
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 
SEPTEMBER 2016 

 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 
J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, 
M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, 
S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsleden; 
F. Claeys: Secretaris; 
I. Vandepitte, M. Debucquoy, M. Descheemaeker, 
S. Vanderhaeghen: Schepenen; 
J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 
M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  
Verontschuldigd L. Hoflack: Schepen 
  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen van de zitting dd. 12 juli 2016 

De notulen van de gemeenteraad dd. 12 juli 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 12 juli 2016 goed. 
 

2. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor 
de buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis 
Assets dd. 3 oktober 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger : Joachim Jonckheere / Patrick Denorme  
Bevoegd voor de intercommunale Gaselwest 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 



Documenten en voorgeschiedenis 

- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 30.06.2016 - postregistratie 2016/0702 
- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 25.07.2016 - postregistratie 2016/0789 
- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 17.08.2016 - postregistratie 2016/0856 
 

Context en motivering 

De gemeente/stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie 
in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, In-
tergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist. 

De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en 
Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena (Green-
Distrrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.  

Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke in-
vesteringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, 
e.d… 

Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver 
onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe 
private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.   

Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private part-
ners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf 
ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennoot-
schap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat 
weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 
830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage 
van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 
484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 
71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar 
neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij 
verder deelneemt. 

SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 
aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit 
binnen Eandis Assets. 

Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende 
nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:  

- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk 
aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere go-
vernance rechten’; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 

- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 

- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 

- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ 
ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 
618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’); 

- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende be-
stuurders voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten 
inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’); 



- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsver-
enigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bij-
zondere beleidsbeslissingen’); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening 
houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de 
‘commerciële premie’. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke sa-
menwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en 
eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad 
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober 2016:  
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de inter-

gemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen stra-
tegie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde be-
groting 2017 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 
 
Artikel 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:  
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve 

intrede) 
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het regis-

ter van de deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese 

en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten 
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen 



6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de inter-
gemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen stra-
tegie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde be-
groting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fu-
sieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015; 
 
OPMERKING m.b.t. hiernavolgend ARTIKEL 3: 

OVEREENKOMSTIG HET DECREET DIENT DE BESLISSING m.b.t. DE 

STATUTENWIJZIGINGEN HIERNA UITDRUKKELIJK GEFORMULEERD TE WORDEN.  

VRAAG OM VOLGENDE TEKST IN TE LASSEN:  

Artikel 3 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State 
Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis As-
sets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige sta-
tutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de ef-
fectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de al-
gemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibel-
gas van december 2015; 
 
Artikel 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene verga-
deringen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 3 okto-
ber 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige 
raadsbeslissing;  
 
Artikel 5 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommuna-

les@eandis.be. 
 

3. Goedkeuring van agendapunten, statutenwijziging, vaststelling van 
het mandaat en aanduiding van vertegenwoordigers voor de buiten-
gewone algemene vergadering van Gaselwest-Zuid dd. 3 oktober 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger : Joachim Jonckheere / Patrick Denorme  
Bevoegd voor de intercommunale Gaselwest 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 01.07.2016 - postregistratie 2016/0711 
- Aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 05.08.2016 - postregistratie 2016/0826 

Context en motivering 

mailto:intercommunales@eandis.be
mailto:intercommunales@eandis.be


Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de 
gemeente/stad ook deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het 
distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse 
gemeenten. De gemeente/stad beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij 
voor elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 
november 2019. 

De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die 
op 3 oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 
9000 Gent. 

Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in 
zitting van 28 juni 2016 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 

Er wordt gevraagd om volgende beslissingen te nemen: 

Goedkeuring van de agendapunten 

De gemeenteraad dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering. 

Statutenwijziging 

De voorgestelde aanpassingen betreffen een verduidelijking inzake het werkingsgebied 
van de vereniging Gaselwest-Zuid in de artikelen 1 en 2bis van de statuten met expliciete 
verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten tussen de 
drie regio’s en toevoeging van een bijlage 4 waarin het aantal betrokken eindklanten 
(EAN’s) dat door de ‘gemeenschappelijke installaties’ gevoed wordt, is opgenomen.      

Verder wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het aantal 
bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-
Waasten zal voortaan twee bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.   

Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van 
statutenwijziging. 

Aanduiding van vertegenwoordigers 

Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering 
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegen-
woordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad onder 
de gemeenteraadsleden.  Het is noodzakelijk om zowel een effectieve vertegenwoordiger 
als een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn dat de ge-
meente steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de le-
gislatuur 2013-2018. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

Openbare stemming  

Stemming m.b.t. artikel 1, 2, 4 en 5 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Stemming m.b.t. artikel 3 



Aantal stembriefjes: 22 

Vertegenwoordiger: 22 ja-stemmen voor Joachim Jonckheere 

Plaatsvervanger: 22 ja-stemmen voor Patrick Denorme 

 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in bui-
tengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid d.d. 3 oktober 
2016:  

1. Statutenwijzigingen  
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 

het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begro-
ting 2017. 

3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen 

 
OPMERKING m.b.t. ARTIKEL 2: 

OVEREENKOMSTIG HET DECREET DIENT DE BESLISSING m.b.t. DE 

STATUTENWIJZIGINGEN HIERNA UITDRUKKELIJK GEFORMULEERD TE WORDEN. 

VRAAG OM VOLGENDE TEKST IN TE LASSEN. 

 
Artikel 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthou-
dende vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot de artikelen 1, 2bis (verduidelij-

king werkingsgebied), en 12.1. (samenstelling raad van bestuur), alsook toevoe-

ging van bijlage 4 (eindklanten); 

 
OPMERKING m.b.t. ARTIKEL 3: 

VANUIT GASELWEST-ZUID WORDT VOORGESTELD DAT HET GEMEENTEBESTUUR 

DEZELFDE PERSONEN AANDUIDT ALS VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN 

VAN ‘GASELWEST / EANDIS ASSETS’ DIE PLAATS HEBBEN OP DEZELFDE DATUM 
EN LOCATIE, VERMITS DEZE VERGADERINGEN EN, DIE VAN GASELWEST-ZUID 

ELKAAR ONMIDDELLIJK OPVOLGEN. 

 
Artikel 3 
om aan te duiden  
de heer Joachim Jonckheere, gemeenteraadslid,  
wonende Roeselarestraat 98, 8980 Zonnebeke, als (effectieve) vertegenwoordiger van de 
gemeente, 
en de heer Patrick Denorme, gemeenteraadslid, 
wonende Vijfwegestraat 2, 8980 Zonnebeke als plaatsvervangende vertegenwoordiger 
van de gemeente, 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest-Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 oktober 2016 in de  
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan alle algemene ver-
gaderingen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en met 31 
december 2018; 
 
Artikel 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene verga-
dering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 



oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen ge-
nomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2. 
 
Artikel 5 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest-Zuid, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het mailadres 
(pdf) Gaselwest-Zuid@eandis.be. 
 

4. Voorstel tot toetreding als effectief lid bij de vzw Verkeersveilig West-
Vlaanderen 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Mobiliteit 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Art. 43 § 2 van het gemeentedecreet 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen werd in augustus 2015 opgericht met als 
doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samen-
werking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die ver-
keersveiligheid in het hart dragen. 

 Koen Meersseman, gemeenteraadslid en vertegenwoordiger in de politieraad Arro 
Ieper vroeg aan het college van burgemeester en schepenen om de vzw Verkeersvei-
lig West-Vlaanderen eenmalig te sponseren voor een bedrag van € 500. Het college 
besloot op 12 juli 2016 dat het voordeliger en interessanter is om effectief lid te wor-
den van de vzw, dit zou € 150 / jaar kosten. 

 Het doel van de vzw is om: 
o Het opzetten en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes met in-

begrip van het promoten van verkeersveiligheid op beurzen en evenemen-
ten. 

o Opzetten en ondersteunen van educatieve projecten rond verkeersveilig-
heid. 

o Middelen aankopen die dienstig kunnen zijn voor verkeerscampagnes en 
verkeerseducatie, deze beheren en onderhouden. Hierin zit het tevens het 
beheer van de West-Vlaamse tuimelwagen. 

o Samenwerkingsverbanden opzetten m.b.t. verkeersveiligheid met alle pri-
vate en publieke partners. 

o Sponsoring zoeken voor verkeerscampagnes en –educatie en deze sponso-
ring faciliteren. 

 De vzw telt effectieve (met stemrecht) en toegetreden leden (zonder stemrecht). Elke 
toetreding gebeurt na aanvaarding door de raad van bestuur. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0110-61490000 voor het huidige jaar: € 12.000 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 351,71 
 Geschatte kostprijs: € 150 (jaarlijks) 

mailto:Gaselwest-Zuid@eandis.be


 Resterend krediet na deze beslissing: € 201,71 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Positief advies van het college om het effectief lidmaatschap aan te vragen.  
 

Stemming 

 Binnen de gemeenteraad wordt voorgesteld om het agendapunt uit te stellen naar 
een volgende zitting 
 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit om het agendapunt uit te stellen naar een volgende ge-
meenteraadszitting 

5. Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 14 april 2008: Reglement 
houdende het verbod op circussen die wilde dieren gebruiken op 
grondgebied van Zonnebeke 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Het Koninklijk Besluit dd. 10 maart 2014 houdende het verbod op wilde dieren in cir-
cussen.  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Op 14 april 2008 keurde gemeenteraad een verbod goed m.b.t. circussen met wilde die-
ren.  
Sinds 10 maart 2014 geldt in België een verbod op het gebruik van wilde dieren in cir-
cussen. Enkel de gedomesticeerde soorten en de papegaaiachtigen zijn nog toegelaten. 
Het KB over de circussen werd op 27 februari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubli-
ceerd. Slechts een bepaald aantal dieren is nog toegelaten in circusvoorstellingen. Dit 
verbod op wilde dieren komt er na het advies van de Raad voor dierenwelzijn. 



 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Door het KB van 10 maart 2014 is de gemeenteraadsbeslissing niet meer van toepas-
sing. Daarom lijkt het logisch om deze beslissing op te heffen.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslissing om de gemeenteraadsbeslissing dd. 14 april 2008 hou-
dende het verbod op circussen met wilde dieren op het grondgebied Zonnebeke op te 
heffen. 

 

6. Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 18 december 2012: Politie-
verordening op de openbare rust en de veiligheid - wijziging met be-
trekking tot het gebruik van vuurschalen en wensballonnen 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 M.b.t. wensballonnen en vuurschalen zijn er geen nationale richtlijnen. Onrecht-
streeks zit er een verbod op het gebruik van wensballonnen vervat in artikel 89,8° 
van het Veldwetboek en artikel 90 van het Bosdecreet. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op 18 december 2012 bekrachtigde de gemeenteraad een besluit van de burgemees-
ter m.b.t. het verbod op wensballonnen en vuurschalen. 



 Het verbod op wensballonnen werd opgenomen in de zonale verordening van Arro 
Ieper. In de verordening zijn vuurschalen wel toegelaten mits het in acht nemen van 
enkele voorschriften (art. 2.6.3). Ook in de politiezone Riho zijn vuurschalen toegela-
ten op evenementen. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gelet op de goedgekeurde zonale verordening is het wenselijk om de gemeente-
raadsbeslissing dd. 18 december 2012 op te heffen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2012 
m.b.t. het verbod op wensballonnen en vuurschalen in te trekken.  

 

7. Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 14 juli 2008: gemeentelijk 
reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare ker-
missen  

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Beslissing van de gemeenteraad dd. 8 februari 2016 houdende de goedkeuring van 
de zonale verordening  

 

Documenten en voorgeschiedenis 



 Op 14 juli 2008 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk reglement goed met be-
trekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen. Verschillende regels wor-
den in de praktijk al jaren niet meer toegepast en zijn achterhaald. In de nieuwe zo-
nale verordening staan er in hoofdstuk 8 diverse bepalingen inzake kermissen. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gelet op de goedgekeurde zonale verordening is het wenselijk om de gemeente-
raadsbeslissing dd. 14 juli 2008 op te heffen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbeslissing dd. 14 juli 2008 m.b.t. het 
gemeentelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermis-
sen 

 

8. Overeenkomst private eigendom en mountainbikeroute. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Sport 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Tom Nelissen 
 

Wetgeving 

 …. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De Gustave Bourgeois mountainbikeroute is geopend begin jaren 2000. De afspraken 
met de eigenaars van de private gronden is aan herziening toe. Dit omdat het niet al-
tijd eenduidig is wat in het verleden is afgesproken of op papier is gezet. De beschrij-



ving van de percelen waarover gereden wordt moet duidelijker gedefinieerd worden. 
Het engagement en de verwachting moet duidelijker omschreven worden. Het sport-
landschap en gebruik van deze wegen is ook geëvolueerd waardoor er zich nieuwe 
overeenkomsten opdringen.  

 Het verdwijnen van de provinciale sportdienst en de naamsverandering van Bloso 
naar Sport Vlaanderen bieden op dit vlak mogelijkheden om met nieuwe overeen-
komsten naar de eigenaars te stappen. 

 …. 
 

Financieel 

 Nvt. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De sportdienst adviseert de goedkeuring van het model van overeenkomst private 
eigendom en mountainbikeroute door de gemeenteraad van Zonnebeke. Het is het 
College van burgemeester en schepenen die de individuele overeenkomsten dan kan 
afsluiten met de betrokken eigenaars. 
 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt het onderstaand model van overeenkomst private eigendom en 
mountainbikeroute goed.  
 

OVEREENKOMST 
ROUTE OVER PRIVATE EIGENDOM 

 
 
TUSSEN : 

 
1. De heer/mevrouw Voornaam Naam 
 

 met als adres : ………………………………………………….   (en bereikbaar via tel.…………)   
en in deze overeenkomst aangeduid als de VERLENER,  



 
2. De gemeente Zonnebeke 

 
Gemeentebestuur Zonnebeke, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke  
 
hierbij vertegenwoordigd door :  
- Burgemeester, Dirk Sioen 
- Secretaris, Francis Claeys 
In uitvoering van de beslissing van gemeenteraad…………………………… 
en in deze overeenkomst aangeduid als DE GEMEENTE,  

 
Hierna allen genoemd als DE PARTIJEN. 

 
 
IS HET VOLGENDE VERKLAARD : 

 
De VERLENER bevestigt eigenaar te zijn van de veldweg/…weg/landbouwgrond gelegen te 
plaats, kadastraal gekend onder ……………… (en verder aangeduid als het PERCEEL). De 
VERLENER bevestigt de in deze overeenkomst gestelde handelingen (alleen) te kunnen 
stellen. 
 
Op het grondgebied van de VERLENER is een mountainbikeroute uitgetekend die verder 
wordt aangeduid als de ROUTE. De ROUTE heeft als officiële benaming: de Gustave 
Bourgois route. Het tracé van de ROUTE wordt aangeduid op de kaart in bijlage. 
 
EN IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :  

 
Art. 1 – De VERLENER verleent een recht van doorgang over zijn PERCEEL zoals aan-
geduid op het plan in bijlage.  
 
Indien de eigenaar niet de gebruiker is maar het goed heeft verpacht, verhuurd of in ge-
bruik gegeven aan een derde:  
De VERLENER verklaart dat het goed waarover een recht van doorgang wordt verleend 
verpacht/verhuurd/in gebruik gegeven is aan …………………………………………………(naam) met 
als adres: …………………………………………………………………., die alhier tussenkomt en verklaart 
akkoord te gaan met het recht van doorgang in kwestie.  
 
Het recht van doorgang zal in het kader van deze ROUTE enkel dienen voor mountainbi-
kers. 
 
Het recreatief medegebruik zal plaatsvinden op de aangeduide strook die een lengte 
heeft van  
xxx meter en een minimum breedte heeft van  1 meter, die nodig is voor mountainbikers. 
 
 
 

Art. 2 – Op de aangeduide strook met recht van doorgang zal bewegwijzering plaatsvin-
den d.m.v. houten palen met vierhoekige bordjes gefinancierd door het SPORT 
VLAANDEREN. Andere aan te brengen signalisatie en/of infrastructuur : ………../nihil 
DE GEMEENTE zal de private weg mogen betreden voor de plaatsing en het onderhoud 
van de bewegwijzering. Zo nodig ook voor de plaatsing van bijkomende signalisatie.  
De VERLENER of indien van toepassing de huurder/pachter/gebruiker staat in voor het 
onderhoud van de weg waarlangs de ROUTE passeert. Hieronder wordt onder meer be-
grepen: maaien en/of onderhoud van de bermen en het vrijwaren van de doorgang, het 
dempen van putten, … , dit alles in die mate dat de ROUTE vlot en veilig toegankelijk 
blijft voor de mountainbikers.   



(Merk op : eventuele andere afspraken mbt beheer dienen hier uitdrukkelijk gestipuleerd, bv. wanneer ge-
meente deze taak van de verlener overneemt. Deze afwijking dient dan ook expliciet in het contract met de 
gemeente opgenomen.) 

 
Art. 3 – Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening en blijft van toepassing 
gedurende 10 jaar gerekend vanaf 1 januari volgend op datum van ondertekening. Na 
die 10 jaar wordt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden jaarlijks stilzwijgend 
verlengd voor de duur van één jaar, tenzij als een van de PARTIJEN de overeenkomst 
eenzijdig opzegt. Deze opzegging dient uiterlijk 6 maand voor de aanvangsdatum van de 
eerstvolgende jaarlijkse verlenging bij aangetekende brief verstuurd aan de andere par-
tij.  
 
Art. 4 – Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en de PARTIJEN 
zullen deze overeenkomst te goeder trouw uitvoeren. In geval van betwisting zullen zij 
zoeken naar een minnelijke schikking. Ernstige geschillen die zouden voortvloeien uit 
deze overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbanken bevoegd over de maat-
schappelijke zetel van  het gemeentebestuur.   
 
Art. 5 – De verbintenissen van de PARTIJEN zijn ondeelbaar (“hoofdelijk en ondeelbaar” in 
geval van meerdere verleners die samen optreden in zelfde overeenkomst). In geval van overdracht van 
het PERCEEL aan een nieuwe eigenaar vervalt het contract tussen beide PARTIJEN op 
datum van de akte van overdracht. 
Echter de VERLENER (eigenaar) verbindt zich ertoe de overdracht van het perceel on-
middellijk te melden aan het gemeentebestuur. De VERLENER (eigenaar) verbindt er 
zich toe om het bestaan van de mountainbikeroute te melden aan de nieuwe eigenaar en 
het voortbestaan ervan te bepleiten bij de nieuwe eigenaar.  
 
 
Bijlagen :  

- tracé van de ROUTE op kaart 
- tracé recht van doorgang (rode lijn) op luchtfoto 
- kadasterplan met ingekleurde strook recht van doorgang  
 

 
 
Opgemaakt te  Zonnebeke op DD/MM/JJJJ. Elke partij erkent één exemplaar van de 
overeenkomst te hebben ontvangen.  
 
 
Voor de VERLENER      Voor DE GEMEENTE 
Indien van Toepassing,  
Voor de HUURDER/PACHTER/GEBRUIKER 

     

 
Dirk Sioen  

       Burgemeester Zonnebeke 
   

 

 

       Francis Claeys 
       Secretaris Zonnebeke 
   

9. Goedkeuring vragenlijst enquête Groote Zonnebeekse Bevraging 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 



Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Communicatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bo Vandenberghe 
 

Wetgeving 

 nvt 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente Zonnebeke wil het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan herzien. Het 
laatste structuurplan dateert van 2004 en moet dringend herzien worden. Met de her-
ziening van het structuurplan wil de gemeente haar toekomstig ruimtelijk beleid af-
stemmen op de huidige en toekomstige noden en opportuniteiten. Het structuurplan 
moet de basis vormen voor een doordachte en samenhangende visie op het grondge-
bied teneinde een kwalitatief ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Bij de herziening van 
het ruimtelijk structuurplan wil het gemeentebestuur graag actief de burger betrek-
ken. Het bestuur wil graag elke burger bevragen. Omdat een bevraging van de bevol-
king een serieuze investering vereist, groeide het idee om de bevolking over meerde-
re onderwerpen te bevragen. Op die manier krijgen we een grotere return op de in-
vestering en een beter zicht op wat er leeft bij de bevolking en waar het beleid bijge-
stuurd moet worden. De gemeente Zonnebeke wil daarom een algemene bevolkings-
bevraging uitvoeren waarbij elke inwoner van groot-Zonnebeke vanaf 16 jaar via een 
identieke enquête bevraagd wordt over een heleboel onderwerpen en issues (bijvoor-
beeld: milieu, kinderopvang, vrijetijdsaanbod, mobiliteit, openbare werken enzo-
voort). Ruimtelijke aspecten die van belang zijn voor het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (de originele insteek voor het opstellen van de bevolkingsbevraging) 
vormen dus een onderdeel van de algemene bevolkingsbevraging. Met de resultaten 
uit de enquête (gestandaardiseerde fase) wil het gemeentebestuur aan de slag gaan 
om verdere debattafels te organiseren en meer in te spelen op de lokale problema-
tiek. De feedback van de burger staat tijdens het hele proces centraal.  

 Het bestek voor het uitvoeren van de algemene bevolkingsbevraging werd goedge-
keurd door de gemeenteraad in de zitting van 28 december 2015.  

 In het schepencollege van 2 mei 2016 werd de opdracht gegund aan CIBE Communi-
catie uit Gent.  

 In het schepencollege van 6 juni werd een werkgroep aangesteld die samen met het 
communicatiebureau het project opvolgt en uitvoert. De werkgroep bestaat uit de 
schepen van communicatie, de schepen van ruimtelijke ordening, de communicatie-
ambtenaar, het diensthoofd ruimtelijke ordening en de OCMW voorzitter. 

 De eerste fase van de bevraging start in oktober met een algemene schriftelijke en-
quête die elke inwoner vanaf 16 jaar in zijn bus zal ontvangen. Deze vragenlijst werd 
opgesteld door het communicatiebureau. De vragenlijst werd gebaseerd op input die 
werd ingediend door diensten, adviesraden, verenigingen en inwoners van Zonnebeke 
zelf. Tot en met 15 augustus kon iedereen een thema of vraag indienen via de websi-
te. Dit werd gecommuniceerd via verschillende kanalen (website, Info Zonnebeke, 
pers, nieuwsbrief, social media). De vragenlijst werd ook voorgelegd aan de werk-
groep en aan de leden van de STAF. De vragenlijst wordt nu ter goedkeuring voorge-
legd aan de gemeenteraad. 

 

Financieel 

 nvt 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: 1.2. Een efficiënte en klantvriendelijke administratie 
 Operationele doelstelling: 1.2.3. Bevraging bevolking 



 Actie: Bevraging bevolking 2015-2016 1419/001/002/003/001 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dienst adviseert om de vragenlijst goed te keuren. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de vragenlijst van de algemene bevolkingsbevraging goed. 
  

10. Wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kim D'Almagne 
 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voor-
waarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel, en wijzigingen 

 Artikel 30quater van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 
 Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met 

het oog op het verstrekken van pleegzorgen 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Uittreksel uit het managementteam dd. 17 mei 2016 houdende wijziging organogram, 
formatie en rechtspositieregeling 

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 2 juni 2016 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 13 juni 2016 houdende wijziging organogram, 

formatie en rechtspositieregeling 
 Uittreksel uit het managementteam dd. 23 augustus 2016 houdende wijziging orga-

nogram, formatie en rechtspositieregeling 
 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 18 augustus 2016 
 Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 22 juni 2016 betreffende personeel 

– aanpassen rechtspositieregeling 
 



Financieel: niet van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 

Visum: niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Gelet op het advies van het managementteam dd. 23 augustus 2016 houdende wijziging 
organogram, formatie en rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 18 augustus 2016: 
 
Voorstel tot wijziging van volgende zaken in het organogram, de formatie en rechtsposi-
tieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke: 
 

1. Functie communicatieambtenaar: 

 
Av-niveau (uitvoerend) in plaats van Bv-niveau. 
 
*Organogram, formatie en bijlagen RPR in bijlage (geel). 

 
2. Functie ICT-deskundige: 

 
Omwille van de lopende procedure voor ICT-medewerker, moet de functie van 
ICT-deskundige nog verplaatst worden in de formatie van ‘uitvoerend’ naar ‘lei-
dinggevend’. 
 
*Formatie in bijlage (groen). 
 

3. Functie ICT-medewerker: 

 
Aangezien de selectieprocedure voor een ICT-medewerker op Cv-niveau niet het 
verhoopte resultaat heeft opgeleverd, wordt het voorstel gedaan om 2 ICT-
medewerkers aan te werven op Bv-niveau. 
 
*Organogram, formatie, bijlagen RPR en functieomschrijving in bijlage (paars). 
 
 BOC gaat niet akkoord. 
 MAT gaat niet akkoord. 

 
4. Functie administratief hoofdmedewerker onthaal MMP1917: 

 
Omwille van de bevordering van Osaer Evelyne vanaf 1 juli 2016 verdwijnt de 
functie van administratief medewerker onthaal MMP1917 (Cv) uit de overgangs-
formatie en verdwijnt de melding bij de functie van administratief hoofdmedewer-
ker (Cx). 
 
*Formatie in bijlage (oranje). 
 

5. Functie onthaalmedewerkers MMP1917: 

 
Omwille van de mededeling van Guillemyn Sarah dat zij ontslag zal nemen, wordt 
het voorstel gedaan om haar voltijdse functie op te splitsen in drie functies aan 
60% (3/5 of 22,8/38). 



 
*Formatie en organogram in bijlage (blauw). 

 
6. Pleegzorg: 

 
Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 22 juni 2016 be-
treffende personeel – aanpassen rechtspositieregeling: 
 
Artikel 285 en 286 dienen in volgende zin worden aangepast: Het verlof voor 
pleegzorg voor contractuele personeelsleden is geregeld in artikel 30quater van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en verder uitgewerkt in het KB van 27 
oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het ver-
strekken van pleegzorgen. Een contractueel personeelslid heeft recht op zes da-
gen pleegzorgverlof per kalenderjaar. Tijdens de dagen van pleegzorgverlof wordt 
de arbeidsovereenkomst geschorst en kan de werknemer geen aanspraak maken 
op loon ten laste van zijn werkgever. Om dit loonverlies te compenseren is voor-
zien in een uitkering voor de werknemer, ten laste van de Rijksdienst voor Ar-
beidsvoorzieningen (R.V.A.). Het bedrag van deze uitkering is forfaitair vastge-
steld op 82% van het loonplafond zoals is voorzien in de artikelen 212, eerste lid 
en 223bis van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994. 
 
Voorstel: 
- Schrappen van artikel 285 en 286. 

- Wijziging van artikel 284 als volgt: Is van toepassing: 
o Artikel 30quater van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 
o Het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het 

werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen, en opeenvolgende wijzi-
gingen. 

- Artikel 310, 14° (De dienstvrijstellingen): Met het oog op het verstrekken van pleegzorgen, 
zoals bepaald in het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van 
het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen wordt aan de statutaire perso-
neelsleden mutatis mutandis dienstvrijstelling toegestaan voor het verstrekken van pleeg-
zorgen en hun salaris wordt aan 100% ten laste genomen van het bestuur.  Dient ook 
dit artikel geschrapt of gewijzigd te worden om een gelijke lijn te behouden tussen 
statutairen en contractuelen? 
Advies MAT dd. 23 augustus 2016: artikel 310, 14° wordt niet gewijzigd. 
Advies BOC dd. 18 augustus 2016: artikel 310, 14° wordt niet gewijzigd. 

 
*Uittreksel over pleegzorg uit de huidige rechtspositie (laatst gewijzigd op de ge-
meenteraad van 13 juni 2016) in bijlage. 

 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, 

M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Descheemaeker, P. De-

norme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pat-

tyn 

 
 

Besluitvorming 



 De gemeenteraad gaat akkoord met voorgestelde wijzigingen. 
 De gemeenteraad volgt de mening van het MAT en het BOC betreffende het punt over 

de ICT-medewerker, d.w.z. geen aanwerving van 2 ICT’ers op Bv-niveau, en het 
punt betreffende pleegzorg. 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 10 oktober 2016 om 
20.00 te Zonnebeke. 


