkaar gerangschikt dienen te worden die niet dezelfde inhoud van selectie  
hebben doorlopen. Dit geeft  een vertekend beeld en kan voor discussie  
zorgen bij de selectiecommissie en de deelnemende kandidaten.  

Daarenboven kan de functie-inhoud van een job sterk wijzigen in twee jaar.  
De focus kan wijzigen waardoor het gezochte profiel anders gedefinieerd 
wordt. Scores die in oude procedure worden toegekend, kunnen dus weinig  
relevant zijn in een latere procedure.

Vandaar  het  algemeen  advies  om  dit  te  schrappen  uit  de  
rechtspositieregeling  van  het  lokaal  bestuur  Zonnebeke.  Zo  worden  
kandidaten op een gelijke manier tegenover elkaar afgewogen. 

2. artikel 104 van de rechtspositieregeling wordt als volgt aangepast

Artikel 104



Het personeelslid krijgt voor alle interne of externe vormingsactiviteiten waaraan 

het deelneemt op uitdrukkelijk verzoek van de vormingsverantwoordelijke of het 

diensthoofd dienstvrijstelling en de periode van afwezigheid wordt gelijkgesteld 

met dienstactiviteit. 

De periode van afwezigheid wordt omschreven als de duur van de lestijd en de 

duur van de verplaatsingstijd.  De duur van de verplaatsingstijd wordt evenwel 

beperkt tot de tijd die door een routeplanner voorop wordt gesteld en begrensd tot 

maximaal  4  uur  in  totaal.   Van deze totale  periode van afwezigheid  wordt  de 

normale middagpauze afgetrokken.

Indien  de  periode  van  afwezigheid  wegens  vorming  of  opleiding  de  normale 

arbeidstijd  op  die  dag  van  de  betrokkene  overschrijdt  krijgt  het  personeelslid 

daarvoor een compenserende inhaalrust, berekend aan 100 %, te nemen binnen 

de  termijn  van  4  maanden  conform  de  modaliteiten  van  huidige 

rechtspositieregeling  -  Hoofdstuk  Onregelmatige  prestaties  -  Overuren.   De 

compensatie wordt genomen in afspraak met de leidinggevende, rekening houden 

met het dienstbelang.

Voor meerdaagse opleidingen met overnachting op kosten van de organisatie, kan 

er als arbeidstijd een maximum van 7,6 uren per dag (inclusief de dag van vertrek 

en terugkomst) in rekening worden gebracht. 

Per 25 lesuren bij de school voor bestuursrecht wordt 7,6 uren dienstvrijstelling 

toegekend.  De dag van het examen wordt dienstvrijstelling gegeven."

3. artikel 149 van de rechtspositieregeling wordt als volgt aangepast

1 De waarneming van de functie van algemeen directeur en financieel 

directeur wordt geregeld door het Gemeentedecreet. 

§ 2. De gemeenteraad stelt de waarnemende algemeen directeur of 

financieel directeur aan.

§ 3. In spoedeisende gevallen kan de aanstelling door het college van 

burgemeester en schepenen gebeuren, mits bekrachtiging in de 

eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

§ 4. De waarnemer moet voldoen aan de voorwaarden van het ambt dat 

wordt waargenomen, tenzij er binnen het bestaande personeelsbestand 

geen personeelslid is dat aan de voorwaarden voldoet.



§ 5. De waarneming van de functie van een decretale graad is beperkt tot 

een duur van 6 maanden.

§ 6. De waarnemer van de hogere functie beschikt over alle prerogatieven die 

verbonden zijn met die functie.

1 De waarneming van de functie van algemeen directeur en financieel 

directeur wordt geregeld door het decreet lokaal bestuur.

§ 7. Het college van burgemeester en schepenen  stelt de waarnemend 

algemeen directeur of financieel directeur aan.

§ 8. In spoedeisende gevallen kan de aanstelling door de algemeen directeur 

gebeuren, mits bekrachtiging in de eerstvolgende zitting van het college 

van burgemeester en schepenen.

2 Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen 

directeur of financieel directeur voorzien als de afwezigheid of 

verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer 

dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard.

3 De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel 

directeur oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden 

zijn.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming over de aanpassing van de rechtspositieregeling, wordt ter 
zitting een amendement ingediend door raadslid Hoflack om het voorliggend besluit aan 
te vullen met volgende passage:
Voor een zelfde functie die vacant wordt binnen een periode van twee jaar, wordt 
hetzelfde selectiebureau aangesteld.

Stemming amendement: 

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

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Nee-stem: Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Annelies Vancoillie, 

Thijs D'Alleine, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Dirk Sioen, Ingrid 

Vandepitte, Koen Meersseman, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Nele 

Dejonghe, Johan Demonie, Jan Desmet.
Het amendement wordt niet aangenomen

Bij amendement ingediend door schepen Vandepitte wordt voorgesteld om het 
agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
Stemming amendement: 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 



F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. 
Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad beslist om voorliggend agendapunt te verdagen naar een volgende 
zitting.

9. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem schooljaar 20-21

Bevoegdheid

Naam schepen: Jan Vandoolaeghe
Bevoegd voor: Onderwijs
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wouter Ballyn 

Wetgeving

- Het decreet van 9 juli 2010 betreffende het onderwijs XX, artikelen II.5 en II.7
- Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie  op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad, artikel 21
- Het decreet van basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 28 en 37
- Het besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2010 tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op 
de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs 

Documenten en voorgeschiedenis

- Vorig schoolreglement goedgekeurd in het Schepencollege van 9 september 2019.
- Aanpassingen goedgekeurd door schoolraad op 4 mei 2020.
- Het model van schoolreglement van OVSG
- Volledige schoolreglement in bijlage, nieuwe zaken aangeduid in geel.  

Financieel

Niet van toepassing

Advies van de dienst

- Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de 
leerlingen regelt

- In het huidige schoolreglement basisonderwijs worden volgende 
wijzigingen/aanvullingen aangebracht: 

 Minder scherpe maximumfactuur

 Begrip ‘regelmatige leerling’

 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

 Afwezigheden / te laat komen in het kleuteronderwijs



 Afwezigheden omwille van revalidatie

 Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

  

Stemming
Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 

Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. 
Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

- De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het schoolreglement.  
- Het hierbijgevoegde schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool te 

Zonnebeke goed te keuren
- Het schoolreglement en de afsprakennota wordt door de directeur bij de eerste 

inschrijving van de leerlingen en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de 
ouders, die ondertekenen voor kennisname

10. Aanpassing schoolreglement en infobrochure gewoon 
basisonderwijs schooljaar 2020-2021, gemeenteschool Geluveld

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 57
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;

Naam schepen: Jan Vandoolaeghe
Bevoegd voor: Onderwijs
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Nele Dael

Wetgeving

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 3-
24°+25°, 8, 11ter, 12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 
§1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3  §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-
§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 quater , 37bis §4 3°,§7( cfr hoofdstuk14 in 
schoolreglement);
 Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 

van 2 april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de 
diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en 
secundair onderwijs en betreffende participatie op school….

Documenten en voorgeschiedenis

 Overleg in de schoolraad op 3 juli 2020
 Vorig schoolreglement ( en infobrochure) werd goedgekeurd op 9 juli 2018
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 

betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar ;



 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 
1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 
2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 
2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 
betreffende lokale participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs ;

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 
betreffende de engagementsverklaring in het basisonderwijs ;

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening 
niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve 
schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs 
vanaf 1 september 2014;

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven 
in het basisonderwijs ;

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht 
van leerlingengegevens bij schoolverandering ;

 Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 
schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de 
ouders en de leerlingen regelt;

 Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de 
infobrochure) goedgekeurd op 9 juli 2018 aan actualisatie toe is;

 Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en 
schepenen ,na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure ;

 Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

Financieel

 Wedde wordt betaald door de Vlaamse Overheid.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen 
dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

 Het huidige schoolreglement (+ infobrochure) goedgekeurd op 9 september 2019 is 
aan actualisatie toe 

 Aan het huidige schoolreglement en infobrochure worden volgende aanpassingen 
gedaan.(wijzigingen staan in het geel aangeduid).

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 



F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 
Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. 
Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Het bestaande schoolreglement goedgekeurd op 9 september 2019 wordt 
geactualiseerd.

 De hierboven vermelde wijzingen in het schoolreglement voor de gemeentelijke 
basisschool te Geluveld worden goedgekeurd

 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om in de loop van 
het schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan het schoolreglement van de 
school goed te keuren na overleg in de schoolraad.

 Het schoolreglement en de infobrochure wordt door de directeur bij de eerste 
inschrijving van de leerlingen en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, 
die ondertekenen voor kennisname.

11. Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van 
algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van 
persoonsgegevens tussen instanties

Bevoegdheid

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 56

Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Informatieveiligheid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Kim D'Almagne

Wetgeving

 Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, artikel 8;
 Het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en latere wijzigingen Richtsnoeren met 

betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en 
gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt 
door de kruispuntbank van de sociale zekerheid en bij de integratie OCMW – 
gemeente;

 De Algemene Verordening op de Gegevensbescherming dd. 25 april 2018;
 Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.

Documenten en voorgeschiedenis

 Brief dd. 23 juni 2020 van Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen betreffende ‘Afsluiten van 
protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en 
andere instanties: mandatering aan OVSG’ (postregistratie 2020/0499)

 Formulier ‘Aansluiting algemene protocollen onderwijs’
 Brief van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) gericht aan de Vlaamse Vereniging 

van Steden en Gemeenten betreffende ‘Antwoord op uw vraag om advies over de 
procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen’ (ref. VTC/O/2019/07)



 Brief dd. 24 mei 2019 van de VTC gericht aan de voorzitters van de school- of 
centrumbesturen en de directeurs betreffende ‘Protocollen voor de doorgifte van 
persoonsgegevens – mandaat aan de koepelorganisaties’ (ref. VTC/O/2019/01)

 Document ‘Werkwijze protocollen mandateren aan OVSG’

Financieel

 Niet van toepassing.

Visum

 Niet van toepassing.

Advies van de dienst en motivatie

 Overwegende dat elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een 
instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid een protocol 
vereist, gesloten tussen de betreffende instanties;

 Overwegende dat het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen veelvuldig 
dergelijke mededelingen doen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs 
en Vorming (bv. AGODI), onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, 
scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa;

 Overwegende dat deze mededelingen hoofdzakelijk voortvloeien uit reglementaire 
bepalingen en aldus een wettelijke grondslag hebben;

 Overwegende dat het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels 
en het GO! in samenwerking met de VTC, omwille van administratieve 
vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene protocollen hebben 
ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen gelden;

 Overwegende dat er om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde 
procedure waarbij de onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de 
onderhandelingen zowel hun DPO het advies te laten verlenen als het algemeen 
protocol te ondertekenen, in naam en voor rekening van de schoolbesturen;

 Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de 
(gemandateerde) partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG;

 Overwegende dat het schoolbestuur na de ondertekening door de 
(gemandateerde) partijen drie maanden de tijd heeft om alsnog het algemeen 
protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen DPO (opt-out);

 Overwegende de brief van OVSG (postregistratie 2020/0499 en online beschikbaar 
op www.ovsg.be) waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en 
mandatering worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out;

 Overwegende de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. 
VTC/O/2019/07) waarin deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor 
de totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan 
OVSG wordt bevestigd;

 Overwegende dat de werkwijze tevens werd goedgekeurd in de Werkgroep 
Informatieveiligheid VVSG van 25 november 2019;

 Overwegende dat het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke van de 
onderwijsinstelling gebonden blijft door de bepalingen opgenomen in het protocol, 
inclusief de beveiligingsmaatregelen;

 Overwegende dat het schoolbestuur een functionaris voor gegevensbescherming 
(DPO) heeft aangemeld bij de VTC en over een goedgekeurd 
informatieveiligheidsplan beschikt (zie de verklaring op eer in de bijlage),

 Overwegende dat het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 erop wijst dat de 
betreffende gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het 
register van verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die 
worden voorzien in het algemeen protocol;



Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en 
de verklaring op eer.

 De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen 
protocol.

 De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden 
en Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen.

 De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel 
van Steden en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het 
schoolbestuur te ondertekenen.

 De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de 
beslissing over het al dan niet goedkeuren van het algemeen protocol en de 
verdere uitvoering indien van toepassing.

12. Beslissing houdende toetreding gemeente Aalter, gemeente Herk-
de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente Sint-
Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool  tot de 
welzijnsvereniging Audio

Bevoegdheid

OCMW-decreet artikel 224

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

Wetgeving

 Gelet op art. 482, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur dat de 
instemming van alle deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe 
deelgenoten;

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Aalter om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 12 november 2019;

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Herk-de-Stad om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 10 februari 
2020;

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Kaprijke om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 31 oktober 2019;

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Lievegem om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 16 oktober 
2019;

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Sint-Laureins om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 
december 2018;



 Gelet op de vraag vanwege OCMW Herk-de-Stad om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 10 februari 
2020;

 Gelet op de vraag vanwege Hogeschool Vives om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 17 december 2019;

 Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 
9 mei 2019;

 Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente 
Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, 
gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool formeel goed 
te keuren;

Documenten en voorgeschiedenis

 Niet van toepassing

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 Niet van toepassing

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Artikel 1. De raad keurt de toetreding van gemeente Aalter tot de vereniging Audio 
goed.

 Artikel 2. De raad keurt de toetreding van gemeente Herk-de-Stad tot de 
vereniging Audio goed.

 Artikel 3. De raad keurt de toetreding van gemeente Kaprijke tot de vereniging 
Audio goed.

 Artikel 4. De raad keurt de toetreding van gemeente Lievegem tot de vereniging 
Audio goed.

 Artikel 5. De raad keurt de toetreding van gemeente Sint-Laureins tot de 
vereniging Audio goed.

 Artikel 6. De raad keurt de toetreding van OCMW Herk-de-Stad tot de vereniging 
Audio goed.



 Artikel 7. De raad keurt de toetreding van Vives Hogeschool tot de vereniging 
Audio goed.

 Artikel 5. Deze beslissing wordt vermeld op de lijst bedoeld in art. 330 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

13. Beëindiging samenwerkingsovereenkomst onthaalcentrum en 
sanitair blok TCC

Bevoegdheid

Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Alain Wyffels

Wetgeving

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet lokaal bestuur artikel 40

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
 Beslissing van de gemeenteraad van 29/12/2006

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het onthaalcentrum bij Tyne Cot 
Cemetery

 Beslissing van de gemeenteraad van 09/07/2012
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst met M. Decaestecker m.b.t. Tyne Cot 
onthaal

 Beslissing van het schepencollege van 23/03/2020
Samenwerkingsovereenkomst onthaalcentrum en sanitair blok Tyne Cot cemetery 
tijdens coronapandemie

 Beslissing van het schepencollege van 06/07/2020 tot heropening van de 
kerktoren en het bezoekerscentrum van Tyne Cot Cemetery

Documenten en voorgeschiedenis

 Samen met haar partners bouwde de gemeente Zonnebeke nabij het Tyne Cot 
Cemetery een bezoekerscentrum, een functionele parking en een sanitair blok.
Deze infrastructuur rond de site was er nodig omdat de mobiliteit, de 
parkeergelegenheden en sanitaire voorzieningen  niet aanwezig waren voor de 
250.000 bezoekers per jaar die een bezoek brengen aan de grootste en 
belangrijkste militaire begraafplaats van de Westhoek.

 Om dit patrimonium te onderhouden werd in de gemeenteraad van 29/12/2006 
een overeenkomst afgesloten mevrouw Marijke Decaestecker.

 Op 09/07/2012 werd deze overeenkomst aangepast na installatie van een 
draaisysteem om de toegang tot de toiletten enkel op een gecontroleerde en 
betaalde manier te laten gebeuren.

 Mevrouw Decaestecker ontvangt een maandelijkse vergoeding van 1.800 euro 
excl. Btw voor het onderhoud van het onthaalcentrum en het sanitaire blok 
( 21.600 euro excl. BTW per jaar)

Daarnaast ontvangt zij per gebruik van het toilet € 0,50 (betaald door de gebruiker van 
het toilet).
 Na het uitbreken van de coronapandemie in België en Europa werd op 13/3/2020 

het bezoekerscentrum gesloten conform de federale maatregelen.
Doordat het onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst, het onderhoud en 
het openen van het bezoekerscentrum en het sanitair blok, niet als dienst 
geleverd kon worden, vond er tijdens deze periode geen uitbetaling plaats.
De samenwerkingskomstovereenkomst kon door de hiërarchie inzake wetgeving 
en bijgevolg dus door overmacht niet worden nagekomen.

 Op 06/07/2020 werd het bezoekerscentrum terug geopend. Omdat de veiligheid 
onvoldoende gegarandeerd kan worden blijven de toiletten gesloten. 
Daardoor ontvangst mevr. Decaestecker alleen de vaste vergoeding.



 Ook na de corona-crisis verwachten we, mede door de nakende Brexit, beduidend 
minder bezoekers dan de voorbije herdenkingsjaren. Mevrouw Decaestecker gaf 
aan dat de huidige inkomsten onvoldoende zijn om de huidige samenwerking op 
zelfstandige basis verder te zetten.

 Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door uiterlijk drie maand voor 
het verstrijken van het lopende jaar de andere partij een aangetekende brief te 
sturen waarin ze deze overeenkomst opzegt.

Financieel

 Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem (Toerisme - Infrastructuur) 05220, algemene rekening 

(Onderhoudskosten) 61300600
 Beleidsdoelstelling 10010
 Actieplan: 10010002 Beheer Onroerende Goederen
 Actie: 10010002009 Beheer Onroerende Goed zonder bestemming

o Startkrediet: €35.500,00
o Huidig krediet: €1.293,18
o Reeds opgenomen aanwending in 2020 voor vergoeding Marijke 

Decaestecker: €26.400,00
o Resterend krediet na beslissing: €1.293,18

In 2020 werd een aanwending voorzien van €26.400,00 euro voor de betaling van de 
vergoeding aan Marijke Decaestecker. Er werd een eerste factuur ontvangen van 
€2.178,00 incl. BTW. Er werd een tweede factuur ontvangen van €2.178,00 incl. BTW. Er 
werd een derde factuur ontvangen van €2.088,00 incl. BTW. In april, mei en juni 2020 
waren er geen vergoedingen verschuldigd. Vanaf  6 juli 2020 tot einde van de 
overeenkomst zal het maandelijks bedrag van €2.178,00 verschuldigd zijn. 
Er werd een factuur ontvangen voor de maand juli van €1.545,67 incl. BTW.
De raming van de maximaal te betalen vergoeding voor 2020 bedraagt €18.879,67 
(€2.178,00 (jan) + €2.178,00 (feb) + €2.088,00 (maa) + €1.545,67 (jul) + maximaal 5 x 
€2.178) 
Er is dus een te verwachten overschot op deze aanwending in het jaar 2020 van 
€7.520,33 wegens het tijdelijk sluiten van de site. (€26.400 - €2.178,00 (jan) - €2.178,00 
(feb) - €2.088,00 (maa) - €1.545,67 (jul) – (maximaal 5 x €2.178))

Visum

Datum visum: 31/07/20
Visum financieel beheerder: Visum niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 Mevrouw Decaestecker ontvangt een maandelijkse vergoeding voor het 
onderhoud van het onthaalcentrum en het sanitaire blok gedurende 10 maanden 
per jaar. 
Daarnaast ontvangt zij per gebruik van het toilet € 0,50 (betaald door de gebruiker 
van het toilet).

 Na het uitbreken van de coronapandemie in België en Europa werd op 13/3/2020 
het bezoekerscentrum gesloten conform de federale maatregelen en vond er 
tijdens deze periode geen uitbetaling plaats.

 Op 06/07/2020 werd het bezoekerscentrum terug geopend. Omdat de veiligheid 
onvoldoende gegarandeerd kan worden blijven de toiletten gesloten. Daardoor 
ontvangst mevr. Decaestecker alleen de vaste vergoeding.

 Ook na de coronacrisis verwachten we, mede door de nakende Brexit, beduidend 
minder bezoekers dan de voorbije herdenkingsjaren. Mevrouw Decaestecker gaf 
aan dat de huidige inkomsten onvoldoende zijn om de huidige samenwerking op 
zelfstandige basis verder te zetten.



 In onderling overleg werd beslist om de samenwerking stop te zetten.
Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door uiterlijk drie maand voor 
het verstrijken van het lopende jaar de andere partij een aangetekende brief te 
sturen waarin ze deze overeenkomst opzegt.

 Wij stellen voor om deze overeenkomst voor 1 oktober op te zeggen.
Als mevr. Decaestecker tijdens de opzegperiode de overeenkomst eerder wil 
stopzetten stellen wij voor om daarop in te gaan.

Stemming

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

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

Besluitvorming

 De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst met mevr. 
Decaestecker voor het onderhoud van het bezoekerscentrun en de toiletten van 
Tyne Cot Cemetery voor 1 oktober op te zeggen.

 Mevr. Decaestecker kan tijdens de opzegperiode de overeenkomst eerder stopzet-
ten.

14. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 17 juli 2020. 
Tijdelijke politieverordening: extra maatregelen tegen de 
verspreiding van COVID-19 virus - het verplicht dragen van een 
mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en neus volledig 
bedekt in alle publieke gedeelten van de gebouwen eigendom van de 
gemeente en het OCMW van Zonnebeke op het grondgebied van de 
gemeente Zonnebeke

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Kim D'Almagne

Wetgeving

 Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
 Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 

coronavirus
COVID-19 te beperken

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad.
Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd.

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 17 juli 2020: Tijdelijke politieverordening: extra 
maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 virus – het verplicht dragen van 
een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en neus volledig bedekt in 



alle publieke gedeelten van de gebouwen eigendom van de gemeente en het 
OCMW van Zonnebeke op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke.

Deze verordening gaat in per 17 juli 2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 17 juli 2020 houdende tijdelijke 
politieverordening: extra maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 virus – 
het verplicht dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en 
neus volledig bedekt in alle publieke gedeelten van de gebouwen eigendom van 
de gemeente en het OCMW van Zonnebeke op het grondgebied van de gemeente 
Zonnebeke wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.

15. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 31 juli 2020. 
Tijdelijke politieverordening: extra veiligheidsmaatregelen tegen de 
verspreiding van COVID-19 virus

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Kim D'Almagne

Wetgeving

 Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
 Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 

coronavirus
COVID-19 te beperken

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad.
Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd.

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 31 juli 2020: Tijdelijke politieverordening: extra 
veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 virus.

Deze verordening gaat in per 3 augustus 2020 en zal ter bekrachtiging worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.

Stemming

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 
F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 



Vancoillie , Jan Desmet, L. Hoflack, Hannelore Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, W. Doom

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

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 31 juli 2020 houdende tijdelijke 
politieverordening: extra veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van 
COVID-19 virus wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.

16. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 2 september 2020. 
Tijdelijke politieverordening: versoepeling veiligheidsmaatregelen 
tegen de verspreiding van COVID-19 virus

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
 Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 

coronavirus
COVID-19 te beperken

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad.
Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd.

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 2 september 2020: Tijdelijke politieverordening van de 
burgemeester - versoepeling veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van 
COVID-19 virus

Deze verordening gaat in per 3 september 2020 en zal ter bekrachtiging worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.

Stemming

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 2 september 2020 houdende tijdelijke 
politieverordening: versoepeling veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding 
van COVID-19 virus wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.



17. Covid-19 subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen

Bevoegdheid

Naam schepen:Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Evelien Van Ootegem

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de 
Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen op datum van 
10 juli 2020.

Documenten en voorgeschiedenis

 De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om aan de gemeenten en OCMW’s een 
subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen. Met deze financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering enerzijds de 
koopkracht verhogen van de huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden  
en 

anderzijds de lokale economie via een krachtige lokale impuls versterken.
Ons lokaal bestuur kan hiervoor 17655,35 euro subsidie ontvangen.

De voorwaarden om deze subsidie te kunnen trekken zijn de volgende:
1/ tijdig een correcte en volledige aanvraag indienen

2/ het lokaal bestuur beschikt over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem. 
Ons lokaal bestuur beschikt over de Zonnebon die hiervoor in aanmerking komt.

3/ het lokaal bestuur definieert en motiveert de afbakening van de kwetsbare 
doelgroepen en lokale handelszaken op basis van de plaatselijke noden.

Afbakening van de doelgroep:
 Personen/gezinnen met een (equivalent) leefloon 
 Personen/gezinnen met verhoogde tegemoetkoming (= personen met 

uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming bijvoorbeeld 
IGO, IT, IVT,… en personen met lage inkomens)   

 Personen/gezinnen met een attest voor de voedselbank of pamperbank 
 Personen/gezinnen die omwille van COVID-19 een (financiële of materiële) 

steun hebben ontvangen van de sociale dienst 
 Personen/gezinnen in budgetbeheer en budgetbegeleiding

Deze doelgroep is nu reeds gekend bij de sociale dienst in het kader van andere 
aanvullende steunen (uitpas, onderwijscheque, verwarmingstoelage, bruikleen 
laptop,..). 

De gegevens van personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming zijn ook 
gekend maar kunnen omwille van GDPR momenteel hiervoor nog niet gebruikt 
worden. De KSZ zal gecontacteerd worden om dit huidige reglement toe te voegen 
aan de bestaande overeenkomst. Op die manier kunnen ook deze gegevens in dit 
kader gebruikt worden.

De bon wordt toegekend aan het gezinshoofd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in 
alleenstaanden of gezinnen.

Afbakening lokale handelszaken:



 Dit consumptiebudget kan volgens de richtlijnen ruim gebruikt worden: 
bijvoorbeeld: lokale handelszaken zoals kledijwinkels, voedingswinkels, horeca, 
winkels voor schoolmateriaal, vrijetijdsbesteding,..

Aangezien ons lokaal bestuur reeds een bestaande bon (Zonnebon) in werking heeft 
lijkt het ons efficiëntst om deze werking te behouden. De afbakening volgt dus de 
bestaande afbakening of lijst van de geregistreerde deelnemende lokale 
handelszaken. De huidige lijst van handelszaken zit in bijlage opgenomen.

4/ Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van 
toekenning en het gebruik en de validering van de bonnen. De bonnen moeten 
ingewisseld worden bij het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.

 Waarde van de bon: 
15 euro per gezinshoofd

 Geldigheidsduur van de bon: 1 jaar na uitgiftedatum. De vervaldatum staat op 
de voorzijde van de bon. Handelaars mogen geen vervallen bonnen 
aanvaarden.

 De wijze van toekenning
We gaan uit van een automatische rechtenverkenning en toekenning. Deze 

doelgroepen zijn gekend bij de sociale dienst. De bonnen worden via de post 
bedeeld met een begeleidende brief. Er wordt een folder bijgevoegd over de 
werking van de sociale dienst met een contactpersoon en vermelding van 
andere mogelijke voordelen.

 Gebruik van de bon: analoog met de huidige werking van de Zonnebon. 
De Zonnebon is een geschenkbon uitgegeven door de gemeente Zonnebeke. Met 

deze geschenkbon kan men bij een groot aantal lokale handelszaken terecht. 
De doelgroep kan met de bon aankopen doen. 

De doelgroep is dus vrij om de bon naar behoefte te besteden in een lokale 
deelnemende handelszaak. 

De verzilvering van de bon verloopt automatisch. Een handelaar scant de QR-code 
die op de papieren bon staat en rekent zo af. Het achterliggend 
softwaresysteem zal aangeven dat de bon verzilverd werd. De financiële dienst 
van de gemeente heeft toegang tot dit systeem en kan de verzilverde bonnen 
uitbetalen aan de handelaars waar de bonnen ingeruild werden.

 Validering van de bon: analoog met de huidige werking van de Zonnebon. 
Op de bon staat een unieke QR-code én twee beveiligingscodes.
Het aantal uitgegeven bonnen wordt door de sociale dienst bijgehouden. 
De sociale dienst beschikt over een lijst met namen en adresgegevens van deze 

personen.
Nadien kunnen we bij het valideren van de bon aan de hand van deze codes zien 

of het ging over iemand van de doelgroep. (identificatie is dus niet op niveau 
van persoon maar wel doelgroep).

Financieel 

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

werkingssubsidies) 64900000
 Beleidsdoelstelling 5005
 Actieplan: 5005002 ondersteunen lokale handel
 Actie: 5005002002 Verdere uitbouw systeem Zonnebonnen

o Startkrediet: €115.000,00
o Huidig krediet: €106.109,27
o Geschatte kostprijs: €17.655,00 euro



o Resterend krediet na beslissing: €88.454,27 

Deze uitgave staat tegenover de subsidie die wij kunnen ontvangen ten bedrage van € 
17.655,35 die op het inkomstenbudget 0900/74833000 voorzien is in het 
meerjarenplan.

Visum

Datum visum: 06/08/20
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 Positief advies. De sociale dienst vindt deze maatregel een extra ondersteuning voor 
de meest kwetsbare huishoudens.

Stemming

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

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

Besluitvorming

 De Gemeenteraad gaat akkoord met het aanvragen van de subsidie COVID-19 ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen;

 De Gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van deze bonnen volgens de 
voorwaarden, doelgroep en werkwijze zoals beschreven in dit reglement;

 De Gemeenteraad gaat akkoord dat de vraag zal gesteld worden aan de KSZ om dit 
reglement ook toe te voegen aan onze bestaande overeenkomst zodoende de sociale 
dienst ook de bestaande lijst personen met verhoogde tegemoetkoming hiervoor kan 
aanwenden.

18. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Wijzigen deontologische commissie

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 9 september 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

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: 

Jan Desmet namens fractie #Team8980 
Franky Bryon namens fractie InSamenspraak 
Koen Descheemaeker namens fractie N-VA 
William Doom namens fractie Lijst Passendale 
Dit collegebesluit zal op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd 

worden. 
Op de gemeenteraad van 13 mei 2019 werd de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen dd. 08 april 2019 m.b.t. de samenstelling van de 
deontologische commissie bekrachtigd met als samenstelling: 

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 
Op 24 juli 2020 stuurt de algemeen directeur een e-mail: 
… [ik vind het] mijn plicht, als algemeen directeur, om jullie te wijzen op de 

onrechtmatige samenstelling van de deontologische commissie zoals vastgelegd op 
13/05/2019. 

Artikel 37§3 1°stelt duidelijk: 
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties 

waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per 
gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid 
wordt berekend. Die berekeningswijze geldt voor alle commissies die de 
gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het 
aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen, altijd hoger is dan de som van het aantal 
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die 
haar overeenkomstig de voormelde berekeningswijze toekomen, met een voordracht, 
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de 
gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te 



begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten toegewezen in de volgorde waarin 
de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht. 

- Bij nazicht blijkt dat de term “evenredig” heel breed geïnterpreteerd kan worden, 
duidelijk is wel dat de meerderheid de meerderheid moet behouden in deze 
commissie. 

Om aan dit artikel tegemoet te komen is de eenvoudigste oplossing het aanduiden van 3 
extra leden van de meerderheidsfractie. Dan heeft de meerderheidsfractie 4 leden, de 
oppositie 3 leden. 

Voorstel tot besluit:

De gemeenteraad roept gemeenteraadsleden van de meerderheidsfractie om zich tegen 
25 september 2020 te melden als kandidaat voor de deontologische commissie bij de 
voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zodat de aangepaste 
samenstelling van de deontologische commissie, namelijk het extra toevoegen van 
drie leden van de meerderheidsfractie kan bekrachtigd worden op de eerstkomende 
gemeenteraad.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming over het wijzigen van de deontologische commissie, wordt 
ter zitting een amendement ingediend door raadslid Annelies Vancoillie om het 
voorliggend besluit als volgt te wijzigen:
De gemeenteraad beslist dat de deontologische commissie wordt samengesteld conform 
artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

§ 2. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De 
mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld  
volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle 
commissies. De berekeningswijze is als volgt: per fractie wordt het aantal 
raadsleden gedeeld door drie en naar boven afgerond tot een geheel getal.

Concreet zorgt dat voor volgende verdeling:

- Team #8980: 5 leden
- Insamenspraak: 2 leden
- NV-A: 1 lid
- Lijst Passendale: 1 lid

De gemeenteraad beslist om artikel 34 bis van de deontologische code te schrappen.

Artikel 34 bis

Er wordt in de gemeenteraad een deontologische commissie ingesteld die waakt 

over de naleving van de deontologische code. Bij de start van elke legislatuur 

duidt elke fractie 1 raadslid aan voor de deontologische commissie. De voorzitter 

ervan wordt aangeduid binnen de schoot van de deontologische commissie.

Stemming amendement: 

Ja-stem: Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Annelies Vancoillie, Thijs 

D'Alleine, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Koen 

Meersseman, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Nele Dejonghe, Johan Demonie, 

Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom
Het amendement wordt aangenomen



Vervolgens wordt gestemd over het voorgestelde agendapunt na aanpassing in 
toepassing van voornoemd amendement.

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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Art. 1 - De gemeenteraad beslist dat de deontologische commissie wordt samengesteld 
conform artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Art. 2 - De gemeenteraad beslist om artikel 34 bis van de deontologische code te 
schrappen.

19. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Samenstelling adviesraad onroerend 
erfgoed

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 9 september 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

Documenten en voorgeschiedenis 
− De aanvraag van de gemeente Zonnebeke dd. 21/12/2016 tot erkenning van een 

onroerend erfgoedgemeente. 
− De brief dd. 22 maart 2017 van het Agentschap Onroerend Erfgoed met een aantal 

bijkomende vragen om de aanvraag tot erkenning ten gronde te kunnen beoordelen. 
− De brief dd. 18 april 2017 van de gemeente aan het Agentschap Onroerend Erfgoed ter 

vervollediging van het dossier. 
− Het besluit dd. 28 april 2017 van de Vlaamse Minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed dd. 28 april 2017 waarbij de gemeente Zonnebeke erkend wordt 
als erfgoedgemeente. 

− De erkenning van de gemeente als erfgoedgemeente houdt onder andere in dat er een 
adviesraad dient opgericht te worden voor de advisering van erfgoeddossiers. 

De statuten van de adviesraad werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 mei 
2018. 

De samenstelling van de adviesraad onroerend erfgoed werd als volgt bepaald: 



− De adviesraad Onroerend Erfgoed wordt als volgt samengesteld: 

- de vier deskundigen van de GECORO 
- een erfgoedmedewerker voor CO7 
- de conservator van het Memorial Museum 1917 
- de cultuurbeleidscoördinator 
- de omgevingsambtenaar stedenbouw 
- vertegenwoordiger van de Heemkring 
- de bevoegde schepen voor Onroerend Erfgoed 
- de bevoegde schepen voor Ruimtelijke ordening 
Momenteel werd er in weerwil van de eis in de statuten, meer bepaald Artikel 9 § 3. De 

werkingsperiode van de adviesraad valt samen met de legislatuur van de gemeente. 
De adviesraad wordt telkens volledig opnieuw samengesteld binnen de eerste 6 
maanden van de nieuwe legislatuur, geen nieuwe commissie samengesteld. 

Met dit besluit proberen we deze fout alsnog te repareren. 
Om een groter democratisch gehalte te geven aan deze adviesraad wordt de 

mogelijkheid geboden aan elke gemeenteraadsfractie om 1 gemeenteraadslid, dat 
geen uitvoerend mandaat bekleedt, af te vaardigen naar de adviesraad als niet 
stemgerechtigd lid. 

Voorstel tot besluit:

1. De gemeenteraad roept de het schepencollege op om onverwijld de adviesraad 
onroerend erfgoed opnieuw samen te stellen. Het college doet hiervoor een oproep 
naar de betrokken organisaties of personen die lid kunnen worden van deze raad. 

2. De gemeenteraad beslist dat elke gemeenteraadsfractie 1 gemeenteraadslid, dat geen 
uitvoerend mandaat bekleedt, kan afvaardigen naar de adviesraad als niet 
stemgerechtigd lid. Zij dienen hiervoor de naam van het gemeenteraadslid kenbaar te 
maken aan de voorzitter van de gemeenteraad tegen 1 oktober.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming over de aanpassing van de rechtspositieregeling, wordt ter 
zitting een amendement ingediend door raadslid Hoflack om het voorliggend besluit als 
volgt te wijzigen:
De gemeenteraad beslist dat elke gemeenteraadsfractie 1 gemeenteraadslid, dat geen 
uitvoerend mandaat bekleedt, kan afvaardigen naar de adviesraad…
Wordt vervangen door
De gemeenteraad beslist dat elke gemeenteraadsfractie 1 persoon kan afvaardigen naar 
de adviesraad…

Stemming amendement: 

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

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Nee-stem: Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Annelies Vancoillie, 

Thijs D'Alleine, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Dirk Sioen, Ingrid 

Vandepitte, Koen Meersseman, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Nele 

Dejonghe, Johan Demonie, Jan Desmet.
Het amendement wordt niet aangenomen

Vervolgens wordt gestemd over het ingediend voorstel van raadslid Descheemaeker tot 
aanpassing van de rechtspositieregeling.

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

Aantal nee stemmen 14 D. Sioen, N. Dejonghe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, K. 
Meersseman, S. Vanderhaeghen, J. Jonckheere, J. Demonie, 



F. Deleu, S. Vangheluwe, M. Verstraete, T. D'Alleine, A. 
Vancoillie , Jan Desmet

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker tot samenstelling van 
de adviesraad Onroerend Erfgoed niet goed.

20. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Postregistratie

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 9 september 2020 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

Een goede documentenregistratie is van groot belang voor de gemeentelijke organisatie. 
Het maakt het mogelijk om op ieder gewenst moment te controleren : 

• wanneer het document is ontvangen of opgemaakt; 
• wie de afzender of de vervaardiger is; 
• wanneer en aan wie het document is verzonden. 

Dit is niet alleen van belang om de interne bedrijfsprocessen goed te kunnen beheersen, 
maar ook om in voorkomende gevallen de burger goed te kunnen informeren over de 
status van ingestuurde stukken zoals aanvragen voor vergunningen, ingediende 
klachten of bezwaren, algemene vragen etc. De documentenregistratie of 
postregistratie is dus geen doel op zich meer, maar, zoals gezegd, een middel om de 
processtromen goed te kunnen beheersen. Een effectieve en efficiënte afhandeling 
van zaken begint namelijk bij een juiste postregistratie. 

Postregistratie gebeurt in het algemeen bij steden en gemeenten op basis van de 
volgende argumenten: 

• Bewijsargument. Dit is het bewijs dat een poststuk is binnengekomen, en dat is onder 
meer van belang om bezwaar- en beroepstermijnen vast te stellen. 

• Beheersargument. Poststukken waaraan een proces gekoppeld is, moeten binnen een 
bepaalde termijn afgedaan worden. 

• Vindplaatsargument. Poststukken moeten door de hele organisatie heen te volgen en 
terug te vinden zijn. 

• Overzichtsargument. Door het registreren van documenten kan er een overzicht 
gemaakt worden van ingekomen poststukken en van de stukken die nog in 
behandeling zijn. 

• Het bevorderen van de lokale democratie. De leden van de gemeenteraad of van de 
OCMW-raad hebben in principe recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die 
het bestuur van de gemeente of van het OCMW betreffen. Een digitaal 
postregistratiesysteem moet het inzagerecht van de raadsleden daadwerkelijk 
faciliteren. Het is tijd om onverwijld werk te maken van een postregistratie waartoe de 
raadsleden steeds toegang hebben. Het argument dat een stuk later aan de 



gemeenteraad zal worden meegedeeld, kan nooit een voorwendsel zijn om het stuk 
niet te registreren in de postregistratie en om het stuk te onttrekken aan het 
inzagerecht van de raadsleden totdat het op de gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. De post moet onmiddellijk worden geregistreerd en niet weken later. 

Art. 290 Decreet Lokaal Bestuur verplicht het gemeentebestuur en het OCMW immers om 
een register aan te leggen van ingaande en uitgaande briefwisseling, “van welke 
aard ook”. Het gemeentebestuur houdt in onze gemeente een register bij van 
papieren brieven die binnenkomen, hoewel we vaststellen dat veel stukken hierin 
ontbreken. Van uitgaande brieven is zeer weinig in het register terug te vinden. Dit 
geldt evenzeer voor inkomende en uitgaande e-mails. Uit een recente vraag blijkt dat 
het register van papieren briefwisseling niet op het eerste verzoek kan worden 
geraadpleegd door de raadsleden of dat poststukken gewoon niet gerigistreerd 
worden en ook niet onmiddellijk bezorgd worden na verzoek van een 
gemeenteraadslid. Het college verliest ten onrechte uit het oog dat alle 
binnenkomende briefwisseling van welke aard ook net als de uitgaande briefwisseling 
moet vermeld worden in een register. Deze verplichting geldt dus zowel voor de via de 
post, als bij koerier of door middel van mail verzonden of toegekomen briefwisseling. 

Voorstel tot besluit:

1. De gemeenteraad van Zonnebeke geeft opdracht aan het college van burgemeester en 
schepenen om, met respect voor de prerogatieven van de gemeenteraad en met naleving 
van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een digitaal systeem aan te kopen of uit te 
werken om de papieren en elektronische “briefwisseling” van het gemeentebestuur 
volledig en beter op te volgen en om het inzagerecht van de raadsleden te garanderen en 
op een vlotte wijze te organiseren. Het digitaal systeem wordt geïmplementeerd vóór 1 
november 2020 en de gemeenteraad wordt over de werking ervan uitvoerig 
geïnformeerd. 
2. Het college van burgemeester en schepenen ziet erop toe dat de gemeentelijke 
diensten vanaf heden reeds alle schriftelijke briefwisseling en mails van de gemeente en 
hogere overheden registreren zodat de raadsleden op een vlotte wijze inzage kunnen 
nemen van deze stukken.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming over het wijzigen van de deontologische commissie, wordt 
ter zitting een amendement ingediend door raadslid Frans Deleu om het voorliggend 
besluit aan te vullen met volgend artikel:
De gemeenteraad maakt een duidelijk afsprakenkader op die de diensten duidelijkheid 
verschaft over de te registreren stukken. Rekening houden met de omvang van het e-
mailverkeer, toekomstige communicatie-technologieën en de privacy-gevoeligheid van 
bepaalde documenten zijn duidelijke afspraken nodig om te komen tot een werkbaar 
systeem.

Stemming amendement: 

Ja-stem: Jan Vandoolaeghe, Sabine Vanderhaeghen, Annelies Vancoillie, Thijs 

D'Alleine, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Koen 

Meersseman, Joachim Jonckheere, Frans Deleu, Nele Dejonghe, Johan Demonie, 

Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom
Het amendement wordt aangenomen

Vervolgens wordt gestemd over het voorgestelde agendapunt na aanpassing in 
toepassing van voornoemd amendement.



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

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Art. 1. De gemeenteraad van Zonnebeke geeft opdracht aan het college van 
burgemeester en schepenen om, met respect voor de prerogatieven van de 
gemeenteraad en met naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een 
digitaal systeem aan te kopen of uit te werken om de papieren en elektronische 
“briefwisseling” van het gemeentebestuur volledig en beter op te volgen en om het 
inzagerecht van de raadsleden te garanderen en op een vlotte wijze te organiseren. Het 
digitaal systeem wordt geïmplementeerd vóór 1 november 2020 en de gemeenteraad 
wordt over de werking ervan uitvoerig geïnformeerd. 
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen ziet erop toe dat de gemeentelijke 
diensten vanaf heden reeds alle schriftelijke briefwisseling en mails van de gemeente en 
hogere overheden registreren zodat de raadsleden op een vlotte wijze inzage kunnen 
nemen van deze stukken.
Art. 3. De gemeenteraad maakt een duidelijk afsprakenkader op die de diensten 
duidelijkheid verschaft over de te registreren stukken. Rekening houden met de omvang 
van het e-mailverkeer, toekomstige communicatie-technologieën en de privacy-
gevoeligheid van bepaalde documenten zijn duidelijke afspraken nodig om te komen tot 
een werkbaar systeem.

Besloten zitting

21. Klacht 2020.001804 - Kennisname eindbeslissing ABB



Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: algemeen beleid en coördinatie
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Kim D'Almagne

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017

Documenten en voorgeschiedenis

 Beslissing van de gemeenteraad dd. 11 mei 2020 houdende aanstellen van een 
voltijds algemeen directeur op proef (decretale graad).

 Via het digitaal loket ontving het college van burgemeester en schepenen dd. 16 
juni 2020 volgend schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur met als kenmerk 
2020.001804: Klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van Zonnebeke van 
11 mei 2020 waarbij een voltijds algemeen directeur op proef wordt aangesteld.

 Beslissing van het schepencollege dd. 22 juni 2020 houdende klacht 2020.001804 
- Kennisname opvraging door ABB aan CBS.

 Beslissing van de gemeenteraad dd. 6 juli 2020 houdende klacht 2020.001804 - 
Kennisname opvraging door ABB aan CBS

 Beslissing van het schepencollege dd. 31 augustus 2020 houdende klacht 
2020.001804 - Kennisname eindbeslissing ABB

Financieel

 Niet van toepassing.

Visum

 Niet van toepassing.

Advies van de dienst en motivatie

 Via het digitaal loket ontving het college van burgemeester en schepenen dd. 4 
augustus 2020 volgend schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur met als 
kenmerk 2020.001804: Klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van 
Zonnebeke van 11 mei 2020 waarbij een voltijds algemeen directeur op proef 
wordt aangesteld.

 Dit schrijven bevat de eindbeslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
aangaande voornoemde klacht + als bijlage de brief die aan de klager werd 
bezorgd. Beide documenten zijn te vinden in bijlage.

Stemming

Besluitvorming

 De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur dat het schepencollege ontving via het digitaal loket dd. 4 
augustus 2020: Klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van Zonnebeke van 
11 mei 2020 waarbij een voltijds algemeen directeur op proef wordt aangesteld.



De Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels N. Dejonghe

De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 12 oktober 
2020 om 20.30 in OC De Leege Platse.


