Notulen van de gemeenteraad
dinsdag, 01 juni 2021
Aanwezig
Bert Doise: voorzitter;
Wieland de Meyer, Bart Vanacker, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem: schepenen;
Hilde Stragier: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst;
Bernard Heens, Valerie Deknock, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Carla Cardinael, Lieve Veraverbeke-D'Haene,
Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan Rouseré: raadsleden;
Torben Wolfs: wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd
Afwezig
Evelyne Gaudissabois: raadslid
Jef Huyghe: algemeen directeur

De gemeenteraad komt samen op het gemeentehuis om 20.18 uur, aanstonds wordt de zitting door de
Voorzitter geopend.

Doelgroepwerking
1.

Goedkeuring jaarverslag - jaarrekening 2020 Westhoek Sportoverleg

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
Juridische grond
Beslissing van de gemeenteraad van 17/5/2004 betreffende de toetreding tot de interlokale vereniging
Westhoek Sport Overleg (WSO).
Documenten
Jaarverslag WSO 2020.
Financieel overzicht WSO 2020.
Feiten, context en argumentatie
De deelname aan de interlokale vereniging Westhoek Sport Overleg (WSO) houdt de verplichting in om
jaarlijks de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Cf. artikel 13, hoofdstuk 5
van die overeenkomst.
De goedkeuring van de jaarrekening gebeurde door het beheerscomité van de interlokale vereniging
WSO van 28/04/2021.
Door de corona-pandemie was er nauwelijks werking in 2020.
Toelichting Bart Vanacker
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
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Goedkeuring wordt verleend aan het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de interlokale
vereniging Westhoeksportoverleg (WSO).
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan WSO.
2.

Goedkeuring verlenging lidmaatschap van de interlokale vereniging Westhoek Sportoverleg

Bevoegdheid
Het decreet over het lokaal bestuur en meer bepaald deel 3: deelname in rechtspersonen en
samenwerking;
Juridische grond
Beslissing van de gemeenteraad van 17/5/2004 om bij de oprichting toe te treden tot de interlokale
vereniging Westhoek Sport Overleg (WSO)
Documenten
Samenwerkingsovereenkomst WesthoekSportOverleg 2019 - 2025
Feiten, context en argumentatie
Het initiatief van de Provincie West-Vlaanderen om in het kader van de gebiedsgerichte werking
een burensportdienst WSO ( WesthoekSportOverleg) te stimuleren waarin tegenwoordig de volgende
gemeenten participeren: Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne, Vleteren,
Zonnebeke;
Het voorstel om deze burensportdienst onder de vorm van een interlokale vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid met als benaming ‘Westhoek Sportoverleg’, afgekort WSO, verder te laten bestaan
voor een nieuwe periode van 3 jaar;
Deze vorm van intergemeentelijke samenwerking is de eenvoudigste en volstaat om aan de voorwaarden
van het voormelde decreet te voldoen;
De specifieke doelstellingen van een burensportdienst zijn de volgende:
- Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen van de sport, de
sportraden en de sportfunctionarissen waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld;
- Een zo groot mogelijk rendement van de in de gemeenten aanwezige structuur nastreven;
- Aanbieden van gemeenteoverschrijdende activiteitenpakket;
- Organiseren van opleidingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten en sportclubs en
gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met sport en het sportbeleid;
- Het onderling uitlenen van sport en ander materiaal.
De oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht opgesteld door de leden van het Westhoek
Sportoverleg;
Langemark-Poelkapelle en Mesen hebben gevraagd om toe te treden tot de WSO. Deze aanvraag werd in
het schepenoverleg van 28/4/21 besproken. De Gemeenteraad moet de toetreding goedkeuren.
Er zijn projectsubsidies vanuit Sport Vlaanderen;
Financiële gevolgen
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2021/A-050703/0741-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
De financiële inbreng bedraagt 0,05 EUR per inwoner.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de verlenging van het lidmaatschap van de burensportdienst onder de vorm
van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid met als benaming ‘Westhoek Sportoverleg’
(WSO) en waartoe reeds volgende gemeenten participeerden: Alveringem, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge,
Veurne, Vleteren en Zonnebeke. In 2021 treden twee gemeenten toe tot de WSO: Mesen en LangemarkPoelkapelle.
Artikel 2
De overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging ‘Westhoek Sportoverleg’ goed
te keuren.
Artikel 3
De betrokken gemeentebesturen van dit besluit in kennis te stellen.
Artikel 4
Het schepencollege te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

Ruimtelijk beleid
3.

Goedkeuring aankoop percelen hooiland, gelegen langs de Meersstraat en kadastraal gekend
onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie B, nummers 334B, 334C en 416

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 41
punt 11° en 56.
Juridische grond
Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale
besturen en door besturen van de erkende erediensten.
Documenten
Opmetingsplan van landmeter Dries D’Hallewin voormeld van 31 augustus 2020.
Schattingsverslag van landmeter Dries D’Hallewin voormeld van 18 september 2020.
Feiten, context en argumentatie
De familie Cappelaere-Van Walleghem zijn onverdeeld eigenaar van de percelen hooiland, centraal in het
dorp gelegen langs de Meersstraat en kadastraal gekend onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie
B, nummers 334B, 334C en 416 met een totale kadastrale oppervlakte van 2 hectare 16 are en 75 centiare.
De percelen hooiland worden in pacht gehouden, volgens een andere verdeling dan de kadastrale grenzen,
door de heer Joseph Rouseré (Poperingestraat 38, Westouter) en de heer Joël Bulckaert (Noorderring 14,
Vlamertinge), beide sedert meer dan 18 jaar. De gemeente voorziet een vergoeding voor de zittende
pachters voor de verzaking aan hun rechten.
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De landmeter schat de percelen hooiland op een venale waarde van 6,50 euro per vierkante meter. De
gemeente is echter genoodzaakt een gelegenheidsprijs te betalen, dit in functie van de ruimtelijke plannen
met andere overheden en het algemeen belang. Het schattingsverslag van landmeter Dries D’Hallewin is
geldig en recent.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2021 betreffende
principiële goedkeuring aankoop van desbetreffende percelen hooiland.
Toelichting Wieland De Meyer
Tussenkomsten Ivo Fonteyne, Geert Debergh
Antwoorden Wieland De Meyer
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Keurt de onderhandse aankoop van de percelen hooiland, gelegen langs de Meersstraat en kadastraal
gekend onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie B, nummers 334B, 334C en 416 goed tegen een
forfaitaire aankoopprijs van 160.000,00 euro.
Artikel 2
Bekrachtigt de aanstelling van de notarissen Thevelin & Feys, met kantoor te Mesen, Gentstraat 12, aan als
behandelende notarissen.
Artikel 3
Geeft opdracht aan de notarissen Thevelin & Feys voormeld om de nodige stukken op te maken voor een
onderhandse aankoop.
Artikel 4
Machtigt voorzitter en algemeen directeur tot ondertekening van de notariële akte en stukken.
Artikel 5
Geeft opdracht onderhavige beslissingen op te nemen in de besluitenlijst, en deze besluitenlijst door te
sturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur en bekend te maken via de gemeentelijke website.
4.

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan sentier 25, Wulvergem

Bevoegdheid
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 41.
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 artikel 17.
Juridische grond
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.
Documenten
Aanvraag tracéwijziging sentier 25 opgemaakt door landmeter Marc Feys, Professor Dewulfstraat 188,
8970 Poperinge.
Reactie op adviesvraag aan departement mobiliteit en openbare werken , ontvangen op 4/2/2021;
Advies van de bestendige deputatie , ontvangen op 12/3/2021.

Bekendmaking website: 10 september 2021

Feiten, context en argumentatie
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig tracé van sentier 25.
Het huidige tracé van de sentier loopt door de woning en een bestande loods.
De aanvraag beoogt de verlegging van het tracé naar de perceelsranden van het bebouwde perceel. De
nieuwe voetweg heeft een breedte van 1m50 , idem als de breedte van het huidige tracé.
Voor deze aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 februari 2021 tot en met 6
maart 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ontvangen.
Voor deze aanvraag werden volgende adviezen ontvangen:
Reactie van departement mobiliteit en openbare werken op de adviesvraag:
‘We ontvingen uw adviesvraag in het kader van het decreet Gemeentewegen.
Het Departement MOW verleent momenteel enkel niet-dossierspecifiek advies. Het decreet
Gemeentewegen kent nieuwe taken toe aan het Departement. Gezien de vrij recente goedkeuring van dit
decreet en de mogelijke impact op onze organisatie loopt de transitie die gepaard gaat met het opnemen
van deze taken momenteel nog.
We willen benadrukken dat uw beslissing moet voldoen aan de doelstellingen en principes zoals
geformuleerd in artikel 3 en 4 van het decreet Gemeentewegen:
het belang van de huidige en toekomstige behoeften van de zachte mobiliteit staat voorop.
de noodzaak om een geïntegreerd beleid te voeren, dat leidt tot de uitbouw van veilige wegen op lokaal
niveau en op de herwaardering en bescherming van de trage wegen.
Eventuele wijzigingen van het gemeentelijk wegennet moeten dan ook altijd van algemeen belang zijn,
waarbij wijzigingen en afschaffingen uitzonderingsmaatregelen zijn. Het is ook van belang om de
wijzigingen te bekijken in een ruimere context dan enkel het eigen gemeentelijk niveau.
Verder vragen we u de vormvereisten van het decreet Gemeentewegen na te leven, oog te hebben voor
de eventuele meer- en minwaarden die het dossier met zich kan meebrengen en het goede huisvaderprincipe niet te verwaarlozen.’
Advies van de bestendige deputatie waarin bepaald wordt: ‘De verlegging op zich is positief. Als
opmerking geven we wel mee dat de deputatie het jammer vindt dat het voorstel zich beperkt tot dit ene
perceel en er nu geen onderzoek gedaan wordt naar de volledige sentier. Er kunnen ook toch wel wat
bedenkingen gemaakt worden bij het uitgewerkt voorstel zelf (dat letterlijk wat haaks staat op een
logische en meer wandelvriendelijke manier van aanpak).’
De aanvraag is inderdaad beperkt tot het traject dat momenteel bebouwd is. De voorgestelde wijziging
zorgt ervoor dat het traject niet meer loopt door de bebouwde toestand waarbij wordt omgelegd op de
perceelsgrenzen. Op die manier worden toekomstige ontwikkelingen van bebouwing niet
gehypothekeerd en wordt toch voorzien in het behoud van de sentier. Dit is op korte termijn de best
mogelijke oplossing rekening houdende met de bestaande toestand.
De aanvraag kadert binnen de doelstelling vermeld in het decreet gemeentewegen namelijk de structuur,
de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen vrijwaren en verbeteren, in het bijzonder
om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
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Er is geen gemeentelijk beleidskader opgemaakt om de hierboven vermeldde doelstelling verder te
verfijnen, te concretiseren of aan te vullen.
De aanvraag tot wijziging van de gemeenteweg wordt verder getoetst aan de principes vermeld in artikel
4 van het decreet gemeentewegen:
De aanpassing van het rooilijnplan draagt dan ook bij tot een verbetering van de bestaande toestand en
draagt bij tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Dit staat ten dienste van het algemeen belang.
De wijziging heeft geen impact op de actuele functie van de aanliggende weg en heeft geen gemeente
overschrijdend effect.
Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling wordt bekendgemaakt.
Als de gemeente niet binnen een termijn van dertig dagen op de hoogte is gebracht van een
georganiseerd administratief beroep wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het grafisch plan tot
opheffing van een gemeenteweg bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd
op de gemeentelijke website. Het besluit heeft uitwerking veertien dagen na bekendmaking.
Toelichting Wieland De Meyer
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Stelt het gemeentelijk rooilijnplan voor de verlegging van sentier 25, zoals weergegeven op de plannen
opgemaakt door landmeter landmeter Marc Feys, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge definitief
vast.
Artikel 2
Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan wordt
bekendgemaakt.
Artikel 3
Het besluit heeft uitwerking veertien dagen na bekendmaking in het Belgisch staatsblad en publicatie op
de gemeentelijke website.
5.

Goedkeuring wijziging gemeenteweg Korte Mooiaardstraat zn

Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Juridisch kader
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning artikel 31 waarbij bepaald wordt dat de gemeenteraad
zich uitspreekt over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele
opname in het openbaar domein en artikel 31/1 (instelling beroep)
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning (artikel 16 , artikel 47)
Documenten

Bekendmaking website: 10 september 2021

Documenten horende bij de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door gemeentebestuur
Heuvelland voor de aanpassingswerken aan de Korte Mooiaardstraat: BA_Rooilijn_P_I_1,
BA_Rooilijn_P_I_2, BA_Rooilijn_P_I_3, BA_Rooilijn_P_N_1 en BA_Rooilijn_P_N_2
Feiten, context en argumentatie
De aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend door GEMEENTEBESTUUR Heuvelland, Bergstraat
24, 8950 Heuvelland voor aanpassingswerken aan de Korte Mooiaardstraat.
De aanvraag heeft betrekking op: Korte Mooiaardstraat zn, 8950 Heuvelland en omvat de wijziging van
een gemeenteweg OMV_2020095600.
Het nieuwe tracé is aangeduid op de plannen toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning,
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van
23 03 2021 tot en met 21 04 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 4
bezwaarschriften ontvangen.
De bezwaren hebben betrekking op volgende elementen:
Ontbreken van een globale visie voor de ontsluiting van het bedrijf Clarebout gekoppeld aan de vereiste
inrichting: de info die daarover toegevoegd werd in het dossier is minimaal. Er wordt gevreesd dat door
de aanpassingswerken aan de Korte Mooiaardstraat het einde wordt van deze mooie recreatieve
verbinding in het fiets- en wandelnetwerk. Er wordt in het dossier niet aangegeven wat het toekomstig
gebruik voor het vrachtvervoer zal zijn. Dit is echter een vereiste in dit dossier met tal van gevolgen voor
de omgeving. Het type en de frequentie van het verkeer moet een antwoord geven voor welk wegprofiel
gekozen wordt. Het huidig profiel met suggestiestroken voldoet niet bij veel vrachtvervoer. Indien veel
vrachtvervoer gaat de voorkeur naar een apart fietspad. Recreatieve fietsers en wandelaars verwachten
een aantrekkelijke verbinding. Of er wordt gezocht voor een aantrekkelijk alternatief of er wordt langs de
nieuwe straat en in het landschap beplanting voorzien.
De term 'Ringlaan' voor dit project doet sterk vermoeden dat de aanpassingsplannen aan de Korte
Mooiaardstraat slechts een fragment zijn van een groter geheel.
Mogelijk conflict tussen gebruikers van de wandelroute en het verkeer op deze weg omdat geen aparte
strook voorzien wordt voor de wandelaar
Landschappelijk niet verantwoord. Dergelijke ingrepen in een landelijk en landschappelijk waardevol
gebied moeten aan zeer strikte regels onderworpen worden en na grondige raadpleging en overleg met
de bevolking van Nieuwkerke en andere belangengroepen. De weg moet zodanig ingebed worden en
door groen afgeschermd zodat ze zo onopvallend mogelijk in het landschap verdwijnt.
De voorgestelde fietssuggestiestroken geven geen bijkomende bescherming aan de fietser tegenover op
een gewone weg
Opmerkingen van buurtbewoner met bekommernis over het gebruik door vrachtwagens met nadelige
impact op de voetgangers en fietsers die momenteel gebruik maken van deze weg.
De aanvraag kadert binnen de doelstelling vermeld in het decreet gemeentewegen namelijk de structuur,
de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen vrijwaren en verbeteren, in het bijzonder
om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Er is geen gemeentelijk beleidskader opgemaakt om de hierboven vermeldde doelstelling verder te
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verfijnen, te concretiseren of aan te vullen. De aanvraag tot wijziging van de gemeenteweg wordt verder
getoetst aan de principes vermeld in artikel 4 van het decreet gemeentewegen:
De aanpassing van het rooilijnplan draagt dan ook bij tot een verbetering van de bestaande toestand en
draagt bij tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen
van de Korte Mooiaardstraat zn, 8950 Heuvelland.
Door de aanpassingswerken aan de Korte Mooiaardstraat wordt immers gezorgd voor een verbinding
tussen de Dranouterstraat en de Seulestraat waarbij op die manier het vrachtverkeer van noordelijke
naar zuidelijke richting en het vrachtvervoer bestemd voor de firma Clarebout en komende uit de richting
van Dranouter de kern Nieuwkerke kan vermijden. Op die manier wordt het verkeer langs de
Dranouterstraat , Heirweg en specifiek ook ter hoogte van de school verminderd. Dit draagt dus zeker bij
tot een verbetering van de bestaande toestand en verkeerveiligheid.
Door het voorzien van een voldoende breedte van de weg met een visuele aanduiding van ruimte voor de
trage weggebruiker (onder vorm van de betonstroken aan weerszijden van de weg) wordt ook benadrukt
dat deze weg zijn functie niet zal verliezen voor de trage weggebruiker.
Specifiek met betrekking tot het gebruik voor vrachtvervoer blijkt uit vroegere tellingen van het bedrijf
Clarebout dat het aandeel vrachtvervoer komende vanuit de Dranouterstraat een eerder beperkt aandeel
betreft van het totale vrachtvervoer met bestemming bedrijf Clarebout. In die zin beantwoordt het
voorgesteld wegprofiel wel aan gebruik door vrachtvervoer. Door het voorzien van de nieuwe ingang van
het bedrijf Clarebout langs de Korte Mooiaardstraat en de verbreding van de weg kunnen deze vrachten
in ieder geval toegang nemen tot het bedrijf zonder passage in de dorpskern wat een duidelijk positieve
evolutie is.
Met betrekking tot de opmerkingen van ringlaan wordt volgend standpunt opgenomen: deze naam werd
gebruikt in de documenten mbt archeologie. Deze aanvraag heeft geenszins de bedoeling een aanzet te
zijn tot een groter geheel. de naamgeving doet hier mogelijks ten onrechte een perceptie ontstaan voor
de aanleg van een ringweg.
Met betrekking tot het landschappelijk element wordt verwezen naar de beoordeling die dient te
gebeuren bij de toetsing van een goede ruimtelijke ordening in kader van de
omgevingsvergunningsaanvraag.
De aanvraag werd conform de geldende regelgeving bekendgemaakt aan de bevolking.
De wijziging heeft geen gemeente overschrijdend effect. De aanvraag draagt bij aan de uitbouw van een
veilig wegennet op lokaal niveau. De wijziging staat ten dienste van het algemeen belang.
Toelichting Wieland De Meyer
Tussenkomsten Geert Debergh, Bernard Heens, Ivo Fonteyne, Bert Doise
Antwoorden Wieland De Meyer
12 stemmen voor (Bert Doise, Wieland de Meyer, Bart Vanacker, Dirk Baekelandt, JeanPierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Valerie Deknock, Luc Caenepeel, Lieve Veraverbeke-D'Haene,
Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré)
6 onthoudingen (Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah Vandelanotte, Ivo Fonteyne,
Caroline Ryde)
BESLUIT:
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Artikel 1
Keurt de wijziging van de Korte Mooiaardstraatstraat te Heuvelland conform het rooilijnplan horende bij
de omgevingsvergunning OMV_2020095600 goed.
Artikel 2
Keurt het principe van de opname in het openbaar domein van de uitbreiding van de weg met
aanhorigheden goed.

Uitvoering
6.

Goedkeuring tijdelijke politieverordening betreffende de service zone ter gelegenheid van Benard
Degroote Ypres Historic Rally op 26 juni 2021

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56.
Het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de
organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten.
Juridische grondslag
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 119, 130 bis en 135
§2.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
in het bijzonder titel III en latere wijzigingen.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art. 135 §2, ingevoerd
bij de wet van 27 mei 1989, op art 134 §1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. 30 mei 1989, en op art. 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij
het K.B. van 30 mei 1989;
Feiten, context en argumentatie
Zaterdag 26 juni 2021, op het grondgebied van de deelgemeente Wijtschate, er de Bernard Degroote Ypres
Historic Rally wordt gehouden;
Op het veiligheid roadbook de plaatsen worden aangeduid alwaar service mag worden uitgevoerd en
alwaar de aanhangwagens en de trailers van de deelnemers aan de rallysprint moeten worden opgesteld.
Het besluit van de Burgemeester tot vergunning tot inrichting van deze rallysprint.
Het schrijven van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen waaruit blijkt dat de organisatie
voldoet aan de wet van 21.02.1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
De zonale politieverordening PZ Arro Ieper.
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
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Artikel 1
Op zaterdag 26 juni 2021, naar aanleiding van de Bernard Degroote Ypres Historic Rally, is het alleen
toegelaten service uit te voeren, aanhangwagens en trailers te plaatsen op de plaatsen en op de manier als
voorzien in het veiligheid roadbook.
Het servicepark en het opstellen van aanhangwagens en trailers is voorzien:
• Staanijzerstraat
• Hospicestraat
• St.-Medardusplein
• Deels Kapellerie
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden C3 met onderbord ‘uitgezonderd
bewoners, servicewagens, deelnemers en officials’.
Artikel 2
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B. van 16 maart
1968 bekend wordt gemaakt.
Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
• De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper
• De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
• De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
• PZ ARRO Ieper, Ter Waarde 54, Ieper
• De Inrichters.
7. Goedkeuring tijdelijke politieverordening betreffende het schilderen op openbaar domein ter
gelegenheid van Station Le Seau Monteberg Rally en de Bernard Degroote Ypres Historic Rally op
26 en 27 juni 2021
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56.
Het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de
organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten;
Juridische grondslag
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 119, 130 bis en 135
§2.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
in het bijzonder titel III en latere wijzigingen.
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Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art. 135 §2, ingevoerd
bij de wet van 27 mei 1989, op art 134 §1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. 30 mei 1989, en op art. 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij
het K.B. van 30 mei 1989;
Feiten, context en argumentatie
Zaterdag 26 juni 2021, op het grondgebied van de deelgemeente Wijtschate de Bernard Degroote Ypres
Historic Rally en op zondag 27 juni 2021, op het grondgebied Dranouter, De Klijte, Loker, Kemmel en
Nieuwkerke de Station Le Seau Montebergrally, wordt gehouden;
Het besluit van de Burgemeester tot vergunning tot inrichting van deze rallysprint;
Het schrijven van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen waaruit blijkt dat de organisatie voldoet
aan de wet van 21.02.1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
De zonale politieverordening PZ Arro Ieper.
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Tijdens de maand juni 2021 is het aan eenieder verboden om te schilderen op de openbare wegen.
Enkel de organisatoren krijgen de toestemming om de nodige lijnen en tekens aan te brengen op de
openbare wegen die nodig zijn voor de vergunde Station Le Seau Monteberg Rally en de
Bernard
Degroote Ypres Historic Rally.
Artikel 2
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B. van 16 maart
1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
• De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper
• De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank
• De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
• PZ ARRO Ieper, Ter Waarde 54, Ieper
• De Inrichters.
8. Goedkeuring tijdelijke politieverordening op de openbare orde ter gelegenheid van Station Le
Seau Monteberg Rally en de Bernard Degroote Ypres Historic Rally op 26 en 27 juni 2021
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 56.
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Het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de
organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten.
Juridische grondslag
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 119, 130 bis en 135
§2.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
in het bijzonder titel III en latere wijzigingen.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart
1968 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art. 135 §2, ingevoerd
bij de wet van 27 mei 1989, op art 134 §1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. 30 mei 1989, en op art. 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd
bij het K.B. van 30 mei 1989.
Feiten, context en argumentatie
Zaterdag 26 juni 2021, op het grondgebied van de deelgemeente Wijtschate de Bernard Degroote Ypres
Historic Rally en op zondag 27 juni 2021, op het grondgebied Dranouter, De Klijte, Loker, Kemmel en
Nieuwkerke de Station Le Seau Montebergrally, wordt gehouden.
Het schrijven van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen waaruit blijkt dat de organisatie voldoet
aan de wet van 21.02.1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
De zonale politieverordening PZ Arro Ieper.
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni 2021 is het aan eenieder verboden op enige manier ook het
normale verloop van de wettelijk vergunde Station Le Seau Monteberg Rally en de Bernard Degroote
Ypres Historic Rally te hinderen, hetzij door op het parcours te lopen, hetzij door voorwerpen op het
parcours te leggen of eender welke hindernis op het parcours aan te brengen die het normale verloop
van de wedstrijd zouden kunnen hinderen.
Artikel 2
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B. van 16 maart
1968 bekend wordt gemaakt. Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
•

De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper
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9.

•

De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank

•

De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

•

PZ ARRO Ieper, Ter Waarde 54, Ieper

•

De Inrichters.

Goedkeuring tijdelijke politieverordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten ter
gelegenheid van Station Le Seau Monteberg Rally en de Bernard Degroote Ypres Historic Rally op
26 en 27 juni 2021

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 56.
Het decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de
organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten.
Juridische grondslag
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 119, 130 bis en 135
§2.
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
in het bijzonder titel III en latere wijzigingen.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart
1968 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 12.
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art. 135 §2, ingevoerd
bij de wet van 27 mei 1989, op art 134 §1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. 30 mei 1989, en op art. 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd
bij het K.B. van 30 mei 1989.
De zonale politieverordening PZ Arro Ieper.
Documenten
Het schrijven van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen waaruit blijkt dat de organisatie voldoet
aan de wet van 21.02.1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
Feiten, context en argumentatie
Zaterdag 26 juni 2021, op het grondgebied van de deelgemeente Wijtschate de Bernard Degroote Ypres
Historic Rally en op zondag 27 juni 2021, op het grondgebied Dranouter, De Klijte, Loker, Kemmel en
Nieuwkerke de Station Le Seau Montebergrally, wordt gehouden.
Bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars, de veiligheid van
het voetgangersverkeer in het gedrang komt.
Om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal verkooppunten van eetwaren en
dranken dient beperkt te worden.
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Het besluit van de Burgemeester tot vergunning tot inrichting van deze rallysprint.
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Er geldt een verbod op het houden van ambulante activiteiten, tenzij men in het bezit is van een
schriftelijke vergunning van de heer Burgemeester, binnen onderstaande (denkbeeldig afgebakende)
zones, met inbegrip van de vernoemde straten die de zones afbakenen.
Alsook is er een uitzondering voor de permanente eet- en drankgelegenheden.
De vergunning zal uitdrukkelijk de plaats bepalen waar het tijdelijk verkooppunt mag geplaatst worden.
Op zaterdag 26 juni van 12.00 uur tot 21.00 uur:
De zone langs de Kraaistraat – Krommestraat – Waterputstraat – Middelhoekstraat – Klijtputstraat –
Gapaardstraat – Langebunderstraat – Bollaardstraat – Galgestraat.
Op zondag 27 juni van 07.00 uur tot 21.00 uur:
De zone langs de Millekruisestraat – Rozenhillestraat – Zavelaarstraat – Brulozestraat – Kallissestraat –
Ronsevaalstraat – Kemmelbergweg – Noordstraat – Klareputstraat – Lokerstraat – Montebergstraat –
Godschalckstraat – Koenraadstraat – Lettingstraat – Smijterstraat – Volderstraat – Kruisabelestraat –
Smijterstraat – Volderstraat – Sneukelstraat – Noordhoekstraat – Rozenstraat.
Artikel 2
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze overeenkomstig art. 12 van het K.B. van 16 maart
1968 bekend wordt gemaakt.
Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3
Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
•

De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper

•

De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank

•

De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

•

PZ ARRO Ieper, Ter Waarde 54, Ieper

•

De Inrichters.

Projectopvolging
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor restauratie schrijnwerk gemeentehuis De
Warande
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Juridische grond
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag
excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Context, feiten en argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht “restauratie schrijnwerk De Warande” werd gegund aan Dries
Vanhove architectenbureau b.v. bvba, Krombekeplein 9 te 8972 Krombeke.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021/1665 opgesteld door de ontwerper, Dries
Vanhove architectenbureau b.v. bvba, Krombekeplein 9 te 8972 Krombeke.
Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
* Deelopdracht 1, fase 1: voorgevel en zuidgevel westvleugel (Geraamd op : € 291.309,91 excl. btw of
€ 352.484,99 incl. 21% btw)
* Deelopdracht 2, fase 2: overige gevels kasteel (Geraamd op : € 310.033,21 excl. btw of € 375.140,18
incl. 21% btw)
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 601.343,12 excl. btw of € 727.625,17 incl. 21% btw
(€ 126.282,06 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Een deel van de kostprijs van deelopdracht 1 wordt gesubsidieerd door Agentschap Onroerend Erfgoed,
Koning Albert I-Laan 12 bus 92 te 8200 BRUGGE. Dit deel wordt geraamd op € 188.581,22.
Een deel van de kostprijs van deelopdracht 2 wordt gesubsidieerd door Agentschap Onroerend Erfgoed,
Koning Albert I-Laan 12 bus 92 te 8200 BRUGGE. Dit deel wordt geraamd op € 209.107,38.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 011900/2700007/BESTUUR/CBS/0/IP-059 (actie A-110203).
Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
Toelichting Wieland De Meyer
Tussenkomst Bernard Heens
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Antwoord Wieland De Meyer
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/1665 en de raming voor de opdracht “restauratie schrijnwerk De Warande”,
opgesteld door de ontwerper, Dries Vanhove architectenbureau b.v. bvba, Krombekeplein 9 te 8972
Krombeke worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 601.343,12 excl. btw of € 727.625,17 incl. 21% btw
(€ 126.282,06 Btw medecontractant).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
Twee opeenvolgende premies zullen aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap
Onroerend Erfgoed, Koning Albert I-Laan 12 bus 92 te 8200 BRUGGE.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 011900/2700007/BESTUUR/CBS/0/IP-059 (actie A-110203). Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende
budgetwijziging.

Financiën
11. Vaststelling jaarrekening 2020 gedeelte gemeente en goedkeuring jaarrekening 2020 gedeelte
OCMW
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (B.S. van 15 februari 2018) en latere wijzigingen.
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met
de bijhorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels.
Documenten
Jaarrekening 2020.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel tot jaarrekening 2020 werd besproken op het college van burgemeester en schepenen/vast
bureau van 5 mei 2020, op het managementteam van 5 mei 2020 en op de commissie financiën van 26 mei
2020.
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Financiële gevolgen
de jaarrekening 2020 (gemeente en OCMW) sluit af met volgend resultaat:

Budgettair resultaat

Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

3.086.203
16.439.371 •

15.917.218

•

13.353.168 •

15.230.339

-651.786

-4.273.828

•

2.008.352

•

2.050.404

•

2.660.138

•

6.324.232

III. Saldo exploitatie en investeringen
IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

686.879

•

II. Investeringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

Meerjarenplan

•
•

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

2.434.417

-3.586.948

-947.911

-857.577

6.925

•

954.835

•

140.413
997.990

1.486.506

-4.444.526

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

10.078.813

10.078.813

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

11.565.319

5.634.287

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

11.565.319

5.634.287

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

3.086.203

954.835

997.990
•

2.131.367

Jaarrekening

I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

686.879

954.835
•

III. Autofinancieringsmarge

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Meerjarenplan

997.990

-311.111

Meerjarenplan

2.131.367

-311.111

89.134
•

954.835

•

865.702

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2.220.501

997.990
•

997.990
•

686.879

Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De jaarrekening 2020, gedeelte gemeente, wordt vastgesteld.
Artikel 2
De jaarrekening 2020, gedeelte OCMW, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de toezichthoudende
overheid overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.
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Beleids- en bestuursadministratie
12. WVI, dienstverlenende vereniging - Algemene vergadering op 16 juni 2021: vastlegging mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van WVI.
Documenten
De brief van WVI van 1 april 2021 met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering op 16
juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden Wieland De Meyer en Bart Vanacker respectievelijk
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
algemene vergaderingen van WVI voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 16-12-2020
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2020
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van WVI op 16
juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Wieland De Meyer, burgemeester, en Bart Vanacker, schepen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone
algemene vergadering van WVI op 16 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge.
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13. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 19 mei 2021 betreffende de organisatie
van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om de
verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te beperken
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 134, §1 en artikel 135,
§2.
Documenten
Politieverordening van de burgemeester van 19 mei 2021 betreffende organisatie van de vergaderingen
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te beperken
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de communicatie van de Vlaamse overheid betreffende “Gemeenteraden en het Coronavirus
COVID-19: vraag en antwoord (update 25 maart)”, gepubliceerd op 25 maart 2020 op de website
lokaalbestuur.vlaanderen.be :
In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in
plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij
politieverordening een beperking of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen
(gemeenteraadszitting zonder publiek). Deze verordening vervalt echter wanneer die niet op de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Lokale besturen kunnen beslissen om de raden op een andere plaats dan de raadszaal te laten doorgaan
om voldoende afstand tussen de leden te garanderen. Deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de
burgemeester (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet);
Gelet op de adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 maart 2020 betreffende “social
distancing” en de richtlijnen van de federale overheid om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)
te beperken;
Overwegende dat de publieke gezondheid een absoluut en onvoorwaardelijk onderdeel vormt van de
openbare orde, veiligheid, rust en hygiëne die door de overheid en in casu in het bijzonder door de
burgemeester moet worden bewaakt en in deze bewaard;
Overwegende dat het (audio)verslag van de vergaderingen zoals gewoonlijk kort na de vergadering wordt
gepubliceerd op de gemeentelijke website, samen met de besluitenlijsten;
Gelet op de vorige politieverordeningen van de burgemeester van 15 april 2020, 13 mei 2020, 17 juni 2020,
2 september 2020, 14 oktober 2020, 18 november 2020, 9 december 2020, 13 januari 2021 en 17 maart
2021 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te beperken;
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Bij toepassing van de bepalingen in de Nieuwe Gemeentewet en alle latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 133 tot en met 135;
Overwegende dat fysiek vergaderen op een andere locatie dan de raadszaal mogelijk is met inachtneming
van social distancing en de vergadering te volgen is via een livestream;
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De politieverordening van de burgemeester van 19 mei 2021 betreffende organisatie van de vergaderingen
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te beperken te bekrachtigen.
14. De Lijn - Algemene vergadering op 25 mei 2021: bekrachtiging vastlegging mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger en
diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
Documenten
De uitnodiging van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 3 mei 2021 met aanduiding van de
agenda voor de algemene vergadering op 25 mei 2021.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 werden Dirk Baekelandt en Marc Lewyllie respectievelijk
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
algemene vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van
commissarissen-revisoren
a. beleidsverslag
b. commentaar bij de jaarrekening
c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van
commissarissen-revisoren
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4. Goedkeuring jaarrekening 2020
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van
commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020
6. Varia
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn bekrachtiging te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van de
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 25 mei 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Dirk Baekelandt, schepen, als de vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 25
mei 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn,
Motstraat 20 - 2800 Mechelen.
15. De Watergroep - Algemene vergadering op 11 juni 2021: vastlegging mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van De Watergroep.
Documenten
De agenda voor de statutaire en buitengewone algemene vergadering op 11 juni 2021, en bijhorende
documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 28 januari 2019 werden Dirk Baekelandt en Jean-Pierre Geelhand de Merxem
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van De Watergroep voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de statutaire en
buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
Statutaire algemene vergadering
1. Jaarverslag 2020 van de raad van bestuur
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2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening
2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de statutaire en buitengewone algemene
vergadering van De Watergroep op 11 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Dirk Baekelandt en Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de statutaire en
buitengewone algemene vergadering van De Watergroep op 11 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan De Watergroep, Vooruitgangsstraat 1030,
Schaarbeek.
16. IVVO, opdrachthoudende vereniging - Algemene vergadering op 15 juni 2021: vastlegging mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van IVVO.
Documenten
De uitnodiging van IVVO van 26 april 2021 met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering
op 15 juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 28 januari 2019 werden Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Dirk Baekelandt
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van IVVO voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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De agenda is als volgt samengesteld:
Agenda :
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2020 - akteneming
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2020
3. Verslag van de commissaris - akteneming
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers
7. Benoeming nieuwe bestuurder gemeente Alveringem
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van IVVO op 15
juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Dirk Baekelandt, schepenen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van IVVO op 15 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper.
17. EthiasCo cvba - Algemene vergadering op 15 juni 2021: vastlegging mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger en
diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van EthiasCo.
Documenten
De brief van EthiasCo van 29 april 2021 met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering op
15 juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 werden Wieland De Meyer en Jean-Pierre Geelhand de Merxem
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van EthiasCo voor de rest van de legislatuur.
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De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. verslag raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van EthiasCo
op 15 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Wieland De Meyer, burgemeester, en Jean-Pierre Geelhand de Merxem,
schepen, als de vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 15 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan EthiasCo, rue des Croisiers 24 4000 Luik.
18. Vereniging voor Openbaar Groen vzw - Algemene vergadering op 15 juni 2021: vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger en
diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van VVOG.
Documenten
De uitnodiging van VVOG van 10 mei 2021 voor de statutaire algemene vergadering op 15 juni, en
bijhorende agenda en documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 werden Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Bart Vanacker
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van VVOG voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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De agenda is als volgt samengesteld:
1. Voorstelling en verwelkoming nieuwe voorzitter
2. Statutaire mededelingen
3. Mondeling verslag van de Algemene Vergadering van 2021
4. Toekomst VVOG-werking
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van VVOG op
15 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Bart Vanacker, schepenen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone
algemene vergadering van VVOG op 15 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan VVOG, Predikherenrei 1c 8000 Brugge.
19. Psilon, intergemeentelijke vereniging - Algemene vergadering op 16 juni 2021: vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van Psilon.
Documenten
De uitnodiging van Psilon met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering op 16 juni 2021,
en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden Dirk Baekelandt en Jean-Pierre Geelhand de Merxem
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van Psilon voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1.

Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:

1.1. Verslag van de raad van bestuur
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1.2. Verslag van de commissaris
2.

Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020

3.

Kwijting van bestuurders en commissaris

4.

Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem)

Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van Psilon op
16 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Dirk Baekelandt en Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone
algemene vergadering van Psilon op 16 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Psilon, Ambassadeur Baertlaan 5 8500
Kortrijk.
20. Dienstverlenende Vereniging Westhoek - Algemene vergadering op 22 juni 2021: vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van DVV Westhoek.
Documenten
De uitnodiging van DVV Westhoek met aanduiding van de agenda voor de algemene vergadering op 22
juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden Bart Vanacker en Dirk Baekelandt respectievelijk
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
algemene vergaderingen van DVV Westhoek voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 december 2020
Verslag
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2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het
verslag van de revisor (art. 18 statuten)
a. Ontwerp jaarrekening 2020
b. Ontwerp jaarverslag 2020
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
Attestatie
4. Varia
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van DVV
Westhoek op 22 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Bart Vanacker en Dirk Baekelandt als de vertegenwoordiger (en
plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van
DVV Westhoek op 22 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan DVV Westhoek, Woumenweg 100 8600
Diksmuide.
21. Gaselwest, opdrachthoudende vereniging - Algemene vergadering op 28 juni 2021: vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van Gaselwest.
Documenten
De uitnodiging van Gaselwest van 26 maart 2021 met aanduiding van de agenda voor de algemene
vergadering op 28 juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 28 januari 2019 werden Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Dirk Baekelandt
respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van Gaselwest voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
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1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van Gaselwest
op 28 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Jean-Pierre Geelhand de Merxem en Dirk Baekelandt, schepenen, als de
vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone
algemene vergadering van Gaselwest op 28 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Gaselwest, President Kennedypark 12,
8500 Kortrijk.

Ruimtelijk beleid
22. Goedkeuring motie stikstofprocedure
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
Documenten
Motie stikstofbeleid van raadslid Godelieve D’Haene.
Feiten, context en argumentatie
Raadslid Godelieve D’Haene stelt voor om de volgende motie omtrent stikstofbeleid goed te keuren:
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“ De laatste maanden is er nogal wat ophef in verband met het nieuwe stikstofbeleid voor de landbouw
van de Vlaamse regering olv het kabinet minister Demir (N-VA). Met onderstaande motie wil ik graag de
problematiek onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en samen een signaal sturen naar de
Vlaamse overheid met de vraag tot een correcte oplossing met oog voor de impact voor de lokale
landbouwers in landelijke gemeenten zoals Heuvelland.
“Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor planten. Maar
te veel stikstof, en dus te veel voedingsstoffen, vormt een probleem. Dit noemen we ‘vermesting’ of
‘verzuring’ van de bodem. Planten die van stikstof houden, zoals brandnetels, bramen en gras, groeien
daardoor veel sneller. Ze overwoekeren planten die minder stikstof nodig hebben. Daardoor verdwijnen
niet alleen die planten, maar ook de insecten en vlinders die van die planten leven. Vervolgens verdwijnen
hierdoor ook de vogels die van die insecten leven. De biodiversiteit wordt aangetast…
Voor wie zich een stukje chemie-les herinnerd, weet dat er een onderscheid is tussen stikstofoxiden
(industrie en verkeer) en ammoniak ( landbouw). Twee verschillende bindingen dus maar telkens gaat het
om de bewuste element stikstof.
Het grote verschil hierin is dat de stikstofuitstoot in de industrie en het verkeer meer verspreid is omdat de
uitstoot wordt meegedreven door de wind. De ammoniak in de Landbouw en veeteelt gaat om een
plaatselijke en geconcentreerde uitstoot onder de vorm van mest en urine van dieren. Een deel belandt
rechtstreeks in de grond, bijvoorbeeld door uitrijden van mest of als dieren in de wei staan. Een ander deel
verdampt en komt in de lucht terecht.
De stikstofproblematiek vind zijn oorsprong in de jaren ’80. Toen sprak met van ‘zure’ regen en was er
politiek gezien hier veel aandacht voor. Spijtig genoeg is dit naar de achtergrond verdrongen en ging met
gretig verder met het toekennen van vergunningen zonder voldoende rekening te houden met de
stikstofuitstoot. In de periode 2014-2016 kwam er het PAS ( programmatische aanpak stikstof), het
eigenlijke stikstofbeleid waarbij de stikstofgrens werd vastgesteld op 5%. Deze grens van 5% werd
gehanteerd voor alle nieuwe vergunningen tot februari 2021.
Voor landbouw werd op basis van een simulatiemodel de impact van elk landbouwbedrijf gemeten op de
nabijgelegen natuur. Aan de hand van die simulatie werd aan elk individueel landbouwbedrijf een
kleurcode toegekend: rood, oranje of groen.
Rood= bedrijven die een overheersende negatieve impact hebben op de nabije omgeving moeten hun
bedrijfsvoering stopzetten of bijsturen. Zij kunnen geen vergunning meer krijgen onder de huidige vorm of
op de huidige locatie.
Oranje= bedrijven is een uitbreiding niet mogelijk zonder dringende aanpassingen op het huidige bedrijf.
Voor groene bedrijven waren er geen gevolgen.
Concreet in Heuvelland kregen bij het voorlopige programma 100 van de 250 landbouwers slecht nieuws.
Ze konden geen vergunning meer verkrijgen als ze hun stikstofuitstoot niet terugdringen. Voor 3 van hen
was er heel slecht nieuws, zij kregen code rood. De afgelopen jaren deden onze landbouwers dan ook
grote inspanningen om de stikstofuitstoot te reduceren. Jammer genoeg daalde de uitstoot van de totale
landbouw in Vlaanderen niet meer door het vlot toekennen van megastallen door de Vlaamse overheid in
de voorbije 15 jaar.
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Op dit moment weigerde de raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning af te leveren voor de
bouw van kippenstallen in het Limburgse Kortessem en de bal ging aan het rollen. Deze lokale kwestie had
grote gevolgen voor Vlaanderen.
Minister Demir zette de stikstofcijfers voorlopig vast voor de industrie en transport op 1% stikstofuitstoot
en voor de landbouw op 0% Voor alle duidelijkheid dit zijn voorlopige cijfers, een definitieve vorm komt er
aan tegen eind december. Dus kunnen we nog onze inbreng doen, in de hoop dat het iets oplevert.
Daarom wil ik de bezorgdheden van de landbouwers onder de aandacht brengen, zeker hier in Heuvelland
waar onze Waalse en Franse buren slechts te maken hebben met een flauw afkooksel van het
stikstofbeleid. Waarom moet er in Vlaanderen zoveel strenger opgetreden worden? Waarom een verschil
tussen stikstofuitstoot in industrie en transport en de landbouw?? Wat met landbouwers die door een
tegenslag (een stalbrand bvb )opnieuw moeten beginnen? Hebben onze jonge boeren die willen opvolgen
nog een toekomst? Wie zal dit allemaal betalen?? Heel veel vragen , weinig antwoorden.
We rekenen er dan ook op dat de Vlaamse overheid snel een eerlijke regeling zal uitwerken om de
stikstofuitstoot te verminderen over alle sectoren heen. Voor landbouwers die niet meer kunnen
uitbreiden of hierdoor hun activiteiten moeten afbouwen, moeten er voldoende compensaties en
begeleiding voorzien zijn. Ook voor gemeenten waar een grote economische impact is vragen we
aandacht en voldoende mogelijkheden om andere economische activiteiten meer kansen te geven.
Het zal misschien maar een druppel op een hete plaat zijn maar misschien zal het wel de druppel zijn die
de emmer van verzuchtingen doet overlopen en leidt tot versoepelingen en nuances in dit hele dossier…in
de hoop dat het een meer realistische en aanvaardbare definitieve vorm krijgt!”
Raadslid Ivo Fonteyne dient volgend amendement in:
Eerste paragraaf: “olv het kabinet minister Demir (N-VA)” verwijderen.
Tiende paragraaf: “Vlaamse overheid” vervangen door “provinciale overheid”.
Twaalfde paragraaf: “Minister Demir” vervangen door “De Vlaamse regering”.
Dertiende paragraaf: “zeker hier in Heuvelland waar onze Waalse en Franse buren slechts te maken
hebben met een flauw afkooksel van het stikstofbeleid. Waarom moet er in Vlaanderen zoveel strenger
opgetreden worden? Waarom een verschil tussen stikstofuitstoot in industrie en transport en de
landbouw??” vervangen door “Zeker hier in Heuvelland waar de sector ziet dat de problematiek in
Wallonië en Frankrijk minder impact heeft. Daar werden veel minder stallen gebouwd, waardoor in
Vlaanderen de problematiek veel nijpender is. Pijnlijk voor de landbouwsector is ook dat andere sectoren
wel slagen om de stikstof uitstoot af te bouwen, waardoor naar industrie en verkeer toe geen
bijkomende inspanningen gevraagd worden.”
Veertiende paragraaf: “We rekenen er dan ook op dat de Vlaamse overheid snel een eerlijke regeling zal
uitwerken om de stikstofuitstoot te verminderen over alle sectoren heen.” vervangen door “Wij vragen
om een robuust beleid uit te stippelen dat rechtszekerheid biedt. Wij spreken de wens uit dat alle
sectoren blijven bijdragen in de afbouw van stikstofuitstoot zodat de bijdrage van de landbouwsector
billijk is.”
Stemming amendement: geweigerd met 12 stemmen (Bert Doise, Wieland de Meyer, Bart Vanacker, Dirk
Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Valerie Deknock, Luc Caenepeel, Lieve
Veraverbeke-D'Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré), goedgekeurd met 7 stemmen
(Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah Vandelanotte, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde)
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Stemming motie: bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Het amendement van raadslid Ivo Fonteyne niet goed te keuren.
Artikel 2
De motie stikstofbeleid goed te keuren.

Beleids- en bestuursadministratie
23. Algemene vergaderingen - vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger De Leie cvba
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van De Leie cvba.
Documenten
De brief van De Leie cvba van 19 mei 2021 met aanduiding van de agenda voor de statutaire algemene
vergadering op 4 juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden Hilde Stragier en Wieland De Meyer respectievelijk
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
algemene vergaderingen van De Leie cvba voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de statutaire algemene
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Bespreking jaarrekening boekjaar 2020
2. Verslag raad van bestuur over werkzaamheden afgelopen dienstjaar
3. Verslag commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarrekening 2020
5. Kwijting aan raad van bestuur en commissaris-revisor
6. Statutaire benoemingen
7. Benoeming en vaststelling emolumenten bedrijfsrevisor
8. Vragen en opmerkingen
Toelichting Bert Doise
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
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Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de statutaire algemene vergadering van
De Leie cvba op 4 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, en
Wieland De Meyer, burgemeester, als de vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van De Leie cvba op 4 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan De Leie cvba, Nieuwstraat 81, 8940 Wervik.
24. Algemene vergaderingen - vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger Ons Onderdak
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger
en diens plaatsvervanger bij algemene vergaderingen van Ons Onderdak cvba.
Documenten
De brief van Ons Onderdak van 21 mei 2021 met aanduiding van de agenda voor de algemene
vergadering op 11 juni 2021, en bijhorende documenten.
Feiten, context en argumentatie
Op de gemeenteraad van 28 januari 2019 werden Hilde Stragier en Wieland De Meyer respectievelijk
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
algemene vergaderingen van Ons Onderdak cvba voor de rest van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Verslag raad van bestuur dienstjaar 2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020
3. Verslag commissaris-revisor
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Indexatie van de zitpenningen
6. Statutaire benoemingen
7. Oprichting woonmaatschappijen
8. Allerlei
9. Slotwoord
Toelichting Bert Doise
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Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover een
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van Ons
Onderdak op 11 juni 2021.
Artikel 2
Het mandaat vast te stellen van Hilde Stragier, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
en Wieland De Meyer, burgemeester, als de vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Ons Onderdak op 11 juni 2021.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Ons Onderdak, Ter Waarde 65 8900 Ieper.
25.

Prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels 4041.
Feiten, context en argumentatie
Verzoek van raadslid Ivo Fonteyne (N-VA) tot toevoeging in openbare zitting van volgend punt aan de
agenda van de Gemeenteraad van 1 juni 2021
Prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur vraagt de N-VA-fractie volgend punt toe te
voegen aan de agenda van de gemeenteraad.
In juni 2020 ontving het gemeentebestuur de vraag van Vlaams minister voor Handhaving Zuhal Demir om
samen met haar werk te maken van extra prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen. Recent
werd deze oproep van de minister nogmaals herhaald. Meer dan 100 lokale besturen hebben reeds een
samenwerkingsverband lopen en bieden prestatieplaatsen aan.
In onze gemeente is dit nog niet het geval. Er blijft nochtans grote nood aan voldoende plaatsen en
omkadering voor de uitvoering van werkstraffen binnen een redelijke termijn. Met dit toegevoegd punt
stellen we dan ook voor om in Heuvelland een aantal prestatieplaatsen te voorzien.
Een werkstraf is onbetaalde arbeid die men in de vrije tijd verricht ten voordele van de gemeenschap. Het
is de rechter die beslist of een misdrijf bestraft wordt met een werkstraf. Het kan gaan om zeer
uiteenlopende feiten zoals bijvoorbeeld verkeersovertredingen, diefstal of druggerelateerde feiten. Niet
alle misdrijven kunnen bestraft worden met een werkstraf. Uitgesloten zijn onder andere zedenfeiten,
doodslag of gijzelingen. De duur van de werkstraf schommelt tussen de 20 en de 300 uren. Ze moet binnen
de twaalf maanden na het vonnis uitgevoerd worden.
Werkstraffen mogen alleen uitgevoerd worden bij niet-commerciële organisaties zoals openbare diensten
van gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten, vzw’s ... Als gemeente zijn we ideaal
geplaatst om hieraan mee te werken. Concrete voorbeelden van werkplaatsen zijn het recyclagepark van

Bekendmaking website: 10 september 2021

een gemeente of intercommunale, de groendienst, natuurverenigingen, dierenopvang, bibliotheken, ...
Meestal gaat het om eenvoudige, ondersteunende taken.
De justitieassistent zoekt samen met de aanbieder van de prestatieplaats steeds naar een goede match.
Het is belangrijk dat de werkstraf op een zinvolle manier kan worden ingevuld en dat er een meerwaarde
is voor ons als gemeente en voor de dienst in kwestie. Een win-win dus.
Overwegende
· de vraag van Vlaams minister voor Handhaving Zuhal Demir aan het gemeentebestuur om werk te maken
van extra prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen;
· het feit dat meer dan 100 lokale besturen reeds een samenwerkingsverband hebben lopen en
prestatieplaatsen aanbieden;
· het belang van de uitvoering van werkstraffen binnen een redelijke termijn;
· het feit dat door de coronacrisis momenteel veel gebruikelijke prestatieplaatsen zijn weggevallen met
vertraging bij de uitvoering tot gevolg;
· de meerwaarde die extra handen kunnen betekenen voor bijvoorbeeld onze groendienst, technische
dienst, bibliotheek, keuken van het WZC, ...
bij eenparigheid van stemmen
Toelichting Ivo Fonteyne
Tussenkomst Wieland De Meyer
Bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
In te gaan op de vraag van Vlaams minister Zuhal Demir om werk te maken van prestatieplaatsen voor de
uitvoering van werkstraffen in onze gemeente en hiervoor een samenwerkingsverband aan te gaan;
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen voorziet in overleg met de administratie in een aantal
prestatieplaatsen bij de gemeentelijke diensten.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen houdt de gemeenteraad op de hoogte van de verdere
uitvoering en de afsluiting van het samenwerkingsverband.

Alle punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting gesloten om 22.03 uur.
algemeen directeur wnd,
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voorzitter,

