
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9 
MEI 2016 

 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

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

Afwezig J. Leleu: Raadslid 
Verontschuldigd K. Meersseman: Raadslid; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 
  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 11 april 2016 

De notulen van de gemeenteraad dd. 11 april 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, 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 11 april 2016 goed. 
 

2. Kennisname rapportering klachten 2016.01 

In het eerste trimester van 2016 werden er geen klachten ontvangen en geregistreerd.  
Vermoedelijk komt dit door de extra toepassing op de website. Bij het invullen van het 
online klachtenformulier moet de aanvrager aanklikken of hij / zij al eerst bij de betrok-
ken dienst is langs geweest (verschil tussen een melding en een klacht). 

3. FIGGA - Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering op 
17 juni 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 



Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger: Luk Hoflack / Dirk Sioen 
Bevoegd voor: de intercommunale Figga 
Naam behandelende ambtenaren: Niels Vermeersch 
 

Wetgeving  

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 

Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA. 
- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buiten-

gewone algemene vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 17 juni 
2016 per aangetekende schrijven van 30 maart 2016;  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommu-

nale Figga cvba 
- de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 17 juni 2016 om 18.30 uur te Kortrijk per 
aangetekende schrijven van 30 maart 2016 - postregistratie 2016/0332 met vol-
gende agenda: 

o 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
o 2. Jaarrekening 2015 
o 3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
o 4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – be-

krachtiging participatie 
o 5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
o 6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

 

Advies van de dienst 

- Postregistratie 2016/0332 uitnodiging met alle bijhorende stukken van Figga -
vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 



De vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger van de gemeente Zonnebeke die zal deel-
nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 17 juni 2016 op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbe-
sluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering 
van Figga, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 3 
De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uit-
voering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan: 
Figga p/a Intermixt Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel 
 

4. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van FIGGA op 17 juni 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam vertegenwoordiger : Luk Hoflack / Dirk Sioen (plaatsvervanger) 
Bevoegd voor : de intercommunale Figga 
Naam behandelende ambtenaren : Niels VermeerschNiels Vermeersch 
 

Wetgeving  

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 

Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA. 
- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buiten-

gewone algemene vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 17 juni 
2016 per aangetekende schrijven van 30 maart 2016;  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommu-

nale Figga cvba 
- de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 17 juni 2016 om 18.30 uur te Kortrijk per 
aangetekende schrijven van 30 maart 2016 - postregistratie 2016/0332 met vol-
gende agenda: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2015 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachti-
ging participatie 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

- vragen aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algeme-
ne vergadering  

 



Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Stemming 

Aantal stembriefjes: 21 

Vertegenwoordiger: 3 onthoudingen, 18 ja-stemmen voor Luk Hoflack 

Plaatsvervanger: 3 onthoudingen, 18 ja-stemmen voor Dirk Sioen 

 

Besluitvorming 

- De raad stelt navermelde personen aan om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van FIGGA op 17 juni 2016 

o De heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128 8980 Zonnebeke, wordt aange-
duid als vertegenwoordiger 

o De heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21 8980 Zonnebeke, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger 

- Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan Intermixt Ravensteingallerij 4 
bus 2 te 1000 Brussel. 

 
 

5. Goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke samenwerking pre-
ventie-adviseur van de gemeente Zonnebeke en de gemeente Lange-
mark-Poelkapelle 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Algemeen beleid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Francis Claeys 
 

Wetgeving 

 Gemeentedecreet, art. 196 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Totdusver wordt preventie in de gemeente Zonnebeke behandeld als een taak die 
‘bijgenomen’ wordt, net zoals dat voorheen met noodplanning het geval was. Voor de 
meer omvangrijke taken wordt beroep gedaan op IDEWE ( bvb voor risico-analyses 
enzovoort). 
De administratieve taken, de preventieve acties, … alles kon door de zeer beperkte 
tijdsbesteding van maar 2u per week op een minimaal niveau worden uitgevoerd. Dat 
was op zich niet langer vol te houden.   
De wetgeving m.b.t. veiligheid en preventie kende bovendien in de voorbije jaren een 
serieuze uitbreiding: de verplichtingen van de werkgever zowel wat betreft de klas-



sieke arbeidsveiligheid als met betrekking het psychosociaal welzijn zijn drastisch 
verhoogd.  
De gemeente oordeelde het dan ook verstandig om de tijdsbesteding hieraan ( tot-
dusver 2u/week) navenant te verhogen.  
Ondanks de verhoogde taken van de werknemer en zelfs bij het samenvoegen van de 
taken inzake veiligheid voor gemeente én Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn Zonnebeke bleef het gevoel bestaan dat een voltijdse veiligheidsadviseur voor 
Zonnebeke op termijn wellicht wat aan de hoge kant was.  
Omdat veiligheidsambtenaar een knelpuntberoep was, is het wellicht ook niet realis-
tisch hiervoor een halftijdse kracht te kunnen aantrekken in Zonnebeke zonder ook 
zicht te kunnen geven op een relevante invulling van de resterende andere helft.  
In het kader van de besprekingen aangaande de opstart van de Woondienst Zonne-
beke – Langemark-Poelkapelle kwam ook dit item ter sprake en toen bleek L-P met 
net hetzelfde probleem te worstelen.  
Gelet op de goede wederzijdse ervaringen m.b.t. de Woondienst willen de gemeentes 
dan ook opnieuw hun krachten  bundelen. Gelet op de nakende inkanteling van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  in de gemeente willen beide bestu-
ren gezamenlijk overgaan tot de aanwerving van een voltijdse preventie-adviseur die 
zou werken voor beide gemeente- en OCMW-besturen.  
Teneinde een en ander ook juridisch een sluitend kader te bieden wensen de gemeen-
te Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle een samenwerkingsovereenkomst af te slui-
ten.  
Daarin worden een aantal essentiële zaken geregeld:  
Langemark-Poelkapelle treedt op als juridische werkgever : het arbeidscontract wordt 
afgesloten met Langemark-Poelkapelle en de werknemer wordt daar betaald 
Gemeente Zonnebeke betaalt haar deel, berekend op basis van het aantal werkne-
mers,  terug aan Langemark-Poelkapelle 
Elke gemeente voorziet in een passende  werkplaats en de daarvoor nodige arbeids-
middelen ( PC, telefoon, etc)  
De overeenkomst loopt voor 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging, tijdens de eerste 
drie jaar is geen opzeg mogelijk. 
Er wordt een gezamenlijke stuurgroep opgericht om de werking op te volgen en te 
evalueren.  
Wat betreft rechtspositieregeling, formatie, vakbondsoverleg enzovoort :  
Vermits deze nieuw aan te werven  preventie-adviseur op de pay-roll en het organo-
gram van Langemark-Poelkapelle komt, dient hij te Zonnebeke niet voorzien te wor-
den.  
Omdat deze overeenkomst vanzelfsprekend financiële consequenties heeft en dit over 
meerdere jaren, wenst het bestuur deze overeenkomst ter goedkeuring voor te leg-
gen aan de gemeenteraad.  

 

Financieel 

 Wedde op jaarbasis bedraagt ca 50.000 €( niveau B2) Daarbovenop komen een aan-
tal werkingskosten ( PC, bureau, telefonie,…. ) zodat het totaal op jaarbasis op 
60.000 € wordt geraamd.  
Op basis van de verhouding van het aantal werknemers ( Zonnebeke gemeente én 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn : 190 tegenover 240 voor gemeente 
én Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Langemark-Poelkapelle) betekent 
dit dat Zonnebeke 44,2 % tlv Zonnebeke of omgerekend 26.512 € op jaarbasis.  
Dit bedrag is nog niet voorzien in de meerjarenplanning en zal voorwerp uitmaken 
van een interne kredietaanpassing die in één van de volgende zittingen aan het colle-
ge van burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 



Visum 

Datum visum: 20/04/16 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De preventiedienst van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn  van Zonnebeke is structureel onderbemand. Een uitbreiding van de tijd is 
meer dan nodig.  
Het samen aanwerven met Langemark-Poelkapelle van één gezamenlijke Preventie-
adviseur is economisch en praktisch veruit de makkelijkste werkwijze.  
Daarom positief advies om de prestaties die ‘hun’ preventie-adviseur in Zonnebeke 
komt presteren te vergoeden op basis van de voorliggende samenwerkingsovereen-
komst. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, 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 samenwerkingsovereenkomsten met Langemark-Poelkapelle 
voor de aanwerving van een gezamenlijke preventie-adviseur goed.  

6. Verkoop van een stuk grond aan Eandis voor de oprichting van een 
elektriciteitscabine aan het kruispunt Markizaatstraat - Slangen-
meersstraat te Beselare - goedkeuring akte 

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 

 Voor de elektriciteitsvoorziening in de deelgemeente Beselare dient er een nieuwe 
elektriciteitscabine opgericht te worden ten oosten van de gemeente. 

 Het perceeltje grond aan de hoek Markizaatstraat – Slangenmeersstraat, eigendom 
van de gemeente, is een geschikte locatie voor de inplanting van de cabine. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 7 oktober 2014 door het landmetersbureel Geom-
ex-Staden waarbij het aan te kopen stuk grond met een oppervlakte van 26 m², ka-
dastraal bekend onder Zonnebeke 3e afdeling sectie A & B zonder nr., wordt aange-
duid. 

 De akte van verkoop, referte : 2016/12864, opgemaakt door notaris Jan Vandenweg-
he Zonnebeke waarbij een stuk grond met een oppervlakte van zesentwintig centiare 
(26 ca) en aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan opgemaakt dd. 7 oktober 
2014 door landmeterbureel Geomex-Staden en gelegen aan de hoek Markizaatstraat 
– Slangenmeersstraat te Zonnebeke-Beselare, kadastraal bekend onder Zonnebeke 3e 
afdeling sectie B met nieuw nr. 644 a, wordt verkocht aan “Eandis Assets” met zetel 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor de totale prijs van negenhonderd en tien 
euro (910,00 euro). 

 Uittreksel uit het kadastraal plan en legger. 
 

Financieel 

 De ontvangen gelden zullen worden geboekt op de registratiesleutel 22000020-0050. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De verkoop geschiedt om reden van openbaar nut zijnde voor de oprichting van een 
elektriciteitscabine. 

 De desbetreffende grond is niet opgenomen in het gemeentelijk register van de ver-
ontreinigde gronden 

 De voorgestelde verkoopprijs lijkt ons redelijk en billijk. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 



 De akte van verkoop, referte : 2016/12864, opgemaakt door notaris Jan Vandenweg-
he Zonnebeke waarbij een stuk grond met een oppervlakte van zesentwintig centiare 
(26 ca) en aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan opgemaakt dd. 7 oktober 
2014 door landmeterbureel Geomex-Staden en gelegen aan de hoek Markizaatstraat 
– Slangenmeersstraat te Zonnebeke-Beselare, kadastraal bekend onder Zonnebeke 3e 
afdeling sectie B met nieuw nr. 644 a, wordt verkocht aan “Eandis Assets” met zetel 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor de totale prijs van negenhonderd en tien 
euro (910,00 euro), wordt goedgekeurd 

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd: 
- om alle stukken met betrekking tot deze inname 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 : 
- notaris Vandenweghe 
- Eandis 
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend patrimoni-
um – GIS 
- financieel beheerder - rekendienst 

  

7. Goedkeuring huurovereenkomst tussen het Gemeentebestuur en het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor de huur van de 
woning Berten Pilstraat 6 te Zonnebeke 

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 be-
trekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort 
tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 

 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium 
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringplicht 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 

 Het vroeger schoolhuis gelegen Berten Pilstraat 6 te Zonnebeke staat momenteel 
leeg.  De desbetreffende woning werd opgeknapt zodat de woning terug kan verhuurd 
worden. 

 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is op zoek naar een woning voor 
het verblijf van asielzoekers.  De desbetreffende woning is geschikt voor het huisves-
ten van enkele asielzoekers.  Het zou dan ook best zijn dat deze woning wordt ver-
huurd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

 Het voorstel van huurovereenkomst tussen het Gemeentebestuur van Zonnebeke en 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn waarbij de woning gelegen Ber-



ten Pilstraat 6 te Zonnebeke wordt verhuurd voor de prijs van 500 euro/maand (aan-
pasbaar volgens de gezondheidsindex). 

 

Financieel 

 De huuropbrengsten van de woning zullen geboekt worden op de registratiesleutel nr. 
70000001-0050 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De locatie gelegen Berten Pilstraat 6 te Zonnebeke in het dorpscentrum van de deel-
gemeente Zonnebeke lijkt een ideale locatie voor het huisvesten van asielzoekers 
door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

 De voorgestelde huurprijs van 500 euro/maand (aanpasbaar volgens de gezondheids-
index) lijkt ook zeer redelijk. 

 Het zou dan ook best zijn om een huurovereenkomst af te sluiten met het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het verhuren van de woning aan hen 
vanaf 1 juli 2016 voor onbepaalde duur. 

 Het voorstel van huurovereenkomst lijkt ons aanvaardbaar. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De huurovereenkomst tussen het Gemeentebestuur van Zonnebeke en het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor de huurpijs van 500 euro/maand (aan-
pasbaar volgens de gezondheidsindex) voor de periode vanaf 1 juli 2016 voor onbe-
paalde duur wordt goedgekeurd. 

 De heer burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd : 
- om alle stukken met betrekking tot deze huurovereenkomst te ondertekenen. 
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijvingsakte. 
 Een afschrift van de beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
- de dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – onroerend patrimonium – 

lokale economie – GIS 
- de financieel beheerder en rekendienst 

8. Aansluiting Gemeente Zonnebeke bij Vlaams Instituut voor Sportbe-
heer en Recreatiebeleid 



Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Nvt. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het Vlaams instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is een ledenvereni-
ging en een kenniscentrum waar tal van info over bovenstaande domeinen in terug te 
vinden is. Het ISB vertegenwoordigt meer dan 280 gemeenten.  

 Via ISB heeft de gemeente haar verzekering lopen voor sportieve activiteiten.  
 Indien we als lid toetreden tot ISB zullen we het voorkeurtarief krijgen op hun activi-

teiten, abonneren we ons op hun vaktijdschrift en krijgen we voordelen op hun publi-
caties.  
 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0740/61410010 voor het huidige jaar:2016 
 Resterend krediet voor het huidig jaar:750€ 
 Geschatte kostprijs:299€ 
 Resterend krediet na deze beslissing:451€ 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: 1419 
 Operationele doelstelling: 001/011/001 
 Actie: 006 
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 29/03/16 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De sportdienst adviseert lid te worden van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, 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 goed dat Zonnebeke lid wordt van het Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid. 

9. Wijziging rechtspositieregeling - Gevarentoelage 

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 – afdeling II gevarentoelage 
 Artikel 145 van het Besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat de gemeenteraad 

de mogelijkheid heeft om een regeling uit te werken waarbij voor bepaalde activitei-
ten een gevarentoelage wordt toegekend. Als de raad de gevarentoelage invoert, 
wordt de toelage toegekend tegen de voorwaarden vastgesteld in artikel 146 en 147 

 Artikel 146 van het Besluit van de Vlaamse Regering bepaalt het criterium van de 
werkzaamheden die in aanmerking komen voor de toekenning van een gevarentoela-
ge. Het college van burgemeester en schepenen maakt een (niet-limitatieve) lijst van 
zowel de occasionele als de permanente werkzaamheden die in aanmerking komen 
voor de gevarenpremie 

 Artikel 147 van het Besluit van de Vlaamse Regering bepaalt zowel het maximum 
bedrag dat toegekend wordt bij occasioneel als voor permanent gevaarlijk of hinder-
lijk werk. Het staat het bestuur vrij om een lager bedrag toe te kennen 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Beslissing schepencollege dd. 21 maart 2016 houdende lijst van de permanente en 
occasionele werkzaamheden die in aanmerking komen voor een gevarenpremie + be-
dragen 

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 21 april 2016 houdende wijzi-
ging rechtspositieregeling - gevarentoelage 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 020002 – 62020100, 020002 – 62121010 en 
020002 - 62220000 voor het huidige jaar: €868.637,10 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: €868.570,50 
 Geschatte kostprijs: €3.170,02 (voor één persoon/jaar) 
 Resterend krediet na deze beslissing: €865.400,48 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: / 
 Operationele doelstelling: / 
 Actie: / 
 

Visum 

Visum van de financieel beheerder op 15/03/2016 voor de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen op 21 maart 2016 



 

Advies van de dienst en motivatie 

Advies personeelsdienst: 
 
Er wordt voorgesteld om de invoering van de gevarentoelage te beperken tot rattenver-

delging: 
1. De personeelsleden die permanent aan rattenverdelging doen, worden een jaar-

toelage toegekend. Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan maximaal 10% 
van de 13de salaristrap van salarisschaal E2 tegen 100%. 

a. Gemeente Zonnebeke: 1 rattenvanger. 
b. Berekening gevarentoelage (geïndexeerd): 

i. €1.460 * 160,84% index = €2.348,26/jaar per persoon 
ii. Per maand is dit een bruto bedrag van €195,68 
iii. Kost gemeente: €195,68 * 135% PB = €264,168/maand 
iv. Netto verhoging loon (simulatie september 2015): + €41,83 

 
Advies managementteam: 
 
Het MAT stelt voor om de gevarentoelage slechts toe te kennen aan de rattenpakker. 

Deze functie wordt slechts door één persoon uitgevoerd. 
 
Besluitvorming college van burgemeester en schepenen: 
 

- Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van het manage-
mentteam en beslist om de gevarentoelage enkel toe te kennen aan de ratten-
pakker. De functie van rattenpakker wordt door één persoon uitgevoerd. 

- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de gevarentoelage 
in te voeren vanaf 1 juli 2016. 

 
Advies bijzonder onderhandelingscomité: zie protocol van 21 april 2016 houdende 

wijziging rechtspositieregeling – gevarentoelage. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, 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 permanente gevarentoelage in te voeren vanaf 1 juli 
2016 en dit enkel voor de rattenpakker. Deze functie wordt slechts door één persoon 
uitgevoerd. 

 Bijgevolg wordt de rechtspositie als volgt aangepast: 
 
Titel VIII De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen – Hoofdstuk IV De andere toe-

lagen – Afdeling III Gevarentoelage – Artikel 206: 
 
Voor de gevarentoelage komen de werkzaamheden in aanmerking, waarbij de mate van 

gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitvoering ervan aanzienlijk toeneemt 



door de bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze uitgevoerd moe-
ten worden, of door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen. 

 
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat volgende werkzaamheden 

beantwoorden aan de criteria en in aanmerking komen voor de gevarentoelage: 
- Rattenverdelging 

 
Aan het personeelslid dat permanent aan rattenverdelging doet, wordt een jaartoelage 

toegekend. Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan maximaal 10% van de 13de 
salaristrap van salarisschaal E2 tegen 100%. 

 
Deze permanente jaartoelage voor rattenverdelging kan slechts aan één personeelslid 

worden toegekend. 

10. Goedkeuring bestek aanbesteding scholen volgens DBF-procedure 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Francis Claeys en Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde op-
drachten voor werken, leveringen en diensten; 

 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmid-
delen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leverin-
gen en diensten; 

 Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

1. Probleem: plaatsgebrek in de alle gemeentelijke scholen 

De gemeentelijke basisscholen hebben allemaal chronisch plaatsgebrek:  

* Grotere klassen worden half of volledig opgesplitst wat extra klaslokalen vraagt pro-
bleem in kleuterscholen): beslissing van het college dd. 18 mei 2015: klassen met 24 
leerlingen worden in de voormiddag gesplitst, vanaf 28 kinderen wordt de klas voltijds 
gesplitst. 

* Zedenleer en godsdienstlessen vereisen steeds meer aparte lokalen 

* In Zonnebeke wordt de gemeenteschool ook nog gebruikt voor muziekschool en wel-
licht vanaf 2017 voor tekenacademie.  

2. procedure 

Om subsidies te kunnen aanvragen voor het uitbreiden van een school dient er voldaan 
te worden aan de normen die Agion ( Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs ) 
heeft ontwikkeld.  
Die normen bepalen het aantal m² dat er per kind ter beschikking dient te zijn inzake 
speelplaats, klassen, fietsbergingen, ... 

Op basis van deze normen hebben beide scholen (Geluveld zowel voor kleuter als voor 
lager ) een aanvraag ingediend voor subsidiëring.  



De normale procedure voorziet dat de werken pas kunnen starten wanneer Agion aan de 
gemeente bevestigt dat haar aanvraag is ingewilligd en de kredieten zijn gereserveerd.  

De aanvragen voor subsidiëring zijn echter jaar na jaar veel groter dan de voorziene kre-
dieten zodat de wachttijd op vandaag oploopt tot 7 à 8 jaar. Dit betekent dat de bouw-
werken pas kunnen starten 7 à 8 jaar na het indienen van het dossier.  
Vanzelfsprekend betekent dit ook dat de scholen gedurende deze periode geen oplossing 
krijgen voor hun plaatsgebrek.  

Daarom heeft AGION een aparte procedure voorzien, genaamd 'promotiebouw'.  

 
Wat is promotiebouw of financiering met projectbeheer? 
Een inrichtende macht of schoolbestuur wenst een nieuwbouw of verbouwingswerken te 
realiseren en duidt hiervoor een promotor aan die zal instaan voor de financiering en de 
realisatie van het project en waarvan zij op een later tijdstip het gebouw zal aankopen.  
De voorwaarden: 
 AGION dient zich akkoord te verklaren met de procedure op basis van het ingediende 

aanvraagdossier “promotiebouw”. De inrichtende macht mag (maar moet niet) het 
ontwerp (bestek e.d.) ter nazicht aan AGION voorleggen. In het bestek dienen de 
wensen van de inrichtende macht (op technisch en financieel vlak) gedetailleerd naar 
voor te komen.  

 De inrichtende macht zoekt een promotor die instaat voor de realisatie en financiering 
van de nieuwbouw. Het wettelijk kader hierbij is de wetgeving overheidsopdrachten 
en in het bijzonder de overheidsopdracht bij wege van promotieovereenkomst.  

 De inrichtende macht dient hierbij een zakelijk recht te verlenen aan de promotor, 
zodat deze op de grond kan bouwen.  

 Het gunningsdossier moet, vóór de kennisgeving, ter controle worden voorgelegd aan 
AGION.  

 Na de realisatie van het gebouw, kan de inrichtende macht het gebouw reeds verwer-
ven (bijv. huur of koop). Na het doorlopen van de wachttijd dient de inrichtende 
macht vervolgens een dossier in, volgens de aankoopprocedure.  

 Het principieel akkoord voor de subsidiëring van de promotiebouw wordt dus pas ver-
leend bij de goedkeuring van het aankoopdossier én pas nadat de wachttijd werd 
doorlopen.  

 De wijze waarop de verwerving en de terugbetaling van de financiering gebeurt, 
maakt deel uit van het contract tussen promotor en inrichtende macht waarbij het 
agentschap erop zal toezien dat dit gebeurt binnen het kader van de wetgeving.  

 Het aankoopdossier wordt afgehandeld overeenkomstig de bestaande procedure 
“aankoop”.  

 Het maximale subsidiabele bedrag is gebaseerd op ofwel de schatting van de venale 
verkoopwaarde door de dienst Vastgoedtransacties van het beleidsdomein Financiën 
en Begroting, ofwel het contractueel bepaalde bedrag, met dien verstande dat enkel 
het laagste bedrag telt. Het subsidiebedrag bedraagt 60% (voor middelbare scholen ) 
of 70 % ( voor lagere scholen ) van dit bedrag, mogelijke extra kosten (bijv. aktekos-
ten) inbegrepen.  

 Daarnaast is er nog een toetsing van het dossier aan de fysische en financiële nor-
men. Hiervoor dient de inrichtende macht het totaal aantal leerlingen op te geven in 
het aankoopdossier, evenals de bruto-oppervlakte van het aan te kopen gebouw.  

 
De procedure promotiebouw volgen betekent m.a.w. dat er na het volgen van een soort 
aanbestedingsprocedure een bouwheer wordt gekozen die via erfpacht of opstalrecht de 
school bouwt én financiert.  
Na de definitieve oplevering wordt de school aangekocht door de gemeente.  
De gemeente dient dan nog de wachttijd te voltooien om de subsidies te ontvangen.  
De gemeente dient dus tussen de aankoop van de gebouwen en de ontvangst van de 70 
% subsidies ( ca 5 jaar) in te staan voor een kredietoverbrugging. Het gemeentelijk aan-
deel van 30 % blijft vanzelfsprekend ten laste van de gemeente zoals in de 'normale' 
procedure. 



Het grote voordeel is natuurlijk dat de school haar plaatsgebrek kan oplossen binnen 2 
jaar i.p.v. de gebruikelijke wachttijd + 2 jaar.  
Daarom wordt voorgesteld om de procedure promotiebouw te volgen m.b.t. de uitbrei-
dingen van de scholen te Zonnebeke, nl.  

 Uitbreiding van de Gemeenteschool De Zonnebloem te Zonnebeke, site Berten Pil-
straat 7 

 Uitbreiding van de Gemeentelijke basisschool De Regenboog te Geluveld, site Ou-
de Zandvoordestraat 1, afdeling kleuterschool 

 Uitbreiding van de Gemeentelijke basisschool De Regenboog te Geluveld, site Ou-
de Zandvoordestraat 1, afdeling lagere school 

De opdracht wordt bijgevolg gegund overeenkomstig een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Het betreft een promotieopdracht van werken in de zin van 
artikel 3, 11° van de Wet van 15 juni 2006 en artikel 115 e.v. van het Koninklijk Besluit 
van 15 juli 2011. 
 
Bijlage: bijzonder bestek publiek-private samenwerking onder de vorm van een promo-
tieovereenkomst (DBF): Ontwerp, bouw, financiering en ter beschikkingstelling klaslo-
kalen ter uitbreiding van de gemeenteschool te Zonnebeke en de twee gemeentescholen 
te Geluveld. 
 

Financieel 

Zonnebeke: € 350.254,32 

 € 1.167.514,44= totaal bedrag 

 € 817.260,08 = gesubsidieerd door AGION 

Geluveld:   € 295.615,20 t.l.v. gemeente  

€ 351.384 euro (kleuter) + € 634.000 euro(lagere afdeling): € 195.600 tlv 
gemeente 

€ 985.384 = totaal bedrag  

€ 689.768,80 = gesubsidieerd door AGION  

Kleuterafdeling:  
Totaal bedrag: € 351.384 euro waarvan € 245.968,80 euro gesubsidieerd door AGION 

 Lagere afdeling:  
Totaal bedrag: € 634.000 euro waarvan € 443.800 euro gesubsidieerd door AGION 

 

In het MJP 2014-2019 staat er zowel voor Zonnebeke als Geluveld in 2018 een uitgave 
van € 1.200.000een ontvangst van € 840.000 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

Geluveld 
 Beleidsdomein: Zonnebeke: een zorgzame gemeente  
 Operationele doelstelling: ijveren voor kwaliteit in het gemeentelijk onderwijs 
 Actie: GBS Geluveld: verbouwing schoolhuis + meubilair 
Zonnebeke 
 Beleidsdomein: Zonnebeke: een zorgzame gemeente  
 Operationele doelstelling: ijveren voor kwaliteit in het gemeentelijk onderwijs 
 Actie: GBS Zonnebeke: buitengewoon onderhoud 
 

Visum 



Visumplicht: Ja 
Datum visum: 13/04/16 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Positief advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 april 2016 om 
dit bestek goed te keuren. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, 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 bestek aanbesteding scholen volgens DBF-procedure goed. 

11. Reglement op de ambulante handel ter gelegenheid van de Kenotek 
Ypres Rally 2016 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Christine Beun 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag van de VZW SUPERSTAGE dd. 1 maart 2016 naar aanleiding van de 
KENOTEK YPERS RALLY 2016 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 



Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 
 

Stemming 

 
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

Besluitvorming 

Op zaterdag – 25 juni 2016 wordt van 12.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op 
het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid 
in de deelgemeenten GELUVELD en ZANDVOORDE, tenzij men in het bezit is van een 
schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De brandweercommandant  
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 
- De organisator 

12. Reglement op de ambulante handel naar aanleiding van de Omloop 
van Vlaanderen 2016 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Christine Beun 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 



 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag van 29 januari 2016 , ingediend door de Automobielclub Midden Vlaande-
ren vzw naar aanleiding van de Omloop van Vlaanderen 2016 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 
 

Stemming 

 
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

Besluitvorming 

Op vrijdag – 2 september 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur en op zaterdag – 3 september 
2016 tussen 07.00 en 24.00 uur wordt een verbod ingesteld op het houden van ambu-
lante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid in de deelgemeente 
PASSENDALE, tenzij men in het bezit is van een schriftelijke vergunning van de burge-
meester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 



- De brandweercommandant  
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 
- De organisator 

13. Reglement op de ambulante handel naar aanleiding van de Zonne-
batjes 2016 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Christine Beun 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag van 10 april 2016 , ingediend door de VZW ZONNEBATJES naar aanlei-
ding van de zonnebatjes 2016 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 
 

Stemming 

 
Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  



Besluitvorming 

Op 4 en 5 juni 2016 wordt van 12.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op het hou-
den van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid in de 
deelgemeente Zonnebeke, tenzij men in het bezit is van een schriftelijke vergunning van 
de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De brandweercommandant Delva Lieven 
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 
- De organisator 

 
Aansluitend aan de behandeling van de agendapunten volgt een interpellatie 
door fractie sp.a m.b.t. ‘Inzaaien van bloemen op toekomstige verkavelingen’ 
 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 13 juni 2016 te Zonnebe-
ke. 


