GEMEENTERAAD 28 JANUARI 2019
BESLUITENLIJST
Aanwezig: Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad;
Marc Lewyllie, burgemeester;
Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen;
Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst;
Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve
D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois,
Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur.

Openbare vergadering
1.

Beleids- en bestuursadministratie – Goedkeuring vervanging zittingsverslag van openbare zitting
van gemeenteraad door audioverslag volgens artikel 278 van het Decreet over het lokaal
bestuur
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

2.

Financiën – Aktename budget 2019 OCMW
Besluit: De gemeenteraad neemt akte van het budget.

3.

Financiën – Goedkeuring gemeentetaks op de aflevering van voorlopig rijbewijs (model 12
maanden) in bankkaartmodel vanaf 1 februari 2019
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

4.

Beleids- en bestuursadministratie – Vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur” volgens artikel
41, tweede lid, 8° van het Decreet over het lokaal bestuur
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

5.

Gaselwest opdrachthoudende vereniging
– Aanduiden van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC)
Besluit: Raadslid Luc Caenepeel wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) West van de opdrachthoudende vereniging.
– Aanduiden van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Luc Caenepeel wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur
van de opdrachthoudende vereniging.
– Aanduiden van een vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) voor de algemene vergaderingen
Besluit: Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen (met plaatsvervanger schepen Dirk Baekelandt).
– Vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger (Algemene Vergadering op 25 maart
2019)
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

6.

De Watergroep cvba
– Aanduiden van een kandidaat-vertegenwoordiger voor aandeelhoudersbestuur
drinkwaterdiensten
Besluit: Raadslid Luc Caenepeel wordt aangewezen als kandidaat-vertegenwoordiger
aandeelhoudersstructuur drinkwaterdiensten van de Watergroep.
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– Aanduiden van een kandidaat-vertegenwoordiger voor aandeelhoudersbestuur
rioolwaterdiensten
Besluit: Raadslid Luc Caenepeel wordt aangewezen als kandidaat-vertegenwoordiger in
aandeelhoudersstructuur rioolwaterdiensten van De Watergroep.
– Aanduiden van een afgevaardigde (en plaatsvervanger) voor de algemene vergaderingen
Besluit: Schepen Dirk Baekelandt wordt aangewezen als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van De Watergroep (met schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem als
plaatsvervanger).
7.

CultuurOverleg Zeven projectvereniging
– Aanduiden van een stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur
Besluit: Schepen Wieland De Meyer wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente
Heuvelland met stemrecht in de Raad van Bestuur van CO7.
– Aanduiden van een afgevaardigde met raadgevende stem voor de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Ivo Fonteyne wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Heuvelland
met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van CO7.

8.

IVVO opdrachthoudende vereniging
– Aanduiden van een kandidaat-vertegenwoordiger voor de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Bart Vanacker wordt aangewezen als vertegenwoordiger in de raad van
bestuur van IVVO.
– Aanduiden van een kandidaat-afgevaardigde met raadgevende stem voor de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Ivo Fonteyne wordt aangewezen als kandidaat-afgevaardigde met raadgevende
stem voor de raad van bestuur van IVVO.
– Aanduiden van een vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) voor de algemene vergaderingen
Besluit: Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangewezen als kandidaatvertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVVO (met schepen Dirk Baekelandt als
plaatsvervanger).
– Vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger (Algemene vergadering op 26 maart
2019)
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

9.

Bosgroep IJzer en Leie vzw
– Aanduiden van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Besluit: Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangeduid als kandidaat-lid om te
zetelen in de raad van bestuur van Bosgroep IJzer en Leie vzw.
– Aanduiden van een afgevaardigde (en plaatsvervanger) voor de algemene vergaderingen
Besluit: Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangeduid als kandidaat-lid om te
zetelen in de algemene vergadering van Bosgroep IJzer en Leie vzw.

10. Ons Onderdak cvba so
– Aanduiden van kandidaat-leden voor de raad van bestuur
Besluit: Raadsvoorzitter Bert Doise en Marjan Rouseré worden aangewezen als kandidaat-leden
voor de raad van bestuur van Ons Onderdak.
– Aanduiden van een afgevaardigde (en plaatsvervangers) voor de algemene vergaderingen
Besluit: Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde Stragier wordt aangewezen als
kandidaat-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ons Onderdak (met schepen
Wieland De Meyer als plaatsvervanger).
11. Regionaal Landschap Westhoek vzw
– Aanduiden van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
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Besluit: Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangewezen als kandidaat voor de
raad van bestuur van Regionaal Landschap Westhoek vzw.
– Aanduiden van drie stemgerechtigde leden (en plaatsvervangers) voor de algemene
vergaderingen
Besluit: Schepenen Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Wieland De Meyer en Dirk Baekelandt en
telkens plaatsvervanger Burgemeester Marc Lewyllie worden aangewezen als stemgerechtigde
leden in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Westhoek vzw.
12. IGS Wonen Heuvelland Poperinge Vleteren
– Aanduiden van een kandidaat-vertegenwoordiger voor het beheerscomité
Besluit: Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde Stragier wordt aangewezen als
kandidaat-vertegenwoordiger in het beheerscomité van kandidaat voor de IGS Wonen
Heuvelland-Poperinge-Vleteren.
– Aanduiden van drie vertegenwoordigers voor de stuurgroep
Besluit: Schepen Wieland De Meyer, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde
Stragier en Burgemeester Marc Lewyllie worden aangewezen als vertegenwoordigers in de
stuurgroep van de IGS Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren.
13. LOGO Midden-West-Vlaanderen vzw
– Aanduiden van een kandidaat-lid van de raad van bestuur
Besluit: Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde Stragier wordt aangewezen als
kandidaat voor de raad van bestuur van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
– Aanduiden van een vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Besluit: Raadsvoorzitter Bert Doise wordt aangewezen als stemgerechtigde lid in de algemene
vergaderingen van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
14. Dierenasiel Zuidelijke Westhoek projectvereniging
– Aanduiden van een stemgerechtigd lid van de raad van bestuur
Besluit: Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem wordt aangeduid als afgevaardigde van de
gemeente Heuvelland met stemrecht in de Raad van Bestuur van projectvereniging Dierenasiel
Zuidelijke Westhoek.
– Aanduiden van een kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Ivo Fonteyne wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Heuvelland
met raadgevende stem in projectvereniging Dierenasiel Zuidelijke Westhoek.
15. WVI dienstverlenende vereniging – Agenda buitengewone algemene vergadering 28 februari
2019 en vaststellen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)
16. Gecoro – Benoeming leden voor de legislatuur 2019–2024
Besluit: goedgekeurd (11-stemmen, 1 neen-stem, 5 blanco-stemmen, 1 ongeldige stem)
17. Beleid- en bestuursadministratie – Vaststelling data zittingen 2019
Besluit: De gemeenteraad stelt de data vast.
Besloten vergadering
18. Personeel en organisatie – Aanvraag tot toekennen van verlof voor proeftijd aan de heer Sigurd
Verstraete (toegevoegd overeenkomstig artikel 21 DLB)
Besluit: goedgekeurd (15 ja-stemmen, 2 neen-stemmen, 2 onthoudingen)
****************
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