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Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Joa-
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Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: 
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Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur  
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Verontschuldigd: Sabine Vanderhaeghen: Schepen; 

Annelies Vancoillie : Raadslid 
  
 

Dossierbeheerder: Patrick Blancke 

Nummer punt: 21245 

 

Goedkeuring huishoudelijk reglement voor de Raad voor Lokale Econo-

mie 

Bevoegdheid 

Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur. 

Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Lokale Economie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

− Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− In 2007 werd voor het eerst in onze gemeente de Raad voor Lokale Economie opge-
richt. 

− Bij beslissing van het schepencollege dd. 15 april 2019 werd de navolgende samen-
stelling van de Raad voor Lokale Economie voor de komende zes jaar goedgekeurd: 
- vanwege het gemeentebestuur: 
- Ingrid Vandepitte – schepen Lokale Economie – voorzitter raad 
- Dirk Sioen – Burgemeester 
- Stephanie Carlu – Insamenspraak 
- Johan Vander Meiren – NVA. 

- Lokale handelaars, bedrijven, Unizo en Voka:  
Naam Kandidaat voor 

Luc Blondeel Handelaar Zonnebeke 



Sophie Vangheluwe Landbouw 

Franciska Vandamme Handelaar Zonnebeke 
Johan Dekeyser Bedrijf Zonnebeke 
Jürgen Verhelst  Vrije Beroepen 
Kristof Noyez Unizo Zonnebeke 
Tom Gyselinck Bedrijf Beselare 
Veronique Lampaert Bedrijf Beselare 
Bruno Mylle Handelaar Zonnebeke 
Sybille Maes Bedrijventerrein Polderhoek 
Edward Vandorpe Horeca 
Nikolas Dejonckheere Voka 
Bart Claeys Bedrijf Passendale 
Veerle Deconinck Bedrijf Zonnebeke 
Patrick Denorme Unizo Passendale 
Stefan Ghijsen Voka 
Nele Dejonghe Bedrijventerrein Polderhoek 

Joris Wyseur Landbouw 
 

Financieel 

− Voorzien krediet op registratiesleutel 64930304 voor het huidige jaar: 
− Resterend krediet voor het huidig jaar: €7.500 
− Geschatte kostprijs: €7.500 
− Resterend krediet na deze beslissing: €7.500. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

− Beleidsdomein: : 1419/001/011 
− Operationele doelstelling: 1419/001/011/01 
− Actie: 1419/001/011/01/002 – gelijkblijvend beleid – algemeen bestaan. 
 

Visum 

Het visum van de Financieel Directeur is niet vereist. 
 

Advies van de dienst en motivatie 

− Voor de goede werking van de Raad is het best dat er een huishoudelijk reglement 
wordt opgemaakt. 

− Voorstel van huishoudelijk reglement: 
Artikel 1: 
Onder de benaming “Raad voor Lokale Economie” wordt een advies- en overlegraad 
opgericht die de belangen van handel, bedrijven en diensten in Zonnebeke behartigt 
en de communicatie met het gemeentebestuur optimaliseert. 

Artikel 2: 
De zetel van de Raad voor Lokale Economie is gevestigd in het administratief cen-
trum, Dienst Omgeving, Langemarkstraat nr. 8 te Zonnebeke. 

Artikel 3: 
De Raad voor Lokale Economie heeft tot doel :  
➢ overleg tot stand te brengen tussen de verenigingen en organisaties die de belan-

gen van de lokale economie behartigen en het gemeentebestuur; 
➢ overleg tot stand te brengen tussen voornoemde verenigingen en organisaties on-

derling; 
➢ beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk te verrichten; 



➢ op verzoek van of op eigen initiatief advies te verlenen aan het gemeentebestuur 
over alles wat rechtstreeks betrekking heeft op het beleid inzake lokale economie, 
handel en diensten; 

➢ eigen initiatieven voor te stellen tot de bevordering en bekendmaking van de loka-
le economie van Zonnebeke. 

Artikel 4: 
Het gemeentebestuur blijft in laatste instantie het beslissende en uitvoerende orgaan 
binnen deze bevoegdheid. 

Artikel 5: 
De samenstelling van de Raad voor Lokale Economie werd bij beslissing van het 
schepencollege dd. 15 april 2019 goedgekeurd als volgt: 

- vanwege het gemeentebestuur: 
- Ingrid Vandepitte – schepen Lokale Economie – voorzitter raad 
- Dirk Sioen – Burgemeester 
- Stephanie Carlu – Insamenspraak 
- Johan Vander Meiren – NVA. 

- Lokale handelaars, bedrijven, Unizo en Voka:  
Naam Kandidaat voor 

Luc Blondeel Handelaar Zonnebeke 
Sophie Vangheluwe Landbouw 

Franciska Vandamme Handelaar Zonnebeke 
Johan Dekeyser Bedrijf Zonnebeke 
Jürgen Verhelst  Vrije Beroepen 
Kristof Noyez Unizo Zonnebeke 
Tom Gyselinck Bedrijf Beselare 
Veronique Lampaert Bedrijf Beselare 
Bruno Mylle Handelaar Zonnebeke 
Sybille Maes Bedrijventerrein Polderhoek 
Edward Vandorpe Horeca 
Nikolas Dejonckheere Voka 
Bart Claeys Bedrijf Passendale 
Veerle Deconinck Bedrijf Zonnebeke 
Patrick Denorme Unizo Passendale 
Stefan Ghijsen Voka 
Nele Dejonghe Bedrijventerrein Polderhoek 
Joris Wyseur Landbouw 

Artikel 6: 
De Raad voor Lokale Economie wordt voorgezeten door de voorzitter – schepen loka-
le economie. De Raad is vrij om eventueel nog een ondervoorzitter aan te duiden. 

Artikel 7: 
De duur van het mandaat van de leden van de Raad voor Lokale Economie is gelijk-
lopend met de ambtsperiode van de gemeenteraad. De gemeente neemt het initiatief 
om binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieu-
we raad voor lokale economie op te richten. 

Artikel 8: 
 Aan het mandaat van de leden komt een voortijdig einde:  
- door overlijden;  
- door persoonlijk ontslag; 
- door het intrekken van hun opdracht door hun groep die ze vertegenwoordigen; 
- door drie opeenvolgende afwezigheden zonder kennisgeving aan het secretariaat, 
hetgeen moet blijken uit het verslag van de vergaderingen.  
- Binnen de twee maanden nadat aldus zo een einde is gekomen aan het mandaat 
van een lid, dient in zijn/haar vervanging voorzien te worden. 



Artikel 9: 
Het secretariaat van de Raad voor Lokale Economie wordt waargenomen door de co-
ordinator Dienst Omgeving. Hij zorgt voor de uitnodigingen van de raad en de op-
stelling van het verslag van de vergaderingen.  De secretaris staat tijdens de dienst-
uren ter beschikking van de raad voor alles wat betrekking heeft op de werking van 
de Raad voor Lokale Economie.  De hieruit voortvloeiende kosten worden door de 
raad gedragen.  

Artikel 10: 
De Raad voor Lokale Economie vergadert minimum viermaal per jaar met uitzonde-
ring van de maanden juli en augustus.  De vergadering heeft plaats op dinsdag. De 
raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op vraag van één derde van zijn le-
den. De oproepingsbrief vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering evenals de 
agenda en wordt tenminste 10 werkdagen voor de vergadering verstuurd.  De bij-
eenkomsten van de raad zijn besloten.  

Artikel 11 : 
Elk lid van de Raad voor Lokale Economie kan punten op de agenda plaatsen, mits 
deze tenminste 15 dagen vooraf schriftelijk of via mail aan de voorzitter en secretaris 
werden medegedeeld.  Evenwel kan bij het begin van de vergadering door de aan-
wezige leden met tweederdemeerderheid worden beslist een nieuw punt bij hoog-
dringendheid aan de agenda toe te voegen.  Na iedere agenda wordt een varia toe-
gevoegd waarin iedereen een punt kan aanbrengen.  

Artikel 12: 
De Raad voor Lokale Economie zal bij de opmaak van de adviezen streven naar con-
sensus.  Indien er geen consensus bereikt wordt, kan hij geldig adviseren ongeacht 
het aantal aanwezigen leden bij tweederdemeerderheid van stemmen.  Voorstellen 
tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen echter door drievierden van de 
aanwezige leden goedgekeurd te worden.  

Artikel 13: 
De adviezen en/of voorstellen van de Raad voor Lokale Economie worden onder de 
vorm van een verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, medegedeeld 
aan het college van burgemeester en schepenen.  In het verslag zal de wijze van be-
raadslaging vermeld worden. De verslagen worden op de gemeentelijke website ge-
plaatst. 

Artikel 14: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft telkens een schriftelijk gemoti-
veerd antwoord op elk niet aanvaard advies dat medegedeeld wordt door de Raad 
voor Lokale Economie aan hen.  

Artikel 15: 
De officiële woordvoerders van de Raad voor Lokale Economie zijn de voorzitter en 
de secretaris van de raad.  

Artikel 16: 
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie wordt ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Artikel 17: 
Jaarlijks wordt er een bedrag van 7.500 euro voorzien onder de registratiesleutel 
64930304 in de gemeentebegroting als werkingskosten voor de Raad.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 21 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, 

Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Joachim Jonckheere, 

Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 

Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Jan Desmet, Luk Hoflack, 



Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 

Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, 

Jens Six, William Doom 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

− Het huishoudelijk reglement voor de Raad voor Lokale Economie wordt goedgekeurd. 
− Jaarlijks wordt er 7.500 euro voorzien onder de registratiesleutel 64930304 voor de 

werkingskosten van de Raad voor Lokale Economie. 
− Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: 

- Dienst Omgeving 
- de Financieel Directeur.  

 
 

Namens de gemeenteraad, 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) S. Verstraete (get) T. D'Alleine 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

S. Verstraete T. D'Alleine 
 
 


