
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9 

JANUARI 2017 
 

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, L. Hoflack, M. Debucquoy, 

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd  

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 12 december 2016 

De notulen van de gemeenteraad dd. 12 december 2016 worden ter goedkeuring voorge-

legd. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 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, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, 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 de zitting dd. 12 december 2016 goed. 

 

2. Missie, goedkeuring 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 

 

Naam schepen:Luk Hoflack 

Bevoegd voor: Financiële dienst 

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Gerard Straetemans  

 

Wetgeving 

 NVT. 



 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het College van Burgemeester en Schepenen heeft , in samenwerking met de ver-

schillende diensten van de Gemeente , en onder begeleiding van een externe consul-

tant , een Missietekst ontworpen. 

 

 Deze oefening resulteerde in volgende tekst : 

 

“ZONNEBEKE IS EEN ZORGZAME, ONDERNEMENDE EN GASTVRIJE GEMEENTE 
DIE RESPECT HEEFT VOOR HET LANDELIJK KARAKTER, OOG VOOR HET 

VERLEDEN EN ZICHT OP DE TOEKOMST.”  
 

Zorgzaam:  

De gemeente Zonnebeke gaat zorgzaam om met de mensen die leven en wonen op 

haar grondgebied en met de infrastructuur en de middelen waarover ze beschikt. De 

gemeente is bezorgd om haar inwoners en burgers, maar ook om de infrastructuur 

die ze hen aanbiedt. Dit moet zich uiten in een goed onderhouden wegennet, veilige 

fiets- en voetpaden, maar ook in comfortabele en gebruiksvriendelijke gebouwen ten 

dienste van de inwoners en gebruikers.  

 

Ondernemend:  

De gemeente moet ondernemen en durven investeren in mensen, middelen en tijd. 

Deze inspanningen moeten zich vertalen op het vlak van werken en wonen, maar 

evenzeer op het vlak van genieten en ontspannen. De gemeente moet een stimule-

rend beleid voeren in de uitbouw van een gezonde landbouw, een sterke lokale eco-

nomie, een bruisend verenigingsleven, bloeiende sportclubs en een aantrekkelijk toe-

ristisch aanbod. Alle initiatieven moeten rekening houden met hun financiële conse-

quenties en passen binnen een strikt afgebakend en gezond financieel meerjarenplan. 

 

Gastvrij:  

Zonnebeke is een bijzonder gastvrije gemeente; zowel op socio-cultureel, toeristisch 

als recreatief vlak. De gemeente wil dat iedere burger zich thuis voelt in Zonnebeke, 

ongeacht zijn of haar herkomst, rang of stand.  

 

Landelijk Karakter:  

Zonnebeke is een groene en landelijke gemeente met veel open ruimte en een mooie 

natuur. Deze opportuniteiten geven het gemeentebestuur de mogelijkheid om toeris-

me, sport en vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen.  

Het stimuleren van deze sterke punten mag echter niet ten koste gaan van andere 

sectoren zoals de landbouw en de lokale economie.  

De gemeente moet oog hebben voor haar specifieke geografische ligging en de troe-

ven hiervan optimaal benutten zowel in de landbouw als in de recreatie.  

 

Het Verleden:  

Zonnebeke heeft een zeer rijk verleden waar het bestuur respectvol mee wil omgaan. 

De gemeente wordt uiteraard gekenmerkt door de WO I-historiek, maar ook door an-

dere tradities, zoals de heksencultuur in Beselare, de rijke melk- en kaasgeschiedenis 

van Passendale en het rijk gevulde verleden van de kleine plattelandsdorpen Geluveld 

en Zandvoorde.  

 

De Toekomst: 

Het rijke verleden is echter geen garantie voor de toekomst. De gemeente moet blij-

ven investeren in natuur, cultuur, werk en ontspanning voor zowel haar inwoners als 

bezoekers. Het gemeentebestuur ziet het als een permanente opdracht om te blijven 

investeren in nieuwe trends en tendensen. We moeten nieuwe trends en technologie-

en introduceren en toepassen in een moderne infrastructuur voor zowel het onder-



wijs, de administratie en de algemene werking, als naar de ondernemers en bevolking 

toe.  

 

Financieel  NVT 

 Niet van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum NVT 

 Niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de voorgestelde tekst 

goed te keuren. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 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, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, 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 voorgestelde tekst Missie goed. 

 

3. Goedkeuring begroting 2017 Politiezone Arro Ieper en dotatie ge-

meente Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 

 

Naam schepen: Luk Hoflack 

Bevoegd voor: Financiële dienst 

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans  

 

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 



 De begroting 2017 van Politiezone Arro Ieper werd op 8 december 2016 door de poli-

tieraad goedgekeurd. 

 Bij de goedkeuring van de politiebegroting 2017 werd rekening gehouden met de 

verdeelsleutel zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houden-

de de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dota-

ties in de schoot van een meer gemeente politiezone 

 Ingevolge deze verdeelsleutel bedraagt de bijdrage van de Gemeente Zonnebeke 

voor het dienstjaar 2017 : 800.231 Euro 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0400 - 64940000voor het jaar 2016: € 800.231 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 800.231 

 Geschatte kostprijs: € 800.231 

 Resterend krediet na deze beslissing: € 0 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 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, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, 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 

Artikel 1 

De bijdrage van de gemeente Zonnebeke zoals ingeschreven in de politiebegroting 2017, 

zijnde in totaal 800.231 euro wordt goedgekeurd en wordt uitbetaald na ontvangst van 

facturen. 

In het budget 2016 van de gemeente is reeds een krediet voorzien van 800.231 euro op 

artikelnummer 0400/64940000.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het Provinciaal Gouvernement, 

Federale Dienst Politionele Veiligheid, Burg 4, 8000 Brugge 

4. Jaarverslag werkingsjaar 2 - Woondienst Zonnebeke - Langemark-
Poelkapelle, goedkeuring 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 



 

Naam schepen: Michiel Descheemaeker 

Bevoegd voor: huisvesting 

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Annelies Hommez 

 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 houdende subsidiëring van pro-

jecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Eind 2013 besliste de minister van Wonen om een subsidie voor een periode van 3 

jaar toe te kennen voor de “IGS Wonen Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle”. 
 De woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle is van start gegaan op 1 oktober 

2014. 

 Op de stuurgroep van 5 december 2016 werd het jaarverslag van de interlokale ver-

eniging Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle werkingsjaar 2 (1/10/2015-

30/09/2016) besproken en goedgekeurd.  

 Het jaarverslag bevat het activiteitenverslag en het financieel verslag van werkings-

jaar 2 (met o.a. een afrekening van de kosten per gemeente) en de begroting van 

werkingsjaar 3. 

 

Financieel 

 De totale personeelskosten in werkingsjaar 2 bedragen €159.387,45. De werkings-
kosten in werkingsjaar 2 bedragen €3.334,58.  

 De subsidie van Wonen Vlaanderen bedraagt €90.648,60. Er werd in 2 schijven reeds 
een bedrag van €72.304,91 uitbetaald. De nog te ontvangen subsidies (€18.343,69) 
worden geboekt op registratiesleutel 0629-74059999 subsidie personeel woonwinkel.  

 Naast de inbreng van een parttime loketmedewerker door beide gemeenten, betalen 

de gemeenten een financiële bijdrage voor een deel van de personeelskosten en de 

werkingskosten. De gemeentelijke financiële bijdrage van Zonnebeke bedraagt in 

werkingsjaar 2 €14.731,29. De gemeentelijke financiële bijdrage van Langemark-

Poelkapelle bedraagt in werkingsjaar 2 €9.421,38.  

 Alle werkingskosten en personeelskosten (uitgezonderd de inbreng van de loketme-

dewerker van Langemark-Poelkapelle en enkele facturen van de woon- en energie-

beurs) werden bekostigd door de gemeente Zonnebeke.  

Dit betekent dat door de gemeente Langemark-Poelkapelle nog een bedrag van 

€9.383,62 moet betaald worden. Deze ontvangsten worden geboekt op registratie-

sleutel 0629-70000000 Verkopen en dienstprestaties. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: gelijkblijvend beleid 

 Operationele doelstelling: gelijkblijvend beleid  

 Actie: gelijkblijvend beleid - wonen en economisch beleid 

 

Visum 

Datum visum: 14/12/16 

Visum financieel beheerder: Visum toegekend 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Positief advies. 



 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 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, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, 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 jaarverslag van de Woondienst Zonnebeke - Langemark-

Poelkapelle werkingsjaar 2 goed. 

5. OCMW sociale dienst - Jaarverslag 2015, kennisname 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 

 

Naam schepen: Maria Vander Meiren 

OCMW- Voorzitter 

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Evelien Van Ootegem 

 

Wetgeving 

 Niet van toepassing 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

De sociale dienst van OCMW Zonnebeke maakte in 2016 een jaarverslag op met betrek-

king tot haar werking in 2015. Het jaarverslag werd goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 oktober 2016. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Niet van toepassing 

 

Visum 

 Niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 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, L. Hoflack, M. Verstrae-

te, M. Debucquoy, 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 neemt kennis van de inhoud van het jaarverslag 2015 met betrek-

king tot de werking van de sociale dienst OCMW Zonnebeke  

 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 13 februari 2017 te Zon-
nebeke. 


