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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 , J. Desmet, L. Hoflack, 
H. Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 
K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom: 
Raadsleden;
A. Wyffels: Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd

De voorzitter opent de vergadering om 20.24 uur

Openbare zitting

1. Notulen gemeenteraad dd. 11 januari 2021

De notulen van de gemeenteraad dd. 11 januari 2021 worden door de gemeenteraad 
goedgekeurd.

2. Wijziging reglement op de gemeentelijke activeringsheffing op 
onbebouwde percelen in verkavelingen en gebieden bestemd voor 
wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of 
ruimtelijk uitvoeringsplan, met ingang van 1 januari 2021

Bevoegdheid

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur.

Naam schepen:, Ingrid Vandepitte, Koen Meersseman
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw, Financiën
Naam behandelende ambtenaren: Patrick Blancke, Katia Bonnez

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur dd. 22/12/2017.
 Het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet houdende de Vlaamse wooncode van 15 juli 1997, met latere 

wijzigingen.

 Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 

(citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021")
 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
 Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, 

inzonderheid hoofdstuk 1: activeringstoezicht : de artikels 3.2.1 tot en met 3.2.16
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening,de artikels 4.3.5, 5.6.1 en 5.6.2.

Documenten en voorgeschiedenis

- De gemeenteraadsbeslissing dd. 22 december 2008 houdende directe belasting op 
onbebouwde percelen gelegen in gebieden bestemd voor wonen in de ruime zin van 
het woord volgens het gewestplan en/of bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk 



uitvoeringsplan voor een termijn van 5 jaar, ingaand op 1 januari 2009 en eindigend 
op 31 december 2013.

- De gemeenteraadsbeslissing dd. 22 december 2008 houdende directe belasting op 
onbebouwde grond gelegen in een niet vervallen verkaveling voor een termijn van 5 
jaar, ingaand op 1 januari 2009 en eindigend op 31 december 2013.

- Volgens artikel 3.2.5 van het decreet op het grond- en pandenbeleid zijn de 
gemeenteraden gemachtigd tot het heffen van een jaarlijkse belasting 
(activeringsheffing), geheven op onbebouwde bouwgronden in woongebied of 
onbebouwde kavels, rekening houdend met volgende minimale regelen :
1 indien de activeringsheffing wordt vastgesteld op een bedrag per strekkende 

meter lengte van de bouwgrond of kavel palende aan de openbare weg, 
bedraagt de heffing ten minste 12,5 euro per strekkende meter;

2 indien de activeringsheffing wordt vastgesteld op een bedrag per vierkante 
meter oppervlakte van de bouwgrond of kavel, bedraagt de heffing ten minste 
0,25 euro per vierkante meter;

3  in elk geval geldt een minimale aanslag van 125 euro per bouwgrond of kavel.
Binnen dezelfde gemeente kan zowel een activeringsheffing op onbebouwde 
bouwgronden in woongebied als op onbebouwde kavels worden geheven.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 20 december 2010 houdende goedkeuring 
gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen 
en gebieden bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van 
aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan ingaand op 1 januari 2012 en eindigend op 
31 december 2013.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 18 november 2013 houdende goedkeuring 
gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen 
en gebieden bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van 
aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 
31 december 2019.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 12 december 2016 houdende goedkeuring 
van het aangepaste reglement op de gemeentelijke activeringsheffing op 
onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen en gebieden bestemd voor wonen 
volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan 
ingaand op 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019

- Beslissing van de gemeenteraad dd. 18 november 2019 houdende goedkeuring van 
het reglement op de gemeentelijke activeringsheffing voor onbebouwde percelen 
gelegen in verkavelingen en gebieden bestemd voor wonen volgens het 
gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan ingaand op 1 
januari 2020 en eindigend op 31 december 2025

- Mail dd. 17 november 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende 
nazicht van het belastingreglement op de gemeentelijke activeringsheffing op 
onbebouwde percelen, dat gepubliceerd werd op 20 november 2019

Financieel

 De ontvangen belastingen zullen geboekt worden op registratiesleutel : 00200 
73720000

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

 Beleidsdomein: 1. Aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke
 Operationele doelstelling: 1.2. : meer betaalbare bouwgrond
 Actie: 1.2.2. : belasting op onbebouwde percelen

Visum

Advies van de dienst en motivatie



- Gelet op de schaarste van de beschikbare bouwgronden is het wenselijk om 
realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels in onze gemeente snel 
op de markt te brengen.

- Om grondspeculatie tegen te gaan is het best om verder een activeringsheffing in 
te voeren om de eigenaars van onbebouwde kavels aan te sporen om hun gronden 
te verkopen.
Het is dan ook best om deze onbebouwde gronden verder te gaan belasten en te 
gaan differentiëren naar gelang de duur van de niet bebouwing.

- Naar aanleiding van de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 
17 november 2020 is het wenselijk om het reglement op de gemeentelijke 
activeringsheffing op onbebouwde percelen dat van toepassing is vanaf 1 januari 
2020 aan te passen vanaf 1 januari 2021

- Volgende wijzigingen dienen gedaan te worden:
- Artikel 1, 2° en 3°: wijziging formuleringen verkavelingsvergunning en 

stedenbouwkundige vergunning in omgevingsvergunning
- Artikel 2: duidelijke vermelding van de aanslagjaren waarin de 

gemeentebelasting op onbebouwde grond en kavels gevestigd wordt
- Artikel 4 wordt aangevuld met het zesde en de volgende aanslagjaren dat niet 

voorzien was in het reglement van 18/11/2019, bij de koppeling aan de Abex-
indexcijfers wordt de manier van afronden verduidelijkt en er wordt een § 2 
toegevoegd ter verduidelijking van de toepassing van de heffing.  In § 3 wordt 
de minimale aanslag van 275 euro geschrapt aangezien deze bepaling per 
aanslagjaar bepaald wordt

- Artikel 5: de termijn voor indienen van het aangifteformulier wordt expliciet 
bepaald in het reglement

- Artikel 8: de nummering van de vrijstellingen wordt aangepast
- Artikel 11: de bezwaarprocedure wordt niet meer overgenomen uit de 

wetgeving, maar er wordt verwezen naar de wetgeving zelf, teneinde bij 
wijziging van de wetgeving niet steeds het reglement te moeten aanpassen

- Artikel 12: omwille van invoering van het Invorderingswetboek en opheffing 
van bepaalde hoofdstukken in het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 is 
het wenselijk om in dit artikel te verwijzen naar het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen

Stemming

Aantal ja stemmen 23 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 , J. Desmet, L. Hoflack, H. Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het reglement op de gemeentelijke 
activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen en gebieden 
bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of 
ruimtelijk uitvoeringsplan gewijzigd.  Dit reglement is van toepassing tot en met 31 
december 2025.

Volgende artikelen worden goedgekeurd:

Artikel 1

Definities



Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1 Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende 

uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 
en gelegen zijn in een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor 
bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van 
artikel 5.6.6. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

2 Kavels: de in een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond van een niet-
vervallen verkaveling afgebakende percelen

3 Onbebouwd, beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van 
onbebouwde percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 van de Vlaamse Codex 
ruimtelijke ordening.
Facultatief
Een kavel of bouwgrond wordt bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een 
woning erop is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, overeenkomstig een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

4 Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1. van de 
Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

5 Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° 
Vlaamse Wooncode en in artikel 1.3., §1, 53° Vlaamse Codex wonen van 2021.

6 Minimale perceelsbreedte: de minimale perceelsbreedte wordt bepaald door de 
voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring 
van de woonkwaliteit (definitief vastgesteld bij beslissing gemeenteraad dd. 9 
september 2019):
- gesloten bebouwing: 6 m
- half open bebouwing: 9 m
- open bebouwing: 12 m.

Artikel 2

Belastbare grondslag:
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het 
gemeentelijke register van onbebouwde percelen.

Artikel 3

Belastingplichtige.
1 De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het 

aanslagjaar eigenaar is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing 
verschuldigd door de erfpachter of de opstalhouder.

2 Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de verschuldigde activeringsheffing

3 In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de 
belasting verschuldigd met ingang van 1 januari volgend op de datum van de 
authentieke akte die hem het eigendom toekent.  Er zal geen rekening gehouden 
worden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4 De verkoper van een onbebouwd perceel is verplicht binnen de twee maanden na het 
verlijden van de authentieke akte, bij ter post aangetekende brief aan het 
gemeentebestuur t.a.v. Financiële Dienst en Dienst Omgeving, de navolgende 
gegevens mede te delen:
- volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar;
- afschrift van de akte van verkoop;
- plannetje van het verkochte perceel.

Artikel 4

Berekening van de belasting:
1 De heffing wordt het eerste aanslagjaar vastgesteld op 0,40 euro per vierkante meter 

onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of het woongebied in 
de ruime zin van het woord met een minimum van 275 euro per bouwgrond of kavel.
Het tweede aanslagjaar wordt de heffing vastgelegd op 0,45 euro per vierkante meter 
onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of het woongebied in 



de ruime zin van het woord met een minimum van 300 euro per bouwgrond of kavel.
Het derde aanslagjaar wordt de heffing vastgelegd op 0,50 euro per vierkante meter 
onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of het woongebied in 
de ruime zin van het woord met een minimum van 325 euro per bouwgrond of kavel.
Het vierde aanslagjaar wordt de heffing vastgelegd op 0,55 euro per vierkante meter 
onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of het woongebied in 
de ruime zin van het woord met een minimum van 350 euro per bouwgrond of kavel.
Het vijfde aanslagjaar wordt de heffing vastgelegd op 0,60 euro per vierkante meter 
onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of het woongebied in 
de ruime zin van het woord met een minimum van 375 euro per bouwgrond of kavel.
Het zesde   en de volgende aanslagjaren wordt de heffing vastgelegd op 0,65 euro per 
vierkante meter onbebouwde bouwgrond of kavel gelegen in een verkaveling en/of 
het woongebied in de ruime zin van het woord met een minimum van 400 euro per 
bouwgrond of kavel.

De bedragen vermeld zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen 
overeen met de index van november 2019. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast 
aan het ABEX-indexcijfers van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat, 
het bedrag van de heffing per vierkante meter wordt afgerond op 2 decimalen.

2 Voor de onbebouwde gronden die al eerder dan 1/1/2020 opgenomen waren in het 
register van onbebouwde percelen geldt voor de bepaling van het tarief het jaar 2020 
als eerste aanslagjaar, het jaar 2021 als tweede aanslagjaar, het jaar 2022 als derde 
aanslagjaar, het jaar 2023 als vierde aanslagjaar, het jaar 2024 als vijfde aanslagjaar 
en het jaar 2025 als zesde aanslagjaar.
Voor onbebouwde percelen die nieuw opgenomen zijn in het register van onbebouwde 
percelen en die onderworpen worden aan een heffing wordt het tarief toegepast 
overeenkomstig het hoeveelste aanslagjaar dat de grond belast wordt.

3 De belastbare grondslag wordt steeds in volle m² uitgedrukt.  Elk gedeelte van een  
   vierkante meter wordt als een volledige vierkante meter beschouwd.

 

Artikel 5

Aangifteplicht:
De belastingplichtige, waarvan de onbebouwde grond of kavel opgenomen is in het 
gemeentelijk register van onbebouwde percelen, ontvangt vanwege het 
gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en 
ondertekend, binnen een termijn van 30 kalenderdagen moet worden terugbezorgd.

Artikel 6

Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, 
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast 
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht 
van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de 
belasting, betekent het College aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te 
rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn 
opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 7

De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een 
bedrag, gelijk aan een vierde van de verschuldigde belasting indien de belastingplichtige 
een eerste maal verzuimt aan de aangifteplicht, met de helft indien de belastingplichtige 
voor een tweede of volgende keer verzuimt aan de aangifteplicht. Het bedrag van deze 
verhoging wordt ingekohierd. 

Artikel 8

Vrijstellingen
1 Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing.



2 Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld: 
1. De eigenaars van een enkel onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde 

kavel in een verkaveling, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in 
België of het buitenland.
De vrijstelling geldt slechts voor een oppervlakte tot max. 1000 m² gedurende 
maximum vijf aanslagjaren volgend op de datum van verwerving van het goed en 
kan niet cumulatief met een andere vrijstelling toegepast worden.
Deze vrijstelling vervalt met ingang vanaf 1 januari volgend op de verwerving van 
een tweede onroerend goed.

2. De ouders met kinderen ten laste beperkt tot één onbebouwde grond per kind ten 
laste.  Deze vrijstelling geldt slechts gedurende maximum vijf aanslagjaren volgend 
op de datum van verwerving van het goed en kan niet cumulatief met een andere 
vrijstelling worden toegepast. Het desbetreffende kind mag ook geen eigenaar zijn 
van een ander onroerend goed. 

3. Eigenaars van een perceel bouwgrond waarvan de perceelsbreedte niet voldoet aan 
de minimale vooropgestelde breedte voorzien in artikel 1.6° bij de definities. 
Wanneer bij het samenvoegen van twee of meer aan elkaar grenzende kadastrale 
percelen van dezelfde eigenaar er toch wordt voldaan aan de minimale 
perceelsbreedte voorzien in artikel 1.6° bij de definities vervalt de vrijstelling.

4. De houders van een in laatste administratieve aanleg verleende 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, indien de 
verkavelingsvergunning geen werken omvat: gedurende het aanslagjaar volgend op 
het jaar waarin de eerste verkavelingsvergunning werd toegekend.

5. De houders van een in laatste administratieve aanleg verleende 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, indien de 
verkavelingsvergunning werken omvat: gedurende twee aanslagjaren volgend op 
het jaar waarin het attest werd toegekend conform artikel 4.2.16§2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en dit enkel bij de goedkeuring van de eerste 
verkavelingsvergunning. Deze vrijstelling vervalt indien de verkoop van de loten 
reeds is gestart zonder in het bezit te zijn van voornoemd attest. In dit geval is de 
belasting verschuldigd vanaf het aanslagjaar volgend op het jaar waarin de verkoop 
is aangevangen.

6. De natuurlijke- en rechtspersonen, die een niet bebouwd perceel hebben verworven: 
gedurende twee aanslagjaren die volgen op de datum van het verlijden van de 
notariële akte.

7. De houders van een in laatste administratieve aanleg verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en dit gedurende twee jaar, 
te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de 
omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg.

8. De Vlaamse huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse 
huisvestingsmaatschappij erkende sociale woonorganisaties.

Artikel 9

Inkohiering
De activeringsheffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 10

Betaling van de heffing
De activeringsheffing moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending 
van het aanslagbiljet.

Artikel 11
De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten van het decreet 
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en wijzigingen.

Artikel 12
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen 
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 



betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, en wijzigingen.

Artikel 13
Het reglement activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 18 november 2019, wordt opgeheven op 31 december 2020.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 14
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- toezichthoudende overheid.
- de financieel directeur en de financiële dienst.
- dienst Omgeving.

3. Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging - goedkeuring 
wijziging termijn van begraven/crematie ingevolge corona

Bevoegdheid

Naam schepen:Jan Vandoolaeghe
Bevoegd voor: Burgerzaken
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Greta Vandecandelaere 

Wetgeving

 Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 2, 40, en artikel 63;
 De artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 

gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de 
decreten van 9 december 2011, het decreet van 22 februari 2013, het decreet van 
28 maart 2014, het decreet van 28 oktober 2016, het decreet van 10 februari 
2017 en het decreet van 29 maart 2019;

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de 
wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de 
levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheden die kunnen opgenomen worden 
in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden;

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting 
en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering van 2 december 2005 en 16 december 2016;

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de 
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet 
beantwoorden;

Documenten en voorgeschiedenis

 Beslissing gemeenteraad van 14 oktober 2019 – reglement op de begraafplaatsen 
en lijkbezorging

 In het reglement staat een termijn opgenomen voor de begraving en crematie:
- De begraving of crematie vindt plaats uiterlijk de zesde dag na het overlijden.
- Zondagen en de hieronder vermelde feestdagen worden niet meegeteld voor het 
berekenen van deze termijn
- Op gemotiveerd verzoek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn 
gemachtigde de termijn verlengen

 Door de oversterfte en het veelvuldig aanvragen van crematies kunnen de 
crematoria de werkdruk niet meer aan.  Recentelijk hebben ze hun werkuren 



verruimd en zelfs dit volstaat niet om onze termijn van begraven en crematie te 
halen.  Dit heeft als gevolg dat er telkens een gemotiveerd verzoek tot verlengen 
van termijn moet gedaan worden

 Voor de duur van corona is het misschien wenselijk om van de bovenstaande 
termijn af te stappen zodat er niet telkens een gemotiveerd verzoek moet 
gebeuren

 Het reglement zou voorlopig kunnen aangepast worden met te stellen dat tot 31 
december 2021 de termijn van begraven/crematie, omwille van corona, wordt 
geschrapt

Financieel

 Niet van toepassing

Visum

Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 GUNSTIG.  Voor alle partijen zal het, in tijden van corona, werkbaarder zijn om geen 
rekening meer te moeten houden met een begrafenistermijn.  Het kan eventueel wel 
een nadeel zijn voor de familie waarvoor de begrafenisfactuur misschien zal stijgen 
gezien het aantal ligdagen.

Stemming

Aantal ja 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 , J. Desmet

Aantal nee stemmen 3 K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six
Aantal onthoudingen 6 L. Hoflack, H. Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 

W. Doom

Besluitvorming

Artikel 1

Het reglement van 14 oktober 2019 wordt aangepast om de termijn van 
begraven/crematie, omwille van corona, tijdelijk te schrappen tot 31 december 2021.
In die zin wordt het oude artikel 4 en Hoofdstuk IX aangepast.

Nieuw artikel 4 - Tijden van begraven en asbezorging

 De begraving of crematie vindt plaats uiterlijk de zesde dag na het overlijden;

 Zondagen en de hieronder vermelde feestdagen worden niet meegeteld voor 

het berekenen van deze termijn;

 Op gemotiveerd verzoek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn 

gemachtigde de termijn verlengen;



 Begravingen, bijzettingen en bezorgen van de as vinden plaats van maandag 

tot en met zaterdag;

o Er kunnen geen begrafenissen plaatsvinden op feest- en sluitingsdagen 
zoals:
1 januari – 2 januari – Paasmaandag – 1 mei – Hemelvaartdag – Pinksteren 
– Pinkstermaandag – 11 juli – 21 juli – 15 augustus – de maandag van 
Zonnebeke kermis – 1 november – 2 november – 11 november – Kerstmis 
en 26 december;

o Het tijdstip van aankomst van de overledene op de begraafplaats is 
vastgesteld als volgt:

 Op weekdagen – maandag tot vrijdag – tussen 09u00 en 16u30

 Op zaterdag tussen 09u00 en ten laatste om 14u00.”

Nieuw HOOFDSTUK IX: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college, in 
zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden 
toegewezen.

Huidig huishoudelijk reglement treedt in werking op 8 februari 2021, vervangt 
alle vorige reglementeringen en beslissingen en loopt tot 31 december 2021 
(omwille van corona).

Het retributiereglement is een afzonderlijke beslissing.

Artikel 2

Het aangepast reglement wordt opgenomen als bijlage.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Provinciegouverneur
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper
- de griffie va, de politierechtbank te Ieper
- Politiezone Arrondissement Ieper
- dienst Burgerzaken.

4. Goedkeuring huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie en 
convenant korte vervangingen SG spoor 6

Bevoegdheid



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

Wetgeving

 De wet van 19/12/1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel, art.12.

 Decreet basisonderwijs 25/02/1997, art 25
 Reaffectatiebesluit 29/04/1992, art. 12bis;

Documenten en voorgeschiedenis

 Gemeenteraadsbesluit van 28/05/2020, betreft de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging met de SG spoor 6.

 Akkoord tussen beheerscomité en de vakbondsorganisaties van 25 /08/2020
 Akkoord ABOC van 21/10/2020
 Doordat een nieuwe scholengemeenschap : SG spoor 6 werd opgericht, dient de 

reglementering in verband met de reaffectatie opgenomen te worden in een 
huishoudelijk reglement;

 Door de oprichting van de nieuwe scholengemeenschap: SG spoor 6, dient ook het 
convenant korte vervangingen opgenomen te worden.

 Beide documenten werden ter advies voorgelegd in het OCSG op 14/10/2020.
 Huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie  SG spoor 6(zie bijlage).
 Convenant korte vervangingen SG spoor 6 (zie bijlage

Financieel

 Niet van toepassing.

Visum

 Niet van toepassing.

Advies van de dienst en motivatie

 Voor goede werking van de scholengemeenschap SG spoor 6 is het aangewezen 
volgende documenten: huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie en convenant 
korte vervangingen SG spoor 6 goed te keuren.

Stemming

Aantal ja stemmen 23 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 , J. Desmet, L. Hoflack, H. Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie SG spoor 6 
en het convenant korte vervangingen SG spoor 6 goed.



5. Verkiezing Raad van Bestuur AGB MMP1917

Bevoegdheid

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

Wetgeving

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

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 

Documenten en voorgeschiedeni

 Gelet op het ontslag van Mevrouw Wendy Pattyn van de fractie InSamenspraak als lid 
van de Raad van Bestuur van het AGB MMP1917, zoals aanvaard in de Gemeenteraad 
in zitting van 09.11.2020

 Overwegende de beslissing van de Gemeenteraad in zitting van 07.01.2019 dat er 9 
zetels zijn in de raad van bestuur waarvan de meerderheid minstens 5 zetels moet 
bezitten. Hierdoor zijn er 4 zetels te verdelen over de oppositie, elke fractie moet 
minstens over 1 zetel beschikken (art. 235 van het Decreet Lokaal Bestuur). 
De partijen zijn niet verplicht om een gemeenteraadslid te kiezen, zij mogen ook 
externen aanduiden. Ten hoogste 2/3de van de raad van bestuur is van hetzelfde 
geslacht (art. 235, § 2)

 Gelet dat de fractie InSamenspraak een nieuwe kandidaat mag voordragen om te 
zetelen als lid in de Raad van bestuur van het AGB MMP1917

 Overwegende dat de fractie InSamenspraak Mevrouw Hannelore Blondeel voordraagt 
als kandidaat raadslid binnen de raad van bestuur van het AGB MMP1917

Financieel

 nvt

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Het MMP1917 adviseert de Gemeenteraad een lid van de Raad van Bestuur van het 
AGB MMP1917 aan te stellen voor de fractie InSamenspraak

Stemming

Aantal stembriefjes 23
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 22
Aantal ongeldig uitgebrachte stemmen 1
Aantal blanco’s  

Besluitvorming

 De gemeenteraad beslist om volgende persoon aan te duiden als bestuurslid van het 
autonoom gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917:

o Mevr. Hannelore Blondeel
 Deze beslissing wordt ter kennis gegeven aan de raad van bestuur in zitting van 

16.02.2021



6. Protocol uitwisseling persoonsgegevens in het kader van handhaving 
quarantaine

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: algemeen beleid en coördinatie
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Alain Wyffels

Wetgeving

 artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 
 het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 artikelen 34/1, 47/1 en 79 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 

preventieve gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd)
 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 

34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 
2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader 
van COVID-19

Documenten en voorgeschiedenis

 Gemeenten kunnen nagaan of wie in quarantaine moet zitten, dat ook effectief 
doet. Is dat niet zo, dan riskeert men een boete. Het gaat om mensen die besmet 
zijn, om hoog-risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode zone.

 Het Vlaamse preventiedecreet geeft arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid het 
mandaat om een bevel tot isolatie of quarantaine op te leggen aan patiënten en 
risicovolle contacten. Dit wordt in principe alleen gebruikt na overleg met 
betrokkene en zijn huisarts en met de mogelijkheid tot beroep.

 Het Vlaamse preventiedecreet voorziet in een informatie-uitwisseling met de 
lokale besturen van de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine 
moeten met het oog op de controle en de handhaving van de verplichte 
quarantaine. Hierdoor krijgen de lokale besturen de tools in handen om deze 
controle en handhaving ook efficiënt te kunnen uitvoeren.

 Om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens in het kader van handhaving 
quarantaine moet er hiervoor een protocol worden afgesloten met het Agentschap 
Zorg & Gezondheid.

 Steden en gemeenten krijgen via het Agentschap zicht op de naam van de persoon, 
het telefoonnummer, de plaats en de duurtijd van de quarantaine. De oorzaak van 
een quarantaine wordt dus niet vermeld in de gegevensstroom.

 Op 11 januari 2021 gaf de DPO een positief advies voor het protocol.
 Op 14 januari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen in een extra 

zitting het protocol goed.

Financieel

Niet van toepassing

Visum

Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 De toegang tot de gegevens van personen die in quarantaine geplaatst worden is een 
eerste en essentiële stap in het kader van de handhaving van de quarantaineregels.



Stemming

Aantal ja stemmen 23 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 , J. Desmet, L. Hoflack, H. Blondeel, M. 
Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, K. Descheemaeker, L. 
Wydooghe, J. Six, W. Doom

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad neem akte van het advies van de DPO van 11 januari 2021.
 De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepen van 14 januari 2021 en keurt het protocol voor gegevensuitwisseling met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid goed.

7. Principiële toestemming voor het op zichtbare wijze gebruiken van 
vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera's door de politiezone Arro 
Ieper

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
 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. 21 december 2017;
 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s en latere wijzigingen;
 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en latere wijzigingen.

Documenten en voorgeschiedenis

 Brief van 3 november 2020 van politiezone Arro Ieper betreffende de aanvraag 
voor een principiële toestemming voor het op zichtbare wijze gebruiken van vaste, 
tijdelijk vaste en mobiele camera’s door de politiezone Arro Ieper.

Financieel

 Niet van toepassing.



Visum

 Niet van toepassing.

Advies van de dienst en motivatie

 Indien de politiezone Arro Ieper beeldopnamen wil maken op het grondgebied van 
gemeente Zonnebeke (ANPR, drones, mobiele flitscamera’s…), dan heeft zij 
hiervoor een toestemming nodig van de gemeenteraad.

Stemming

Aantal ja 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 , J. Desmet

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 9 L. Hoflack, H. Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 

K. Descheemaeker, L. Wydooghe, J. Six, W. Doom

Besluitvorming

 De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het op zichtbare wijze 
gebruiken van vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s door de politiezone Arro 
Ieper.

 Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan politiezone Arro Ieper.

8. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 18.12.2020

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

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

Documenten en voorgeschiedenis

- Conform artikel 20 van de statuten zijn de afgevaardigden van de deelgenoten 
verantwoordelijk voor kennisgeving van de verslagen van de algemene vergadering 
aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn of het hoogste 
bestuursorgaan van de publieke rechtspersoon die geen gemeente of OCMW is of 
het hoogste bestuursorgaan van de private rechtspersoon zonder winstoogmerk.

- Het verslag van de Algemene Vergadering Audio van 18 december 2020 werd op 
05.01.2021 digitaal overgemaakt aan gemeentebestuur Zonnebeke en wordt in 
bijlage toegevoegd aan dit agendapunt.

Financieel

 Niet van toepassing 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee

Visum

Niet van toepassing

Stemming

Niet van toepassing

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering Audio van 
18 december 2020.

9. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Advies over interpretatie RUP Beselare-
Zuid aan gespecialiseerde advocaat

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 3 februari 2021 bezorgde raadslid Descheemaeker aan de algemeen directeur het 
verzoek om een extra punt te agenderen voor de gemeenteraad met onderstaande 
toelichting:

Met de e-mail van 2 februari 2021 werd volgende vraag door Raadslid Descheemaeker 
overgemaakt aan de algemeen directeur: 
“Geachte heer algemeen directeur 
Op de laatste gemeenteraad kwam het RUP Beselare-Zuid opnieuw aan bod. 
Als ik het goed begrepen heb wordt binnen de meerderheid gedacht dat men met 
zekerheid het slopen/herbouwen van de oude pastorie kan tegenhouden. 
Men meent namelijk dat men met het volgend artikel uit het RUP “2.2.1. Aanduiding van 
historisch waardevolle en beeldbepalende bebouwing” kan voorkomen dat bijvoorbeeld 
de oude pastorie volledig verloren gaat en opgenomen wordt in een bv. 4-hoog 
appartementsblok. 

2.2.1. Aanduiding van historisch waardevolle en beeldbepalende bebouwing
Op het bestemmingsplan worden de contouren afgebakend voor de aanduiding 
van historisch waardevolle en of beeldbepalende bebouwing. Binnen deze 
contouren geldt volgend specifiek voorschrift:

- Bij werken en handelingen dient aandacht uit te gaan naar het karakter en 
de verschijningsvorm van de voorgevels, met betrekking tot het behoud 
van de beeldwaarde van het dorpsplein. Waar mogelijk kunnen deze 
voorgevels geïntegreerd worden in nieuwe bouwprojecten.

Toen de vraag gesteld werd of dit met zekerheid tegengehouden kan worden, werd dit 
bevestigd. Het gaat dus niet zozeer of men dat “kan” (een college van burgemeester en 
schepenen kan zowat alles vergunnen/weigeren of dit nu wettig, dan wel onwettig is), 
maar wel of dit artikel er ook voor zorgt dat met zekerheid een aanvraag geweigerd moet  
worden. 



De vraag is echter niet of dit huidig CBS dit zal doen. De vraag is of een volgend CBS dit 
zal doen en of de hogere overheid bij een administratieve beroepsprocedure hiertoe 
gehouden wordt op basis van het bovenvermeld artikel uit het RUP. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze zekerheid niet bestaat. Hiermee bedoelen we dat het 
bovenvermeld artikel geenszins de sloop uitsluit. Zoals op de gemeenteraad al 
aangegeven werd, spreken eerdere plannen van de gemeente zelf van het volledig 
slopen en de toen ingediende ontwerpen bevestigen dat inderdaad de gevels volledig 
kunnen verdwijnen. 
De vraag aan u is: Als de meerderheid dit écht denkt, dan zou ik u willen vragen om 
advies in te winnen bij een van de advocatenkantoren zodat hier duidelijkheid over komt.  
Uit de gesprekken die ik had, meent de meerderheid dat, door hetgeen door o.m. de 
schepen gezegd werd op de gemeenteraad, dit artikel de appreciatiebevoegdheid van de  
overheid dermate beknot, zodat zij gebonden is om de pastorie van een sloop te 
behoeden. 
Een advocaat beslagen in de materie zal dit vast en zeker tegenspreken. 
Let wel: de vraag omtrent een sloop is niet: “Kán het CBS de aanvraag weigeren”, maar 
wel “Moet het CBS de aanvraag weigeren?” 
Onze advocaten en juristen, sommigen zijn trouwens gespecialiseerd in de materie, 
bevestigen dat mits goede motivatie (en die is niet zo moeilijk te bedenken) alles 
weldegelijk afgebroken kan worden en dit artikel geenszins een slopingsverbod voorziet. 
Dus de bedoeling is niet dat een advocaat een uitgebreide analyse maakt van de 
verschillende manieren waarop het CBS een mogelijke weigering kan motiveren, maar 
wel of dit artikel een verplichting inhoudt om de sloop te weigeren of als men kan 
verplichten om het gebouw op een gelijkaardige manier te herbouwen. Alvast van harte 
dank. 
Met vriendelijke groeten, 
Koen Descheemaeker “ 

De algemeen directeur antwoordde diezelfde dag nog: 
“Geacht raadslid 
Hoewel ikzelf helemaal niet deskundig ben, maar wel enige ervaring heb, is het antwoord  
op uw vraag behoorlijk eenvoudig. 
Alleen een, door de bevoegde minister, beschermd onroerend erfgoed kan van sloop 
gevrijwaard worden. 
In alle andere gevallen, dus ook met een RUP of opname op de inventaris onroerend 
erfgoed, kan finaal een gebouw gesloopt worden als daar een politieke meerderheid en 
voldoende motivering voor gevonden wordt. 
Uw analyse klopt dus volkomen, maar daar wil ik aan toevoegen dat ieder RUP kan 
gewijzigd worden.” 
Met vriendelijke groeten, 
Alain Wyffels, algemeen directeur 

Met andere woorden, de algemeen directeur bevestigt wat wij al lang stellen, het RUP 
Beselare-Zuid biedt momenteel geen enkele garantie dat de gevels van de oude pastorie 
of gemeentehuis behouden zouden blijven. 
Aangezien de schepen van ruimtelijke ordening en bepaalde gemeenteraadsleden dat 
volledig anders inschatten, werpt het antwoord van de algemeen directeur een nieuw 
licht op de zaak. Schepenen en gemeenteraadsleden maken een verkeerde lezing van het 
RUP. 
Vandaar de vraag om een advocaat onze analyse, bijgetreden door de algemeen 
directeur, te laten bevestigen zodat deze discussie beslecht kan worden en dan de juiste 
respons mogelijk is. 

Voorstel tot besluit:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het schepencollege om een gespecialiseerd 
advocatenbureau aan te stellen om deze eenvoudige vraag zoals hoger gesteld te 
beantwoorden. Dit zal een heel beperkte kost met zich meebrengen gezien de eenvoud 
van de vraag, maar zal heel wat licht werpen op de zaak. 



De vraag: “Is de vergunningsverlenende overheid, gemeente of deputatie verplicht om op 
basis van boven vermeld artikel 2.2.1. van het RUP Beselare-Zuid bij een gebeurlijke 
aanvraag waarbij er overgegaan wordt tot sloop en herbouw of nieuwbouw, de 
vergunningsaanvraag te weigeren?” 
Let wel. De vraag omtrent een sloop is niet: “Kán het CBS de aanvraag weigeren”, maar 

wel “Moet het CBS de aanvraag weigeren?”

Stemming

Aantal ja stemmen 9 L. Hoflack, H. Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 
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 , J. Desmet

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker om het schepencollege 
de opdracht te geven om een gespecialiseerd advocatenbureau aan te stellen, niet 
goed.

10. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van 
het decreet lokaal bestuur: Columbaria in Zonnebeke

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:

Sedert oktober 2020 zijn er op de begraafplaats van Zonnebeke geen columbaria op 
sokkel meer beschikbaar. Mensen die gekozen en uiteindelijk ook betaald hebben voor 
deze optie worden nu gevraagd om tijdelijk de urne in een urnenveld in de grond te 
bewaren of om bijvoorveeld de urne tijdelijk terug mee te nemen naar huis. 

Aangezien de gemeente zijn “verplichtingen” niet kan nakomen, lijkt het normaal dat de 
gemeente een compensatie voorziet voor alle extra kommer en kwel. Uiteraard 
moeten mensen die onder deze omstandigheden geconfronteerd worden met een 
wederopgraving vrijgesteld worden van elke kost.

Voorstel tot besluit:

De gemeenteraad beslist om opdracht te geven aan het schepencollege om één of 
andere vorm van tegemoetkoming aan de getroffen mensen te voorzien. De 
gemeenteraad beslist om de heropgravingen volledig kosteloos te laten doorgaan 
voor de getroffen families.

Stemming

Aantal ja stemmen 9 L. Hoflack, H. Blondeel, M. Vermeeren, F. Gryson, F. Bryon, 
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 , J. Desmet

Aantal onthoudingen 0



Besluitvorming

De gemeenteraad keurt het voorstel van raadslid Descheemaeker om het schepencollege 
de opdracht te geven om één of andere vorm van tegemoetkoming aan de getroffen 
mensen te voorzien, niet goed.

De Algemeen Directeur , Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels N. Dejonghe

De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 8 maart 2021.
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