
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 

FEBRUARI 2018 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, 

Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, 

M. Vermeeren, P. Durnez, T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsle-

den; 

N. Vermeersch : Wnd. Secretaris; 

I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd F. Claeys: Secretaris; 

F. Deleu, P. Denorme, S. Vangheluwe: Raadsleden 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Aanduiden van een waarnemend gemeente secretaris 

Tijdens de behandeling van dit punt wordt de plaats van wnd. secretaris ingenomen door 

het jongste raadslid (Michiel Descheemaeker). Na de goedkeuring van dit punt neemt 

Niels Vermeersch plaats in de zitting.  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bram Vandendriessche 
 

Wetgeving 

 Artikelen 81, 82 en 83 van het gemeentedecreet. 
 Artikelen 10 en 24 §1 van het rechtspositieregelingsbesluit. 
 De geldende rechtspositieregeling artikelen 149 en 150. 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 17 november 2014 m.b.t. de aanstelling van de 

heer Niels Vermeersch en Henk Demuyt als waarnemend secretaris. 
 Beslissing van de ocmw raad dd. 15 januari 2018 m.b.t. de aanstelling van mevrouw 

Evelien Van Ootegem als waarnemend ocmw secretaris. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op de afwezigheid van de secretaris, Francis Claeys tot en met 28 februari 2018 
wegens ziekte en eventuele verlengingen. 

 Op de gemeenteraad van 17 november 2014 werden de Heer Niels Vermeersch en de 
heer Henk De Muyt aangeduid als vervangers bij afwezigheid van de secretaris 

 De rechtspositieregeling stelt dat de gemeenteraad de waarnemend secretaris aan-
stelt en dat voor een periode van 6 maanden. 



 De waarnemer moet voldoen aan de voorwaarden van het ambt dat wordt waarge-
nomen (in het bezit zijn van een masterdiploma), tenzij er binnen het bestaande per-
soneelsbestand geen personeelslid is dat aan de voorwaarden voldoet. 

 Er werd een bevraging gedaan bij de personeelsleden met een masterdiploma. Nie-
mand stelde zijn kandidatuur. 

 Er werd daarna een bevraging gedaan van de personeelsleden met een benoeming 
minimum op B niveau. 

 De heer Niels Vermeersch stelde hierbij als enigste zijn kandidatuur en dit tot en met 
31 maart 2018.  

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

- Overwegende dat het niet evident is om de functie van ocmw secretaris en ge-
meentesecretaris langdurig te combineren als waarnemer. Dit door het specifieke 
karakter van de ocmw dossiers. 

- Het is daarom aangewezen om een aparte vervanger voor de gemeente en het 
ocmw aan te stellen. 

- Er werd geïnformeerd bij het VVSG om af te toetsen of dit mogelijk is. Hier werd 
telefonisch positief op geantwoord. Ook in andere besturen werd reeds voor deze 
formule gekozen.   

- De heer Niels Vermeersch stelde als enige zijn kandidatuur voor de functie van 
waarnemend gemeente secretaris. 

- Het is aangewezen om de heer Niels Vermeersch tot en met 31 maart 2018 aan te 
stellen als waarnemend gemeentesecretaris gedurende de afwezigheid van de heer 
Francis Claeys. 

- Het is aangewezen om bij een eventuele verlengde afwezigheid van de heer Francis 
Claeys een nieuwe bevraging van het personeel te organiseren om de functie van 
gemeentesecretaris in te vullen na 31 maart 2018. 

 

Stemming 

 

Besluitvorming 

- De heer Niels Vermeersch wordt aangeduid als waarnemend gemeentesecretaris tot 
en met 31 maart 2018. De geldende artikelen van de rechtspositieregeling worden 
gevolgd. 

 

2. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 8 januari 2018 

De notulen van de gemeenteraad dd. 8 januari 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 



Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 8 januari 2018 goed. 
 

3. Kennisname: vermogensaangifte 2017 

Naar goede gewoonte zullen verschillende (voormalige-) gemeenteraadsleden/ schepe-
nen ook dit jaar een mandatenlijst en vermogensaangifte moeten indienen bij het Re-
kenhof. 
Gemeenteraadsleden zijn niet aangifteplichtig, maar moeten hun mandaat van raadslid 
wel aangeven als ze door een ander mandaat, bvb. lid van de raad van bestuur of lid van 
het directiecomité in een intercommunale, aangifteplichtig zijn. 
De mandatenlijsten worden na controle gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De onder 
gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden zodra ze toekomen altijd onge-
opend bewaard in een daartoe speciaal beveiligde opslagruimte. 
 
Meer info staat in de brief die door het secretariaat werd bezorgd aan de gemeenteraad-
sleden en op de website van het rekenhof.  

4. Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging (DVV) 

Westhoek, goedkeuring  

Bevoegdheid  

- Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
- Naam schepen: Dirk Sioen, burgemeester 
- Bevoegd voor: Algemeen beleid en coördinatie 
- Naam behandelende ambtenaren : Henk De Muyt  
 

Wetgeving  

Bevoegdheid en juridische grond  

- het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
- het gemeentedecreet en het decreet lokaal bestuur (nog te publiceren in BS); 
- het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Aanleiding en toelichting  

- Samenwerking in de Westhoek is de afgelopen decennia steeds verder 
geëvolueerd in de Westhoek.  Bovendien neemt de nood naar verdergaande 
samenwerking tussen de lokale besturen en andere partijen nog verder toe.  Een 
belangrijk deel van die samenwerking gebeurt op vandaag in de schoot van de 
Interlokale Vereniging (ILV) Westhoekpersoneel (WHP). 

- Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen 
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van 
intergemeentelijk personeel, delen van expertise en het voeren van regionale 



projecten. Uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een 
structuur met rechtspersoonlijkheid.  
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 11 april 2016 nam de gemeenteraad kennis van de nota ‘versterking 
intergemeentelijke samenwerking Westhoek’. Hierbij werd een traject goedge-
keurd dat moest leiden tot een betere en krachtigere structurering van de inter-
gemeentelijke samenwerking in de regio Westhoek. Het bestuur engageert zich 
hierbij om actief de verdere werking mee vorm te geven. 
In uitvoering van dit traject keurde de gemeenteraad op 19 december 2017 de 
oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek goed. De oprich-
tingsakte voor de DVV Westhoek werd ondertekend op 22 december 2017. 
In de statuten van de DVV Westhoek worden onder titel III de bepalingen van de 
algemene vergadering opgenomen. Titel IV specifieert de werking van de raad van 
bestuur. 
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld is 
uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij 
rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, voor de WVI door 
de organen die bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Artikel 25 van de statuten bepaalt dat de leden van de raad van bestuur op voor-
dracht van de deelnemers, benoemd worden door de algemene vergadering. De 
samenstelling van de Raad van Bestuur ziet er als volgt uit  
- 16 gemeentelijke bestuursleden tot de inwerkingtreding van het decreet 
lokaal bestuur; conform de overgangsregelingen in art. 57 DIS  
- 3 leden met raadgevende stem  
- 1 bestuurslid voor de West-Vlaamse Intercommunale.  
De Gemeenteraad duidt bijgevolg een bestuurslid aan voor de gemeente. De ge-
meenteraden van de deelnemende gemeenten doen de voordracht bij voorkeur 
onder de leden van het college van burgemeester en schepenen, omdat de DVV 
Westhoek gericht is op beleidsuitvoering. Beleidsuitvoering is bij uitstek een be-
voegdheid van de colleges. Bijkomend is de burgemeester, als vertegenwoordiger 
van de gemeente in het Westhoekoverleg, nauw betrokken bij de beleidsvoorbe-
reiding. 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht één gemeenteraadslid verkozen op 
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van bur-
gemeester en schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raad-
gevende stem, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering. 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt, meer dan drie be-
draagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen. 
Bij het afvaardigen van leden met raadgevende stem wordt rekening gehouden 
met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement 
Diksmuide, één uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veur-
ne aan te duiden.  
De aanstelling van een bestuurslid met raadgevende stem is voor een duur van 
twee jaar.  Deze aanstelling is verlengbaar. 

 
Verwijzingsdocumenten  

- Statuten en bestuursplan DVV Westhoek 
 
Voorstel tot voordracht van de heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zonnebeke in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging West-
hoek 
Optioneel: vaag tot aanduiden als kandidaat lid van de raad van bestuur met raadgeven-
de stem van één gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene 
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen 
 



Geheime stemming 

Stemming lid algemene vergadering & kandidaat raad van bestuur 

 Aantal stembriefjes: 20 

 Dirk Sioen: 20 ja-stemmen  
 
Stemming kandidaat raadgevend lid 

 Aantal stembriefjes: 20 

 Wendy Pattyn: 20-ja-stemmen  
 

Besluitvorming 

Artikel. 1  De gemeenteraad vaardigt de heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zon-
nebeke af om gemeentebestuur Zonnebeke te vertegenwoordigen in de al-
gemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 2  De gemeenteraad vaardigt de heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21, 8980 Zon-
nebeke af om gemeentebestuur Zonnebeke te vertegenwoordigen in de 
raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 3  De gemeenteraad vaardigt de mevrouw Wendy Pattyn, Zillebekestraat 34 

8980 Zonnebeke af als raadgevend lid van de raad van bestuur van de 

dienstverlenende vereniging Westhoek. 

Artikel. 4  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Westhoekoverleg, 
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide. 

 

5. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 aan politiezone Arro Ieper 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Politie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, ge-
structureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, 
eerste lid 

 Het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

In het Budget 2018 (goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december) werd er € 
816.236 voorzien als dotatie aan de politiezone Arro Ieper.  
Op 24 januari 2018 stuurde de FOD Binnenlandse Zaken een brief (postregistratie 
2018/0095) waarbij men het goedkeuringsbesluit vraagt van de gemeentelijke dotatie 
aan de politiezone.  
Hieruit blijkt dat er voor de dotatie aan de politiezones telkens een aparte gemeente-
raadsbeslissing nodig is. Er zal intern gekeken worden om deze procedure voor volgend 
jaar correct uit te voeren.  
 



Op 29 januari 2018 werd er door de wnd. secretaris contact opgenomen met PZ Arro 
Ieper met als antwoord: 
“Volgens de oorspronkelijke meerjarenplanning bedroeg de dotatie 2018 voor Zonnebeke 
inderdaad 816.236 €. Eind oktober werd evenwel door het politiecollege beslist om de 

evolutie van gemeentelijke dotaties te herzien in gunstige zin. Dit impliceert: in 2018 een 

stijging van de dotaties met 1% (i.p.v. 2%) en in 2019 een stijging van de dotaties met 

1,5% (i.p.v. 2%) 

Voor Zonnebeke impliceert dit volgende bedragen: in 2018 bedraagt de dotatie 808.233 

€ (i.p.v. 816.236) en in 2019 bedraagt de dotatie 820.357 € (i.p.v. 832.560 €).” 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0400-64940000 (dotatie politiezone Ieper) voor 
het huidige jaar: € 816.236 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 816.236 
 Geschatte kostprijs: € 808.233 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 8.003 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 29/01/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel om de gemeentelijke dotatie 2018 aan PZ Arro Ieper te hernemen in een 
aparte beslissing.  
Het budget 2018 werd op de gemeenteraad van 19 december 2018 goedgekeurd met 
16 ja-stemmen (Dirk Sioen, Frans Deleu, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Joa-

chim Jonckheere, Johan Demonie, Johan Leleu, Johan Tally, Koen Meersseman, Luk 

Hoflack, Marc Verstraete, Marie Debucquoy, Patrick Denorme, Paul Durnez, Sabine 

Vanderhaeghen, Sophie Vangheluwe) en 4 onthoudingen (Franky Bryon, Luc Blon-

deel, Maxim Vermeeren, Wendy Pattyn) 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 
inzake de gemeentelijke dotatie aan politiezone Arro Ieper goed.  

 Deze dotatie (€ 808.233) zal uitbetaald worden na ontvangst van de facturen.  
 Een uittreksel van deze beslissing zal bezorgd worden aan PZ Arro Ieper en aan de 

FOD Binnenlandse Zaken.  



 

6. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Coopman" te Passendale - 
voorlopige vaststelling 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
42§1.  Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepa-
lingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van 
de aangelegenheden bepaald in artikel 2.  Artikel 2 stelt : De gemeenten beogen om 
op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame 
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.  Overeenkomstig artikel 41 van de grond-
wet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang, voor de ver-
wezenlijking, waarvoor ze alle initiatieven kunnen nemen. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 1 september 2009 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen, afdeling 4 : Gemeentelijke 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. 

 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van be-
stuurshandelingen en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 261. 
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.2.14. 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, inzonderheid 

hoofdstuk III, afdeling 1, artikel 8 : watertoets. 
- Het decreet van 27 april 2007 inzake de milieueffectenrapportage over plannen en 

programma’s plan-m.e.r.-decreet. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieuef-

fectenrapportage over plannen en programma’s. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Een eerste voorontwerp werd reeds besproken in de plenaire vergadering van 
maandag 2 juni 2016.  Het dossier werd ongunstig geadviseerd door de provincie.  
Naar aanleiding van dit ongunstig advies werd er op 9/1/2017 een vooroverleg ge-
organiseerd met de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie waarbij er enkele 
randvoorwaarden werden meegegeven teneinde tot een gedragen voorontwerp van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan te komen. 

- Het aangepaste voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Coopman” 
opgemaakt door Akro Nova bestaande uit : 
- plan bestaande toestand 
- gewestplan 
- bestemmingsplan 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- toelichtingsnota 

- Het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan is het gevolg van een positief planolo-
gisch attest, afgeleverd door de gemeente Zonnebeke aan bvba Coopman op 
3/2/2014. 

 

Financieel 



- Voor de verdere administratieve procedure van het desbetreffende gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn er geen directe financiële gevolgen. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan : Ja 

Beleidsdomein: 1419/001/010 ruimte om te ondernemen en werken 
Operationele doelstelling: 1419/001/010/001 ruimte creëren en bevorderen om te on-
dernemen en te werken 
Actie: 1419/001/010/001/001 opmaak GRUP Coopman en Cardoen (wegenbouw – uit-
breiding GRUP) in navolging van een positief planologisch attest 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

- De screeningsnota werd opgemaakt in verband met de plan-MER plicht voor het 
desbetreffend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Deze screeningsnota werd ter advies verstuurd aan de door de dienst Begeleiding 
Gebiedsgerichte planprocessen opgemaakte selectie van adviesinstanties. 

- Op 28 juni 2017 werd het gehele screeningsdossier voor de ontheffing van de plan-
MER plicht van desbetreffend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overgemaakt 
aan Departement Omgeving – milieueffectrapportage. 
Op 10 augustus 2017 werd er door de dienst MER bijkomende gegevens gevraagd. 
Op 18 september 2017 werd er een aangepaste versie van de MER-screeningsnota 
overgemaakt aan het Departement Omgeving – Dienst Milieueffectenrapportage-
beheer.  

- Het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd op 27 sep-
tember 2017 in uitvoering van artikel 2.2.13§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening voor advies overgemaakt aan de diverse besturen. 

- Op 10 oktober 2017 werd het desbetreffende ruimtelijk uitvoeringsplan door de 
GECORO gunstig geadviseerd mits er rekening wordt gehouden met de navolgende 
bemerkingen : 
- ten noorden-westen van de site ligt er een bestaande uitbatingsweg naar de ach-

terliggende landerijen. 
In het voorstel van RUP is deze weg ingekleurd als bufferzone. Gelet op de be-
staande toestand is het best om deze uitbatingsweg apart in te kleuren met een 
breedte van 6 m. Ten oosten van deze uitbatingsweg kan dan de bufferzone inge-
kleurd worden met een breedte van 6 tot 8 m. 

- Hernieuwbare energie, onder 1.1.1. van de stedenbouwkundige voorschriften 
staat er bij de nevenactiviteiten vermeld: installaties voor het opwekken van her-
nieuwbare energie of energierecuperatie zijn toegelaten. De vraag wordt gesteld 
of er daar dan windturbines mogen ingeplant worden. Volgens het merendeel van 
de leden van de GECORO kan dat niet daar de ruimtelijke draagkracht van de om-
geving overschreden wordt.  

- onder 1.2.1. van de stedenbouwkundige voorschriften is het best om het referen-
tiepeil vast te leggen in het midden van de rijweg van de ‘s Graventafelstraat ter 
hoogte van het midden van de site.  

- onder 1.3.2. van de voorschriften wordt maximum kroonlijsthoogte bepaald op 
6,5 m en nokhoogte op 8,5 m. Een lid van de GECORO vindt dat nogal hoog voor 
dergelijke bebouwing. Het voorliggende RUP is een uitvoering van het afgeleverde 
planologisch attest waar dergelijke hoge bebouwing werd aanvaard.  

- Er dient ook speciale aandacht besteed te worden aan de afwerking van het ni-
veauverschil ten noorden van de site tussen de bedrijfssite en de achterliggende 
landerijen.  

- Het dossier werd op 23 oktober 2017 besproken in plenaire vergadering. 



- Het dossier werd aangepast aan de bemerkingen van de diverse adviserende bestu-
ren. 

- Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Coopman” bestaande uit : 
- plan bestaande toestand 
- gewestplan 
- bestemmingsplan 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- toelichtingsnota 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Coopman” bestaande uit : 
- plan bestaande toestand 
- gewestplan 
- bestemmingsplan 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- toelichtingsnota 
wordt voorlopig vastgesteld. 

- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het instellen van een 
openbaar onderzoek van 60 dagen overeenkomstig de bepalingen van artikel 
2.2.21§2, 3 en 4 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening. 

- Het dossier wordt voor advies overgemaakt aan : 
- Departement omgeving 
- Provincie – dienst ruimtelijke planning. 

- Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
- de dienst omgeving 
- studiebureau Demey 
- adviserende besturen 

7. Verkoop van elektrische transformatorcabine in de depot van de tech-
nische dienst gelegen Tresoriersstraat aan Gaselwest - goedkeuring 

verkoopsovereenkomst 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aange-
legenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is opge-
nomen 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtenaar: 
 



Wetgeving 

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

 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, inzonderheid de artikelen 2.4.1, 4.2.1, 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43. 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In de depot van de technische dienst gelegen in het gebouwencomplex ’t Zonnerad, 
Tresoriersstraat 5, te Zonnebeke is er een elektrische transformatorcabine.  Gasel-
west zou deze cabine willen aankopen voor het spijzen van de openbare netten in de 
omgeving. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 12/5/2016 van deze cabine door E.D.L. Kuurne. 
 Het voorstel van verkoopovereenkomst opgemaakt door Gaselwest-Kortrijk met on-

der andere de navolgende voorwaarden : 
- de verkoper verzaakt aan zijn recht tot natrekking. 
- de noodzakelijke erfdienstbaarheden van toegang en/of doorgang voor de koper ten 

laste van het pand en dit ten voordele van de in het lokaal gevestigde installaties 
namelijk : 
- voor wat betreft kabeldoorgangen 
- voor wat betreft het personeel en materialen van “Gaselwest” of van haar zaak-

waarnemer, de CVBA Eandis, met het oog op het onderhoud, de bediening en alle 
nodige werken, uit te voeren zowel op de kabels als op de installaties. 

Deze rechten van doorgang moeten ten allen tijde kunnen uitgeoefend worden.  De 
cabine dient ten allen tijde toegankelijk te zijn, gelieve hiervoor een sleutelkastje te 
voorzien. 

 Wanneer de bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd door de gemeente, Ga-
selwest hier geen aandeel in heeft en het lokaal verbouwd wordt conform de huidige 
reglementering, kan de verkoop worden gedaan en aanvaard voor de prijs van 650 
euro/m². 

 De beslissing van het schepencollege dd. 15 januari 2018 houdende : 
- akkoord om een lokaal, bestemd om als elektrische transformatiecabine te dienen 

voor het spijzen van de openbare netten, met een oppervlakte van ongeveer 10 
m², gelegen in ’t zonnerad, Tresoriersstraat 5 te 8980 Zonnebeke, kadastraal be-
kend onder Zonnebeke, 1° afdeling sectie C nrs. 82a8 en 82z7 te verkopen aan Ga-
selwest voor de prijs van 650 euro/m². 

- notaris Jan Vandenweghe met kantoor te Zonnebeke, Berten Pilstraat 9 wordt aan-
geduid om de verkoopakte op te maken. 

 

Financieel 

 Het verkochte patrimoniumgoed zal worden afgeboekt op de registratiesleutel 0050-
22000020. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 



Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Advies dd. 08/01/2018 van Wim Delameilleure, diensthoofd technische dienst: 
- de bestaande gemengde HS-cabine is dringend aan vervanging toe. De huidige HS-
cabine is dienstig voor het ganse ontmoetingscentrum en de loodsen van de techni-
sche dienst alsook voor het openbaar net. Dergelijke gemengde HS-cabines worden 
echter niet meer in dienst gesteld. 
- Daarom dient zowel de gemeente Zonnebeke als Eandis elk een nieuwe HS-cabine 
te bouwen elk voor hun benodigde afname in elektriciteit. Voordeel is dat de beide 
nieuwe afzonderlijke HS-cabines binnen dezelfde ruimte als de huidige kunnen ge-
bouwd worden. Enkel dient het huidige lokaal (in de gebouwen van het Zonnerad) 
opgesplitst te worden in twee afzonderlijke lokalen. Voor de opsplitsing dient er een 
scheidingsmuur gebouwd te worden en 2 extra deuren geplaatst te worden. De kos-
ten voor deze bouwkundige aanpassingen vallen ten laste van Eandis. 
- De gemeente zal dus een eigen HS-cabine bouwen dienstig voor het ontmoetings-
centrum en de technische dienst. Dat werd beslist in zitting van het schepencollege 
dd. 8 mei 2017 – registratiesleutel 06401-22199000 – vastleggingsnummer 2934 – 
voor het bedrag van 58.761,23 euro (B.T.W. inclusief). Tot slot zal de gemeente ook 
nog aansluitkost (6.907,07 euro) dienen te betalen om deze nieuwe hoogspannings-
cabine op het hoogspanningsnet aan te sluiten. 
- De uitvoering van deze werken is voorzien in de eerste helft van 2018. 

 De aankoop van de elektrische transformatiecabine is noodzakelijk voor het spijzen 
van de openbare netten in de omgeving. 

 De verkoop zou geschieden om reden van openbaar nut zijnde voor de oprichting van 
een elektrische transformatiecabine. 

 De voorgestelde verkoopprijs van 650 euro/m² lijkt ons aanvaardbaar. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeente is akkoord om een lokaal, bestemd om als elektrische transformatieca-
bine te dienen voor het spijzen van de openbare netten, met oppervlakte van onge-
veer 10 m², gelegen in ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5 te Zonnebeke, kadastraal be-
kend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nrs. 82a8 en 82z7 te verkopen aan Ga-
selwest aan de prijs van 650 euro/m². 
Als voorwaarde wordt gesteld dat de kosten van de bouwkundige aanpassingen voor 
de opsplitsing zijnde bouwen van een scheidingsmuur en inplanten van 2 bijkomende 
deuren ten laste valt van Eandis. 
De verkoopovereenkomst tussen de gemeente en Gaselwest voor deze bovenvermel-
de aankoop wordt goedgekeurd mits naleving van de gestelde voorwaarde. 

 Notaris Jan Vandenweghe met kantoor te Zonnebeke, Berten Pilstraat nr. 9 wordt 
aangeduid om de verkoopakte op te maken. 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 



- om alle stukken met betrekking tot deze verkoop te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan : 
- Gaselwest 
- financieel beheerder – rekendienst 
- dienst omgeving 
- notaris Jan Vandenweghe 

 
 

8. Aankoop gronden Vandenweghe-Nevejan gelegen tussen Berten Pil-

straat-Guido Gezellelaan te Zonnebeke voor de uitbreiding gemeente-
school en realisatie verkaveling - goedkeuring ontwerpakte 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aange-
legenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is opge-
nomen 
 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

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

 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, inzonderheid de artikelen 2.4.1, 4.2.1, 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43. 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De plannen van de gemeenteschool van Zonnebeke om de school uit te breiden in 
zuidelijke richting. 

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 18 april 2017 door Alain Maricou, Vlaamse 
Commissaris Vastgoedtransactie, voor de aankoop van de grond gelegen tussen Ber-
ten Pilstraat – Guido Gezellelaan te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 
1ste afdeling sectie C nr. 29n4, met een oppervlakte van 63a 13ca voor de totale prijs 
van 789.125 euro. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 19/01/2018 door Geomex voor aankoop van 62 ca 
uit het perceel kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C deel nr. 29c4. 

 Het kadastraal plan en de kadastrale leggers van de aan te kopen gronden. 
 Uit de bodemattesten van OVAM dd. 12/01/2018 blijkt dat er voor de onroerende 

goederen, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nrs 29b4, 29c4, 
29n4 en 29f4, geen gegevens bekend zijn over eventuele vervuiling van de bodem.  



 De ontwerpakte opgemaakt door Alain Maricou, Vlaamse Commissaris Vastgoedtrans-
actie, waarbij Roger Vandenweghe – Nevejan Anna wonende Berten Pilstraat 9 te 
8980 Zonnebeke de navolgende onroerende goederen verkoopt aan de gemeente 
Zonnebeke met administratieve zetel Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke: 
- een perceel weiland gelegen Guido Gezellelaan te Zonnebeke, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29n4, met een oppervlakte van 63a 13ca 
waarbij 10a wordt aangekocht voor uitbreiding van de gemeenteschool voor de prijs 
van honderdvierenveertigduizend zeshonderd euro (€ 144.600,00) hetzij 144,60 eu-
ro/m² en de resterende oppervlakte van 53a 13ca voor de prijs van zeshonderd-
vierenzestigduizend honderdvijventwintig euro (€ 664.125,00) hetzij 125 euro/m²; 
- de wegzate naar de Guido Gezellelaan, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste af-
deling sectie C nr. 29f4, met een oppervlakte van 2a 50ca voor de prijs van zeshon-
derdvijventwintig euro(€ 625,00) hetzij 2,5 euro/m²; 
- de woning gelegen Berten Pilstraat 8 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zon-
nebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29b4, met een oppervlakte van 5a 70ca voor de som 
van honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00) hetzij 250 eu-
ro/m²; 
- een stuk grond uit de tuin Berten Pïlstraat 9 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie C deel nr. 29c4, met een oppervlakte van 62ca volgens 
het opmetingsplan opgemaakt dd. 19/01/2018 door Geomex voor de som van vijf-
tienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00) hetzij een eenheidsprijs van tweehon-
derdvijftig euro (€ 250) per vierkante meter. 

 De verkoopt zal geschieden onder de navolgende bijzondere voorwaarden: 

De verkoper krijgt de garantie dat bij de ontwikkeling van de verkaveling er langs de 

achterkavelgrens van zijn eigendom (Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29c4) een 

bouwvrije strook van drie meter (3 m) gerespecteerd wordt (waarbij de toekomstige 

eigenaars van de percelen in de verkaveling de mogelijkheid hebben om op hun eigen 

kosten een afsluiting op te richten op de perceelgrens) en vervolgens een strook met 

een diepte van zeven meter (7 m) diepte in meer vanaf dezelfde achtergrens, waar-

binnen enkel een bijgebouw van maximaal drie meter (3 m) hoogte kan opgericht 

worden. 

De gemeente Zonnebeke zal de bestaande garage naast de woning Berten Pilstraat 8 

niet afbreken vooraleer zij op haar kosten ter vervanging een metalen garage met 

brede deur heeft geplaatst op het perceel Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29c4, 

Berten Pilstraat 9 – eigendom van optiegever in deze – aan de kant van het perceel 

Berten Pilstraat 10 Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 41e3. 

De werken aan de uitbreiding van de bestaande gemeenteschool zullen ten vroegste 

eind 2018 aangevat worden. 

De werken voor de verkaveling zullen ten vroegste eind 2019 aangevat worden. 

De afsluiting op de grenslijn van perceel 29c4 en 29n4 zal onder regie en op kosten en 

risico van de gemeente Zonnebeke op de nieuw te vormen grens met de toegangs-

weg naar het dorpsinbreidingsproject aangebracht worden gelijkaardig aan de aard 

en kwaliteit van de bestaande afsluiting.     

 . 

Financieel 

 De aankoop zal gefinancierd worden met het krediet hiertoe voorzien op de registra-

tiesleutel: 22010000-080003. 

o Overdracht 2017 :   141.668 Euro 

o Budget 2018 : 850.000 Euro 

o Totaal :    991.668 Euro 

 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

- Beleidsdomein : 1419/001/006 
- Operationele doelstelling: 1419/001/006/001 
- Actie: 1419/001/006/001/012. 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 25/01/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De aankoop is noodzakelijk voor de uitbreiding van de gemeenteschool. 

 De resterende gronden zijn gelegen in het woongebied en zullen eventueel aan een 
promotor verkocht worden voor het realiseren van een verkaveling. De ontsluiting 
van de toekomstige verkaveling dient te gebeuren via de Berten Pilstraat waardoor de 
woning Berten Pilstraat 8 en een klein gedeelte uit de tuin van de site Berten Pilstraat 
9 dienen aangekocht te worden. 

 De desbetreffende aan te kopen onroerende goederen zijn niet opgenomen in het 
gemeentelijk register van de verontreinigde gronden. 

 De voorgestelde aankooprijs lijkt ons aanvaardbaar. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De ontwerpakte opgemaakt door Alain Maricou, Vlaamse Commissaris Vastgoedtrans-
actie, waarbij Roger Vandenweghe – Nevejan Anna wonende Berten Pilstraat 9 te 
8980 Zonnebeke de navolgende onroerende goederen verkoopt aan de gemeente 
Zonnebeke met administratieve zetel Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke: 
- een perceel weiland gelegen Guido Gezellelaan te Zonnebeke, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29n4, met een oppervlakte van 63a 13ca 
waarbij 10a wordt aangekocht voor uitbreiding van de gemeenteschool voor de prijs 
van honderdvierenveertigduizend zeshonderd euro (€ 144.600,00) hetzij 144,60 eu-
ro/m² en de resterende oppervlakte van 53a 13ca voor de prijs van zeshonderd-
vierenzestigduizend honderdvijventwintig euro (€ 664.125,00) hetzij 125 euro/m²; 
- de wegzate naar de Guido Gezellelaan, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste af-
deling sectie C nr. 29f4, met een oppervlakte van 2a 50ca voor de prijs van zeshon-
derdvijventwintig euro(€ 625,00) hetzij 2,5 euro/m²; 
- de woning gelegen Berten Pilstraat 8 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zon-
nebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29b4, met een oppervlakte van 5a 70ca voor de som 
van honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00) hetzij 250 eu-
ro/m²; 
- een stuk grond uit de tuin Berten Pïlstraat 9 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie C deel nr. 29c4, met een oppervlakte van 62ca volgens 
het opmetingsplan opgemaakt dd. 19/01/2018 door Geomex voor de som van vijf-



tienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00) hetzij een eenheidsprijs van tweehon-
derdvijftig euro (€ 250) per vierkante meter  
wordt goedgekeurd. 
De totale verkoopprijs bedraagt negenhonderdzevenenzestigduizend driehonderdvijf-
tig euro (€ 967.350,00). 

 De navolgende bijzondere voorwaarden bij de verkoop: 
De verkoper krijgt de garantie dat bij de ontwikkeling van de verkaveling er langs de 
achterkavelgrens van zijn eigendom (Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29c4) een 
bouwvrije strook van drie meter (3 m) gerespecteerd wordt (waarbij de toekomstige 
eigenaars van de percelen in de verkaveling de mogelijkheid hebben om op hun eigen 
kosten een afsluiting op te richten op de perceelgrens) en vervolgens een strook met 
een diepte van zeven meter (7 m) diepte in meer vanaf dezelfde achtergrens, waar-
binnen enkel een bijgebouw van maximaal drie meter (3 m) hoogte kan opgericht 
worden. 
De gemeente Zonnebeke zal de bestaande garage naast de woning Berten Pilstraat 8 
niet afbreken vooraleer zij op haar kosten ter vervanging een metalen garage met 
brede deur heeft geplaatst op het perceel Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 29c4, 
Berten Pilstraat 9 – eigendom van optiegever in deze – aan de kant van het perceel 
Berten Pilstraat 10 Zonnebeke 1ste afdeling sectie C nr. 41e3. 
De werken aan de uitbreiding van de bestaande gemeenteschool zullen ten vroegste 
eind 2018 aangevat worden. 
De werken voor de verkaveling zullen ten vroegste eind 2019 aangevat worden. 
De afsluiting op de grenslijn van perceel 29c4 en 29n4 zal onder regie en op kosten en 
risico van de gemeente Zonnebeke op de nieuw te vormen grens met de toegangs-
weg naar het dorpsinbreidingsproject aangebracht worden gelijkaardig aan de aard 
en kwaliteit van de bestaande afsluiting. 
worden goedgekeurd. 

 De Heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden 
gemachtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontsaan van zijn verplichting abtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte. 

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: 
- Vastgoedtransactie 
- Vandenweghe Roger-Nevejan 
- financieel beheerder en rekendienst 
- dienst omgeving.  

9. Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen 
 

Wetgeving 

 Vlaams reglement inzake duurzaam beheer van afvalstoffen (VLAREMA) d.d. 1 juni 
2012 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Beleidsplan MIROM 2013-2018 in het bijzonder de lijst met uniforme prijzen (6.10.5 
van p. 48 tem 51) 



 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 12 december 2016 houdende ge-
meentelijk retributiereglement afvalverwerking en –ophaling 

 Zitting raad van bestuur MIROM Roeselare d.d. 17/10/2017 inzake tarieven voor de 
gemeenten (prijzen 2018 m.b.t. afvalverwerking) om op te nemen in het retributiere-
glement. 

 Gemeenteraadsbeslissing d.d. 6 november 2017 waarin de begroting van MIROM 
Roeselare werd goedgekeurd. 

 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het afvalbeleid van de gemeente Zonnebeke is hoofdzakelijk in handen van de inter-
communale MIROM waarvan Zonnebeke deel uitmaakt. De MIROM legt dan ook alle 
prijsbepalingen inzake afvalverwerking vast (bv. prijs diverse afvalzakken, compos-
teermiddelen, ophaling tuinafvalbak, prijzen gerelateerd aan diftar regeling… tot de 
inzameling grof vuil aan huis). 

 De prijzen worden jaarlijks hervastgesteld en meegedeeld aan de gemeente die ze 
opneemt in het retributiereglement. Het oude retributiereglement d.d. 12 december 
2016 wordt dan ook ingetrokken bij ingang van dit reglement. 

 De prijstabel bevat zowel de actuele prijs als de prijs voor 2018. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de lijst van MIROM “Prijzen 2018 m.b.t. afvalverwerking” 
goed: 

 

Verbrandingsprijzen excl btw Prijs 2017  Prijs 2018     opm. 2018  

Huisvuil leden           85,69 €            85,69 €   ton    

Gemeentelijk zwerfvuil           85,69 €            85,69 €   ton    

Brandbaar afval recyclageparken           85,69 €            85,69 €   ton    

Brandbaar afval kmo's, organisaties en particulieren         114,02 €          114,02 €   ton    

Hoogcalorisch afval (bv. polyestyreen, isomo)         132,04 €          132,04 €   ton    

Milieuheffing           12,64 €            12,89 €   ton  raming 

Ophaling excl btw Prijs 2017  Prijs 2018      

Restafval : basisprijs 6,52€ inw/jaar, per kwartaal te indexeren 7,42 € 7,57 €   raming  



inw/jaar  

Restafval : basisprijs 15,10 €/ton, per kwartaal te indexeren 17,18 € 17,52 €  ton   raming  

PMD gratis  gratis      

P&K ophaling per inw per jaar (70 % gemeente, 30% Fost Plus) 1,56 € 1,58 € 

 

inw/jaar   raming  

P&K ophaling per ton (70 % gemeente, 30% Fost Plus) 31,35 € 31,66 €  ton   raming  

P&K vergoeding (vrij v btw) (75% gemeente, 25% FP) Gemid-

deld 127,06 € 125,00 €  ton   raming  

tab (tuinafvalbak) waarborg 180L  (éénmalig)           27,00 €            27,00 €   bak    

tab waarborg 280L (éénmalig)           34,00 €            34,00 €   bak    

tab waarborg 1000L (éénmalig)         136,00 €          136,00 €   bak    

tab 24 beurten-180L- 1e bak           81,00 €            81,00 €   per jaar    

tab  24 beurten-280L-1e bak         101,00 €          101,00 €   per jaar    

tab 24 beurten-1000L-1e bak         373,00 €          373,00 €   per jaar    

tab 24 beurten-180L-2e bak           45,00 €            45,00 €   per jaar    

tab 24 beurten-280L-2e bak           60,00 €            60,00 €   per jaar    

tab 24 beurten-1000L-2e bak         302,00 €          302,00 €   per jaar    

tab 35 beurten-180L- 1e bak         120,00 €          120,00 €   per jaar    

tab  35 beurten-280L-1e bak         149,00 €          149,00 €   per jaar    

tab 35 beurten-1000L-1e bak         553,00 €          553,00 €   per jaar    

tab 35 beurten-180L-2e bak           65,00 €            65,00 €   per jaar    

tab 35 beurten-280L-2e bak           89,00 €            89,00 €   per jaar    

tab 35 beurten-1000L-2e bak         448,00 €          448,00 €   per jaar    

ophaling container stopzetting           12,50 €            12,50 €   per jaar    

reiniging vuile tab-container bij stopzetting             5,00 €              5,00 €   per jaar    

Afvalzakken : retributie Prijs 2017  Prijs 2018      

Restafvalzak 60 liter (particulier, kmo en gemeentelijk afval)             1,30 €              1,30 €   zak    

restafvalzak 30 liter (particulier)             0,65 €              0,65 €   zak    

PMD-zak 60 liter           0,125 €            0,125 €   zak    

PMD-zak 120 liter (scholen en verenigingen)             0,15 €              0,15 €   zak    

Evenementen excl btw Prijs 2017  Prijs 2018      

evenementencontainer (12 rolcontainers restafval inbegrepen)           75,00 €            75,00 €   container  

evenementencontainer, vanaf 13de rolcontainer restafval             7,00 €              7,00 €   volle rolcontainer  

verlies of beschadiging van een rolcontainer           55,00 €            55,00 €   rolcontainer  

beschadiging glasbol 
 kost herstel-

ling        1.250,00 €   maximum  

verloren rit evenementencontainer           60,00 €            60,00 €   container  

extra zakken bij gebruik rolcontainers             5,00 €              5,00 €   rol  

verloren of beschadigde herbruikbare bekers             1,20 €              1,20 €   beker  

verloren of beschadigde opbergbak bekers           15,00 €            15,00 €   bak  

laattijdig terugbrengen van bekers             0,02 €              0,02 €   beker/dag  

reiniging herbruikbare bekers             0,15 €              0,15 €   beker  

Composteren : retributie Prijs 2017  Prijs 2018      

compostvat           27,50 €            27,50 €   stuk    

beluchtingsstok              2,50 €              2,50 €   stuk    

deksel compostvat             6,00 €              6,00 €   stuk    

bodemplaat compostvat             5,00 €              5,00 €   stuk    

schuif compostvat              4,00 €              4,00 €   stuk    

lichaam voor compostvat (zonder bodemplaat)           12,50 €            12,50 €   stuk    

keukenemmer             4,50 €              4,50 €   stuk    

wormenbak           20,00 €            20,00 €   stuk    

compostbak basismodule            65,00 €            65,00 €   stuk    

compostbak uitbreidingsmodule           45,00 €            45,00 €   stuk    

compostbak wisselstuk HH100             8,00 €              8,00 €   stuk    

compostbak wisselstuk HP 100             4,00 €              4,00 €   stuk    



compostbak wisselstuk HP 120             5,00 €              5,00 €   stuk    

compostbak wisselstuk E 120             3,50 €              3,50 €   stuk    

compostbak wisselstuk : H-afstandshouder             1,00 €              1,00 €   stuk    

Diftar Recyclagepark Badgegebruiker excl btw Prijs 2017  Prijs 2018 vanaf eerste kg  

Badges             5,00 €              5,00 €  stuk   

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)  gratis   gratis      

Elektrische kabels  gratis   gratis      

Hol glas (bokalen, flessen)  gratis   gratis      

KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten…) 
 niet aan-

vaard  

 niet aan-

vaard      

Metalen  gratis   gratis      

Papier en Karton  gratis   gratis      

PMD (verplicht in PMD-zak)  gratis   gratis      

Textiel  gratis   gratis      

Asbestcement         165,00 €          165,00 €   ton    

Folies en bloempotjes los         265,00 €          130,00 €   ton    

Folies en Bloempotjes in 300L-zakken             2,90 €              1,20 €   zak    

Gipsafval         150,00 €          135,00 €   ton    

Harde plastics / PVC         175,00 €          210,00 €   ton    

Houtafval         120,00 €          120,00 €   ton    

Landbouwfolie recycleerbaar         125,00 €          195,00 €   ton    

Niet recycleerbaar afval (let wel: geen aarde)           50,00 €            50,00 €   ton    

aarde           40,00 €            40,00 €   ton    

Piepschuim los           25,00 €          265,00 €   ton    

Piepschuim in 1500L-zakken             1,20 €              2,65 €   zak    

Steenpuin           25,00 €            25,00 €   ton    

Tuinafval           50,00 €            50,00 €   ton    

Zuiver vlak glas (vensterglas)           45,00 €            45,00 €   ton    

Brandbaar grof vuil geleverd op diftarpark badgebruikers         225,00 €          215,00 €   ton    

Brandbaar grof vuil geleverd verbrandingsinstallatie         126,66 €          126,91 €   ton  
 Roeselare, 

raming  

Diftar Recyclagepark Particulieren  excl btw Prijs 2017  Prijs 2018    

Gratis fracties ongeacht hoeveelheid : 

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)  gratis   gratis      

Elektrische kabels  gratis   gratis      

Frituurolie  gratis   gratis      

Hol glas (bokalen, flessen)  gratis   gratis      

KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten…)  gratis   gratis      

Metalen  gratis   gratis      

Papier en Karton  gratis   gratis      

PMD (verplicht in PMD-zak)  gratis   gratis      

Textiel  gratis   gratis      

TL-lamp  gratis   gratis      

Betalende fracties : te bekijken per gezin en per jaar : 

eerste 1000 kg gratis; 1000 tot 2000 kg à 25 EUR/ton; vanaf 2000 kg tarief volgens afvalsoort : 

Asbestcement         165,00 €          165,00 €   ton    

Folies en bloempotjes los         265,00 €          130,00 €   ton    

Folies en Bloempotjes in 300L-zakken             2,90 €              1,20 €   zak    

Gipsafval         150,00 €          135,00 €   ton    

Harde plastics / PVC         175,00 €          210,00 €   ton    

Houtafval         120,00 €          120,00 €   ton    

Landbouwfolie recycleerbaar         125,00 €          195,00 €   ton    

Niet recycleerbaar afval (let wel: geen aarde)           50,00 €            50,00 €   ton    

aarde           40,00 €            40,00 €   ton    

Piepschuim los           25,00 €          265,00 €   ton    

Piepschuim in 1500L-zakken             1,20 €              2,65 €   zak    



Steenpuin           25,00 €            25,00 €   ton    

Tuinafval           50,00 €            50,00 €   ton    

Zuiver vlak glas (vensterglas)           45,00 €            45,00 €   ton    

Betalende fractie vanaf de eerste kg : 

Brandbaar grof vuil geleverd op rp - particulieren         145,00 €          145,00 €   ton    

 
 

Grof huisvuil  Retributie  

     

    Administratiekost 5,00    EUR/ophaling 

   Verwerking : afh. van materiaal, prijs in EUR/stuk volgens onderstaande lijst : 

   
    Accordeondeur 3,00    Kinderwagen       1,50    Stoel        2,00    

Aquarium 3,00    Kist (hout)       1,50    Stofzuiger           -      

Badkamerkastje 1,00    Kleerkast       6,00    Strijkijzer           -      

Badkuip 7,50    Kleerkastdeur       2,00    Strijkplank        1,50    

Barbeque 1,50    Klein materiaal       1,50    surfplank met toebehoren        4,50    

Barkast 6,00    Koelkast           -      Tafel (eetkamer)        5,00    

Bed zonder matras 3,00    Kofferbak       3,00    Tafelbiljart        4,50    

Bijzettafel / roltafel 1,50    Koffiezet           -      Tafelpoot        1,00    

Boekenkast 3,00    Kookpan       0,50    Tafeltennistafel        4,50    

Boekenrek 1,50    Kopiemachine (tafel)           -      Tafelvoetbalspel        4,50    

Boiler          -      Kruiwagen       1,50    Tapijt        3,00    

Box          -      Kussens 1 zit       4,00    Televisie           -      

Brommer 10,00    kussens 3 zit zetel        7,50    Tent        2,00    

Bureau 11,00    Ladder       3,00    Tuinbank        4,50    

Bureau (ijzer) 15,00    Ladenkastje        4,00    Tuinslang        1,50    

Bureaustoel 2,00    Lattenbodem       3,00    Tuinstoel        1,50    

Computer          -      Ligzetel       2,00    Tuintafel        2,00    

Computerscherm          -      Matras       5,00    Tv-meubel        2,00    

Computertafel 2,00    Matrasbodem       3,00    Vaatwasmachine           -      

Dampkap          -      Medicijnkastje       1,00    Valies        1,50    

Deur-binnendeur 3,00    Metalen kantelpoort       6,00    Vasttapijt (per 1m²)        0,50    

Diepvries          -      Microgolf           -      Verenbak        4,50    

Douchedeur 3,00    Naaimachine       2,00    verlichting            -      

Dressoir 6,00    Nachtkastje       1,50    Vezelplaat (per m³)        1,00    

Droogkast          -      Onderzoekstafel zwaar     10,00    Video(recorder)           -      

Droogrek 3,00    onderzoekstafel licht       7,50    Visput (glasvezel)        3,00    

Elektrisch vuurtje          -      Pallet       1,50    Vitrinekast        7,50    

Expansievat 3,00    parasol       1,50    Voetbankje        1,50    

Fiets 3,00    parasolvoet beton       4,00    Vuilbak (plastiek)        1,50    

Fietsrek 1,50    Plank in hout of pvc (de m)       0,50    Wand (hout)        4,00    

Frigobox 1,50    Poef       4,50    Wandmeubel      12,00    

Friteuse          -      Pomp elektrisch           -      Wasbak        2,00    

Gasfornuis          -      Printer           -      Wasmachine           -      

Gasvuur          -      Raam met glas (+/- 1 m2)       3,00    Wasmand        3,00    

Glazen tafelblad 10,00    Radiator       1,50    Wasrek        3,00    

Gocart 3,00    Radio           -      Wieg        3,00    

Grasmaaier elektr.          -      Rek       2,00    Zeil (plastiek)        1,50    

Grasmaaier hand 1,50    Rieten mand       1,00    Zetel 1 zit        4,50    

Grasmaaier motor. 4,50    Rolgordijn       1,00    Zetel 2 zit        6,00    

Handwasmachine 2,00    Rolluik       3,00    Zetel 3 zit        9,00    

Hangklok          -      Salontafel       4,50    Zetel 4 zit      12,00    

Hoeksalon 4 pers.  14,50    Schoenenkast / rek       4,00    Zoldertrap (hout)        6,00    

Hoeksalon 5 pers. 16,00    Schommel       4,00    Zonnebank zonder lampen           -      

Hoeksalon 7 pers. 22,00    Schommelstoel       1,50    Zwembad plastiek        1,50    

Hok / kooi 3,00    Slaapbank       6,00        



Hometrainer 4,50    Speelgoed (plastiek)       1,50        

Kachel 7,50    Spiegel       3,00        

Keukenblok 9,00    Staande klok       1,50        

Keukentafel 4,00    Staanlamp           -          

      

Grof tuinafval aan huis  Retributie  

   Groenafval max. 7m³ 

 

                                   50,00    EUR/ophaling 

 Groenafval extra m³ 

 

                                     7,00    EUR/m³ 

  Groenafval (verloren rit)                                    12,50    EUR/rit 

   
Dit besluit is van kracht vanaf 1 januari 2018. Het oude retributiereglement (gemeente-
raad d.d. 12 december 2016) wordt dan ook opgeheven.  
 

10. Ondertekening Statiegeldalliantie - princiepsbeslissing 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Barbara Cardoen 
 

Wetgeving 

 nvt 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overhe-
den, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen we de re-
gering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van sta-
tiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen we in België en in Nederland. Recycling 
Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie. 

 De partners van de Statiegeldalliantie willen: 
o een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden 

en zeeën door plastic flessen en blikjes; 
o een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen 

bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven er-
voor verantwoordelijk te maken; 

o een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 
 De Statiegeldalliantie vraagt: 

o aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te brei-
den tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland. 

o aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wal-
lonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine 
plastic flessen in 2018. 

- Uittreksel uit de notulen van het schepencollege d.d. 29 januari 2018 houdende prin-
ciepsbeslissing inzake toetreding statiegeldalliantie. 

Financieel 

 nvt 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  

https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/


 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Wat de statiegeldalliantie betreft laat de MIROM weten dat (uit verslag vergadering 8 
januari) : 
“We wachten de tussentijdse evaluatie vanuit OVAM af en zetten het item dan op-

nieuw op de agenda. Niets belet de gemeenten om zelf de statiegeldalliantie te on-

dertekenen.” 

 De gemeenten kunnen dat dus ondertekenen als ze willen.  (Wel spijtig dat men nu 
vanuit MIROM geen standpunt inneemt zodat wel allemaal op hetzelfde spoor zitten).  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Het gemeentebestuur van Zonnebeke beslist om aan te sluiten bij de Statiegeldallian-
tie omdat de gemeente voorstander is van statiegeld op blikjes en plastic flessen 
(ihkv afvalpreventie, reductie zwerfvuil).  

 

11. Onderhoud openbare verlichting, monumentverlichting en verkeers-

kegels dienstjaar 2018, goedkeuring raming 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 
Naam schepen: Dirk Sioen  
Bevoegd voor: openbare verlichting en nutsvoorzieningen 
Naam behandelend ambtenaar: Filip Carrein  
 

Wetgeving 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-
len 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 42, § 1, 
1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt). 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

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



 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 
 De gemeente Zonnebeke is aangesloten bij de Intercommunale Gaselwest - Eandis.  

Deze is belast met de exploitatie en het onderhoud van de openbare verlichting op de 
wegen van de aangesloten gemeenten. 

 Jaarlijks krijgt de gemeente een schrijven van Eandis met een kostenraming voor de 
uitvoering van dit onderhoud voor het volgend dienstjaar (zie bijlage). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiaalkosten onderworpen aan preventieve 
vervanging tegen een forfaitair jaartarief en materiaalkosten voor de niet-standaard 
openbare verlichting, de monumentverlichting en de verkeerskegels. Deze laatste zijn 
onderhoudskosten niet vervat in de jaarlijkse forfait. 

 Het jaarforfait wordt aangerekend voor alle lampen die onderworpen zijn aan 
preventieve vervanging.  

 Eandis raamt de kosten voor 2018 op een totaal bedrag van 18.611,67 euro (excl. 
btw) of 22.520,12 euro (incl. btw). 

 Deze kosten worden gespreid over vier gelijke kwartaalrekeningen in de loop van 
2018. 

 De kosten aangerekend en niet vervat in het jaarforfait zijn de onderhoudskosten 
voor de niet-standaard openbare verlichting, de monumentverlichting en de 
verkeerskegels. Deze worden aangerekend samen met het normale onderhoud (per 
kwartaal) maar worden afzonderlijk gefactureerd. 
Rekening houdend met de aangerekende kosten voor de voorbije jaren, worden de 
kosten voor 2018 geraamd op een totaal bedrag van 1.000,- euro (incl. btw). 
 

 

 

Financieel 

 Geschatte kostprijs : 22.520,12 euro (incl. btw) forfaitair onderhoud en 1.000,- euro 
(incl. btw)  onderhoud niet vervat in jaarforfait. Totaal 23.520,12 euro (incl. btw). 

 Totaal te voorziene krediet in 2018 op beleidscode 0670 - MAR: 61035100 van exploi-
tatie voor onderhoud van alle openbare verlichting: 55.000,- euro  

 Voorziene krediet in 2018 op beleidscode 0670 - MAR: 61035100 van exploitatie voor 
deze uitgave: 25.000,- euro  

 Resterend krediet na deze beslissing: 1.479,88 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Visum financieel beheerder dd. 10/01/2018 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gezien het belang van goedwerkende openbare verlichting binnen de gemeente, ad-
viseert de dienst openbare werken en rioleringen om deze preventieve onderhouds-
werken met bijhorende raming goed te keuren en het nodige budget vast te leggen 
voor de financiering ervan. 

 



Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De raming van 22.520,12 euro (incl. BTW) opgemaakt door Eandis voor de opdracht 
preventief onderhoud van de openbare verlichting en gemeente-, monumentverlich-
ting en verkeerskegels in 2018, wordt goedgekeurd.  
 

 In het budget 2018 onder beleidscode: 0670 – MAR 61035100 van exploitatie werd 
25.000,- euro voorzien voor het preventief onderhoud van de openbare verlichting 
2018. 

 

12. Overeenkomst - hoofdschool - filiaal deeltijds kunstonderwijs Ieper-

Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Cultuur/Kunstonderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 NVT 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De voormalige overeenkomst tussen Hoofdschool – Filiaal Deeltijds Kunstonderwijs 
Ieper-Zonnebeke dateert van een vijftiental jaar terug.  Deze wordt nu geactuali-
seerd. In grote lijnen wordt de werking tussen hoofdschool en de diverse filialen in 
Zonnebeke in kaart gebracht. 

 Nieuwe accenten in de overeenkomst zijn de vergoeding die er betaald moet worden 
aan de directeur van de academie (maandelijkse remuneratie van 1 uur directeur).  
Deze gebeurt volgens weddeschaal 546 – grootorde van € 3.000) 

 Daarnaast wordt er gevraagd dat we voor en na de lessen zorgen voor opvolging 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0810001 61310050 voor het huidige jaar: € 300 
(aan te passen in budgetwijziging 2018/1 – verhoging van € 3.000) 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 300 
 Geschatte kostprijs: € 3.000 
 Resterend krediet na deze beslissing en na beslissing budgetwijziging /2018: € 3.300 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 



 1419 001 011 001 007 
 

Visum 

Datum visum: 05/01/18 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
Principebeslissing 
 
Opnemen in BW 2018 01 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel om overeenkomst goed te keuren 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Artikel 1 

 De gemeenteraad keurt overeenkomst hoofdschool – filiaal deeltijds kunstonderwijs 
Ieper – Zonnebeke goed 
 

OVEREENKOMST 
Hoofdschool – Filiaal Deeltijds Kunstonderwijs 

Ieper - Zonnebeke 

 
Tussen het stadsbestuur van Ieper, vertegenwoordigd door Jan Durnez, burgemeester, en Stefaan 

Depraetere, stadssecretaris, hiertoe gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing, 

en 

het gemeentebestuur van Zonnebeke, vertegenwoordigd door Dirk Sioen , burgemeester, en Francis 

Claeys , gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd bij gemeenteraadsbeslissing, 

 

Is overeengekomen wat volgt: 

 

TITEL I: onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg 
 

Art.1: 

Het filiaal is gevestigd in: 

- Basisschool De Biesweide, Kloosterlaan 4, 8980 Beselare 

- Basisschool De Fontein, 4e Regiment Karabiniersstraat 9, 8980 Passendale 

- Jeugdhuis De Moane, Langemarkstraat 34 en Zorgcentrum Sint-Jozef, Ieperstraat 54, 8980 

Zonnebeke 



Het is pedagogisch en administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in de Weverij-

straat 33-35, 8900 Ieper. 

 

Art.2: 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2018, en is 

stilzwijgend hernieuwbaar, tenzij door één van beide gemeentebesturen bij aangetekend schrijven 

voor 1 maart van het lopende schooljaar opzeg wordt gedaan, of mits akkoord van beide gemeente-

besturen Ieper en Zonnebeke. 

 

TITEL II: infrastructuur en didactisch materiaal 
Art.3: 
§1 Het gemeentebestuur van Zonnebeke zal instaan voor: 
a/ geschikte en voldoende lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne 
en bewoonbaarheid; 
b/ het ter beschikking stellen van het nodige didactisch materieel en de nodige schooluit-
rusting die beantwoorden aan de specifieke technische en pedagogische eisen voor het 
organiseren van kwaliteitsvol onderwijs:  

- voor de studierichting muziek: in elk leslokaal internet, schoolbord, geluidsinstal-
latie, voldoende pupiters en schoolmeubilair aangepast aan de collectieve vakken 
en aan de groepsgerichte individuele vakken; voor de pianolessen een buffetpia-
no, voor de lessen muzikale vorming een digitale piano 

- voor de studierichting woord: internet, aangepast podium, geluidsinstallatie en al-
le rekwisieten nodig voor de opleiding 

c/ een functionele inrichting van het filiaal met onder andere uithangborden en een me-
dedelingenbord, met oog voor vlotte bereikbaarheid, parking en fietsenstalling; 
d/ onderhoud, verwarming, watervoorziening, telefoon en de verlichting van de lokalen 
van het filiaal; 
e/ voldoende EHBO voorzieningen (in functie van de risicoanalyse) en brandbeveiliging 
(pictogramman, brandblusapparaten,…); 
f/ de nodige verzekeringen tegen brand en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, afschrif-
ten van de desbetreffende polissen zullen aan het gemeentebestuur van Ieper worden 
overgemaakt; 
§2 De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris 
en blijven  eigendom van de gemeente Zonnebeke. 
Art.4: 

De bibliotheek van de hoofdinstelling in Ieper wordt ter beschikking gesteld van het per-
soneel en de leerlingen van het filiaal in Zonnebeke onder dezelfde voorwaarden als deze 
voor het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling. 

Titel III: personeel en werkingskosten 
Art.5: 
Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt binnen 
de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld en benoemd door 
de inrichtende macht, namelijk het stadsbestuur van Ieper. De rechtspositie gesubsidi-
eerd personeel van de Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing op de perso-
neelsleden met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door de inrichtende 
macht van de hoofdinstelling. 
Art.6: 

Het gemeentebestuur van Zonnebeke zal instaan voor het toezicht voor en na de lessen 
in de vestigingsplaatsen van het filiaal. 
Art.7: 

De volgende werkingskosten die gemaakt worden voor leerlingen van het filiaal vallen 
ten laste van het gemeentebestuur van Zonnebeke: administratiekosten, auteurs- en 
naburige rechten en presentiegelden voor de jury van examens ter plaatse. 



Deze kosten zullen jaarlijks door het gemeentebestuur Ieper aangerekend worden aan 
het gemeentebestuur Zonnebeke, dit op basis van het leerlingenaantal en de reëel ge-
maakte kosten. 
 

Art.8: 

Aan de directeur van de afdeling muziek woord zal het gemeentebestuur Zonnebeke 
maandelijks een remuneratie betalen van 1 uur directeur. Deze vergoeding gebeurt vol-
gens weddeschaal 546. De index – en anciënniteitsaanpassingen lopen parallel met deze 
van de door het Ministerie aan de directeur uitbetaalde wedde. 

Titel IV: inschrijvingen, getuigschriften en verzekeringen 
Art.9: 
Het inschrijven van leerlingen voor het filiaal gebeurt door de ouders of de volwassen 
leerlingen zelf volgens de richtlijnen van het secretariaat van de hoofdinstelling. De her- 
inschrijvingen gebeuren tegen uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het begin van het school-
jaar, de nieuwe inschrijvingen tegen uiterlijk 1 oktober van het schooljaar. Bij overbezet-
ting van klassen wordt rekening gehouden met de inschrijvingsdatum. 
Art.10: 

Het inschrijvingsgeld van de leerlingen van het filiaal wordt geïnd door het gemeentebe-
stuur van Ieper. Dit dient te gebeuren tegen dezelfde data als in het hierboven vermelde 
artikel. 
Art.11: 

De getuigschriften en attesten van de leerlingen van het filiaal worden afgeleverd door de 
hoofdinstelling onder de benaming van de hoofdinstelling. 
Art.12: 

Het stadsbestuur van Ieper zal een verzekeringspolis afsluiten, dekkend de burgerlijke 
verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen van het filiaal. Zij zal tevens een 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen afsluiten voor de leerlingen van het filiaal. 

Titel V: Preventie en Bescherming op het werk en Con-

trole gebouwen 
Art.13: 
De adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het 
Werk worden in eerste instantie geformuleerd aan het gemeentebestuur van Ieper. Indien 
de adviezen verband houden met en/of een weerslag hebben op de infrastructuur van het 
filiaal, worden deze verder besproken met het gemeentebestuur van Zonnebeke. 
Art.14: 

§1 Het gemeentebestuur van Zonnebeke staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en 

toestellen in haar lokalen. Een inventaris en aansluitende rapportering van de te keuren toestellen 

wordt overgemaakt aan de preventiedienst van het gemeentebestuur van Ieper. 

 

§2 Periodiek (vijfjaarlijks, startend in 2018)  wordt een inspectie van de gebouwen van 
het filiaal verricht door de brandweercommandant van de betreffende zone. De burge-
meester van het gemeentebestuur van Zonnebeke richt hiertoe het nodige verzoek. De 
verslaggeving en besluiten worden overgemaakt aan de preventiedienst van het gemeen-
tebestuur van Ieper. 

Titel VI: slotbepalingen 

Art.15: 

De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen te alle tijde bij onderling akkoord 
en gemeenteraadsbeslissingen gewijzigd of aangepast worden. 
Art.16: 

De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze de begroting van de ge-
meentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn, indien de gestemde kredieten door 
de toezichthoudende overheid worden aanvaard. 
 



Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door bo-
venvermelde vertegenwoordigers die elk een afschrift van deze overeenkomst hebben 
ontvangen. 
 
Te ……………………………………………….. op ………………………………………………… 
 
Namens het gemeentebestuur van Ieper 
De burgemeester, Jan Durnez 
 
De gemeentesecretaris, Stefan Depraetere 
 
 
Namens het gemeentebestuur van Zonnebeke 
De burgemeester, Dirk Sioen 
 
 
De gemeentesecretaris, Francis Claeys 
 

13. Aanvaarding ontslag van Erwin Ureel in de raad van bestuur van het 

autonoom gemeentebedrijf MMP 1917  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Toerisme – museum  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Art. 25 van de statuten van de Raad van Bestuur:  
“Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aan-

getekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. 

Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die 

niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende ge-

meenteraad die volgt op de kennisgeving.” 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Schrijven van Dhr. Erwin Ureel dd. 21 december 2017 (postregistratie 2017/1158) 
houdende ontslagname als raadslid in de Raad van Bestuur van het Autonoom Ge-
meentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 



Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van Dhr. Erwin Ureel als raadslid in het AGB 
MMP 1917 

 Gelet op de continuïteit blijft Dhr. Erwin Ureel in functie tot er in zijn vervanging 
voorzien wordt.  

 

14. Aanvaarding ontslag van An Lecluyse in de raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf MMP 1917  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Toerisme – museum  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Art. 25 van de statuten van de Raad van Bestuur:  
“Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aan-

getekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. 

Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die 

niet louter financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende ge-

meenteraad die volgt op de kennisgeving.” 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Schrijven van Mevr. An Lecluyse dd. 27 december 2017 (postregistratie 2017/1178) 
houdende ontslagname als raadslid in de Raad van Bestuur van het Autonoom Ge-
meentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 



Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van Mevr. An Lecluyse als raadslid in het 
AGB MMP 1917 

 Gelet op de continuïteit blijft Mevr. An Lecluyse in functie tot er in haar vervanging 
voorzien wordt.  

 

15. Verkiezing van een lid van de Raad van Bestuur voor het Autonoom 
Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Toerisme – museum  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 Artikel 236 van het gemeentedecreet;  
 Gemeenteraadsbeslissing dd. 13 oktober 2014 m.b.t. de oprichting van het autonoom 

gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917; 
 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-

meenteraad dd. 13 oktober 2014 en later gewijzigd op de gemeenteraad van 23 fe-
bruari 2015 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op de zitting van 12 februari 2017 heeft de gemeenteraad het ontslag aanvaard 
van Dhr. Erwin Ureel als lid van de raad van bestuur van het AGB. 

 Op de zitting van 12 februari 2017 heeft de gemeenteraad het ontslag aanvaard 
van Mevr. An Lecluyse als lid van de raad van bestuur van het AGB. 

 Op 08 januari 2018 deelde de voorzitter van de GPS 1917 per brief mee dat vol-
gend lid van het bestuur van de GPS 1917 wordt voorgedragen als lid van de raad 
van bestuur ter vervanging van Dhr. Erwin Ureel.:  
Bernard Pauwels, C. Van Hauwaertstraat 29 8890 MOORSLEDE 

 Overwegende dat ten hoogste 2/3 van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht 
moet zijn. Dit betekent dat minstens één van de twee voorgedragen kandidaten 
van het vrouwelijk geslacht moet zijn. Bijgevolg heeft de GPS 1917 nog geen ver-
vanger gevonden voor An Lecluyse. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 



Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De voorgedragen kandidaat voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in het ge-
meentedecreet en de statuten. 

 

Stemming 

Aantal stembriefjes: 20 

Bernard Pauwels 

Ja-stemmen: 20 
Neen-stemmen: 0 
Onthoudingen: 0 
Ongeldige stemmen: 0 
 
 

Besluitvorming 

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

1. Dhr. Bernard Pauwels, C. Van Hauwaertstraat 29 8890 MOORSLEDE 
Mevr. An Lecluyse blijft in functie tot er in haar vervanging voorzien wordt. 

Geheime zitting 

16. Toegevoegd punt: bespreking stand van zaken afwezigheid gemeen-
tesecretaris  

Na het laatste punt van de dagorde verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad het pu-
bliek om de raadzaal te verlaten. Deze bespreking vindt plaats in geheime zitting omwille 
van de privacy over een personeelslid.  
De schepen van personeel benadrukt nogmaals dat alles dat in geheime zitting wordt 
besproken onder de geheimhouding valt.  
 
De voorzitter sluit de zitting om 21.17 uur.  

De Wnd. Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

N. Vermeersch  J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur. 



De volgende gemeenteraad gaat door op XX te Zonnebeke. 


