Notulen van de gemeenteraad
maandag, 28 juni 2021
Aanwezig
Bert Doise: voorzitter;
Wieland De Meyer: burgemeester;
Bart Vanacker, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem: schepenen;
Hilde Stragier: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst;
Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Carla Cardinael, Lieve D'Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan Rouseré, Valerie Deknock:
raadsleden;
Jef Huyghe: algemeen directeur
Verontschuldigd
Afwezig
Luc Caenepeel: raadslid afwezig voor agendapunt 14;
Evelyne Gaudissabois: raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

De gemeenteraad komt samen op het gemeentehuis om 20.00 uur, aanstonds wordt de zitting door de
Voorzitter geopend.

Cultuur
1.

Goedkeuring werkingsverslag (2020) met jaarrekening en jaarverslag van de accountant van
projectvereniging CO7

Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende de statuten en verlenging van en de
deelname van de gemeente aan de projectvereniging CO7;
Documenten
Het schrijven van CO7 van 31 mei 2021 met de vraag om het werkingsverslag (2020), samen met de
jaarrekening en het jaarverslag van de accountant van de projectvereniging CO7 ter goedkeuring aan de
raad voor te leggen;
Feiten, context en argumentatie
CO7 is de intergemeentelijke projectvereniging (regio Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) voor cultuur, cultureel erfgoed en onroerend erfgoed.
De werking wordt opgevolgd door mandatarissen via de Raad van Bestuur en ambtenaren in
stuurgroepen. Jaarlijks wordt de werking voorgelegd aan de gemeenteraden.
Financiële gevolgen
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De middelen komen grotendeels via de Vlaamse overheid. De gemeenten dragen een deel bij op basis van
inwoneraantal.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het werkingsverslag (2020), samen met de jaarrekening en het
jaarverslag van de accountant van de projectvereniging CO7.
Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan CO7.

Ruimtelijk beleid
2.

Definitieve vaststelling rooilijnplan chemin nummer 37

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 chemin nr 37 opgemaakt door landmeter Marc Feys, Professor Dewulfstraat 188,
8970 Poperinge.
Advies van de bestendige deputatie, ontvangen op 10/05/2021.
Feiten, context en argumentatie
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig tracé van chemin nr
37.
Het huidige tracé van chemin nr 37 dwarst de nieuwe verkaveling. Ter hoogte van nieuwe loten wordt de
chemin verlegd waarbij het nieuwe tracé de nieuwe wegenis volgt.
Op die manier wordt voorzien in een gelijkwaardige verbinding als het oorspronkelijke tracé waarbij via
het nieuwe tracé dezelfde verbinding kan gemaakt worden tussen Kapelaniestraat en Vierstraat.
Voor deze aanvraag werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 april 2021 tot en met 20 mei
2021. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ontvangen.
Deze bezwaren hebben betrekking op volgende elementen:
-

Bezwaarindiener stelt niet te snappen wat is fout gelopen omdat tot voor kort chemin 37 goed
begaanbaar was en duidelijk zichtbaar was
Er wordt verwezen naar de wandelpassages die lopen via chemin 37
fout tijdstip van openbaar onderzoek – bezwaarindiener stelt dat dit moest gevoerd worden voor
de verkaveling.
Het deel onder de chemin werd niet onderzocht op archeologische vondsten omdat het ging
blijven en de kans heel reëel is dat er zich daar ook vondsten bevinden aangezien het net naast
de opgraving van hill80 ligt.
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-

-

er wordt verwezen dat in de toelichtingsnota van de landmeter staat: Dat de Chemin niet wordt
gebruikt en visueel niet zichtbaar is wat niet klopt want heel veel recreatieve mountainbikers
gebruiken/gebruikten dit pad en eveneens heel veel wandelaars. Er passeren zelfs enkele
erkende wandelroutes langs deze.
tekort aan onverharde paden rond Wijtschate

Met betrekking tot bovenstaande elementen wordt volgend standpunt ingenomen:
Het nieuwe tracé van chemin 37 is eveneens goed zichtbaar en begaanbaar. Op zich verandert er dan ook
niets aan de functie van de chemin.
Bestaande wandelpassages zullen blijven bestaan en aangeduid worden op het nieuwe tracé.
Het tijdstip van openbaar onderzoek wordt gevolgd conform de bepalingen van het decreet betreffende
gemeentewegen. Dit element is in deze procedure dan ook niet relevant.
De opmerking met betrekking tot archeologie heeft geen betrekking op de inhoudelijke vraag tot
wijziging van de sentier. Voor de volledige site van de recente verkaveling werd trouwens archeologisch
onderzoek uitgevoerd.
Na de aanpassing van het tracé van de sentier kan deze verbinding verder gebruikt worden door
wandelaars, mountainbikers. De verlegging heeft dan ook geen negatieve impact op het gebruik door de
trage weggebruiker.
Door het verleggen van de sentier kan nog steeds dezelfde verbinding gemaakt worden. Met betrekking
tot het onverharde aspect wordt opgemerkt dat het grootste deel van de vroegere verbinding reeds
grotendeels verhard/semiverhard was (grootteorde 75-80 % ). Enkel was nog een beperkt gedeelte van
deze verbinding onverhard. Deze chemin kan dan ook bezwaarlijk beschouwd worden als een
kwalitatieve onverharde buurtweg. Belangrijkste aspect van de chemin nl de verbinding tussen
Kapelaniestraat en Vierstraat voor de trageweggebruiker blijft na verlegging wel voldaan.
Voor deze aanvraag werden volgende adviezen ontvangen:
Reactie van departement mobiliteit en openbare werken op de adviesvraag: er werd geen reactie
ontvangen.
Advies van de bestendige deputatie waarin bepaald wordt: ‘Buurtweg 37 loopt door een aantal kavels.
Het is logisch dat er een optimalisatie komt en de weginfrastructuur gewijzigd wordt. Het lijkt niet zo
logisch om slechts een gedeelte van de nieuwe verkaveling te bekijken. Zo loopt achter een aantal kavels
nog voetweg 87. Heeft die nog een functie? Het verdient in elk geval de aanbeveling om individuele
vragen in een globaler kader te bekijken.’
De aanvraag is inderdaad beperkt tot het traject van chemin 37. De voorgestelde wijziging zorgt ervoor
dat het traject niet meer loopt door de kavels waarbij wordt omgelegd op de nieuwe wegen. Op die
manier worden toekomstige ontwikkelingen van bebouwing niet gehypothekeerd en wordt toch voorzien
in het behoud van de chemin. Dit is dan ook 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.
Er is geen gemeentelijk beleidskader opgemaakt om de hierboven vermeldde doelstelling verder te

Bekendmaking website: 14 september 2021

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.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Stelt het gemeentelijk rooilijnplan voor de verlegging van chemin nr 37, zoals weergegeven op de
plannen opgemaakt door 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.
3.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging GIS-WVI

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
Juridische grond
BTW wetboek, art. 44, §2bis, tweede lid.
Documenten
Samenwerkingsovereenkomst Kosten delende vereniging GIS-WVI.
Feiten, context en argumentatie
De zelfstandige groepering KDV GIS-WVI heeft tot doel voor de leden een gezamenlijke dienstverlening
uit te bouwen op het vlak van GIS. De 21 leden, waaronder Heuvelland, zijn opgenomen in de ledenlijst in
Annex 1 aan deze samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van 2 jaar,
die van start gaat op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. Annex 4 bevat een illustratieve
en niet-limitatieve oplijsting van potentiële uitvoerende GIS-taken.
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Financiële gevolgen
De verdeling tussen de leden van de gezamenlijke uitgaven zal geschieden pro rata de diensten die per lid
werden gepresteerd in het afgelopen jaar.
De gezamenlijke uitgaven van de diensten geleverd aan de leden omvatten:
•

•

de directe en de indirecte salariskosten van alle personeel in de pool, zoals hierna omschreven:
o

pool 1: GIS-coördinatoren en GIS-experten

o

pool 2: GIS-operatoren en GIS-deskundigen

de facturen die WVI van zijn leveranciers ontvangt direct gelieerd aan de dienstverlening van de
KDV.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de overeenkomst op 16 juni 2021 principieel
goedgekeurd.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst Kosten delende vereniging GIS-WVI goed te keuren.

Uitvoering
4.

Goedkeuring tijdelijke politieverordening betreffende het schilderen op openbaar domein ter
gelegenheid van de WRC Renties Ypres Rally Belgium van 12 tot en met 14 augustus 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;
Het besluit van de Burgemeester tot vergunning tot inrichting van deze WRC rally.
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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
Superstage VZW, organiseert de WRC Renties Ypres Rally Belgium van 12 tot en met 14 augustus 2021 op
het grondgebied van Heuvelland.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Tijdens de maand augustus 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 WRC Renties Ypres Rally Belgium.
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:
•
•
•
•
•
5.

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.

Goedkeuring tijdelijk politieverordening op de openbare orde ter gelegenheid van de WRC Renties
Ypres Rally van 12 tot en met 14 augustus 2021

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 40-41.
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.
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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.
Het schrijven van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waarbij toestemming wordt verleend tot
doortocht door het beschermd landschap van Kemmelberg en omgeving en de Scherpenberg.
Feiten, context en argumentatie
Superstage VZW organiseert de WRC Renties Ypres Rally Belgium van 12 tot en met 14 augustus 2021 op
het grondgebied Heuvelland.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Van 12 tot en met 14 augustus 2021 is het aan eenieder verboden op enige manier ook het normale
verloop van de wettelijk vergunde WRC Renties Ypres Rally Belgium 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

•

De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank

•

De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen

•

PZ ARRO Ieper, Ter Waarde 54, Ieper

•

De Inrichters.
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6.

Goedkeuring tijdelijke politieverordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten ter
gelegenheid van de WRC Renties Ypres Rally Belgium van 12 tot en met 14 augustus 2021

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
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.
Het besluit van de Burgemeester tot vergunning tot inrichting van deze WRC Rally.
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
Superstage VZW organiseert de WRC Renties Ypres Rally Belgium van 12 tot en met 14 augustus 2021 op
het grondgebied Heuvelland.
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.
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
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voor de permanente eet- en drankgelegenheden. De vergunning zal uitdrukkelijk de plaats bepalen waar
het tijdelijk verkooppunt mag geplaatst worden.
Op donderdag 12 augustus 2021, de zone langs de Shakedown te Nieuwkerke.
Op vrijdag 13 augustus 2021, de zone langs SS2-6 Westouter-Boeschepe en SS 3-7 Kemmelberg.
Op vrijdag 14 augustus 2021, de zone langs SS 9-13 Hollebeke, SS 10-14 Dikkebus en SS 12-16 MesenMiddelhoek.
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.

Financiën
7.

Goedkeuring gunstig advies jaarrekeningen 2020 kerkfabrieken Heuvelland

Bevoegdheid
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
40 en 41, betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Juridische grond
Het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012, in het bijzonder artikels 54 t.e.m. 56 betreffende de
jaarrekening en eindrekening en artikels 57 t.e.m. 62 betreffende het administratief toezicht.
De ministeriële omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 en latere wijzigingen, betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018 en latere wijzigingen.
Documenten
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Jaarrekeningen van 2020 van de kerkfabrieken Sint-Medardus te Wijtschate, Sint-Petrus te Loker,
Sint-Machutus te Wulvergem, Sint-Laurentius te Kemmel, Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te De Klijte, SintJan Baptist te Dranouter, Onze-Lieve Vrouw te Nieuwkerke en Sint-Eligius te Westouter.
Feiten, context en argumentatie
De budgetten en budgetwijzigingen van 2020 werden goedgekeurd door het schepencollege. Tevens
werden de meerjarenplannen en meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 goedgekeurd door het
schepencollege.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekeningen van 2020 van de kerkfabrieken van
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te De Klijte, Sint-Jan Baptist te Dranouter, Sint-Laurentius te Kemmel, SintPetrus te Loker, Onze-Lieve Vrouw te Nieuwkerke, Sint-Eligius te Westouter, Sint-Medardus te Wijtschate
en Sint-Machutus te Wulvergem.
Artikel 2
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de bisschop en het centraal
kerkbestuur.

Personeel en organisatie
8.

Kennisname rapport organisatiebeheersing 2020

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 219.
Documenten
Rapport organisatiebeheersing 2020.
Feiten, context en argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke
zekerheid te verschaffen dat men:
•

de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;

•

wetgeving en procedures naleeft;

•

over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

•

op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

•

de activa beschermt en fraude voorkomt.

Op 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad het kader goedgekeurd van het organisatiebeheersingssysteem.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing.
Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.
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Het huidige rapport organisatiebeheersing geeft een overzicht van de genomen maatregelen in 2020 om
de organisatiebeheersing te verbeteren.
Het rapport is besproken op het managementteam van 2 juni 2021.
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het rapport op 16 juni 2021.
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2020.

Onderwijs
9.

Goedkeuring vaststelling van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Dranouter ‘De
Zafant’ voor het schooljaar 2021-2022

Bevoegdheid
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1991 waarbij de organisatie van het gewoon kleuter- en
lager onderwijs op basis van het lestijdenpakket werd vastgesteld.
Juridische grond
De omzendbrief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 7 juni 2021 met melding dat er
39 lestijden voor het kleuteronderwijs en 86 lestijden voor het lager onderwijs, 6 aanvullende lestijden
voor Katholieke godsdienst 4 punten ICT-coördinatie en 23 punten administratieve ondersteuning
beschikbaar zijn en dat 1 lestijd wordt omgezet van kleuter naar lager.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2021 waarbij voor de
gemeentelijke basisschool ‘De Zafant’ voor het schooljaar 2021-2022, met het werkingsbudget, de
aankoop van 6 PWB-uren (persoonlijk werkingsbudget) werd goedgekeurd.
Documenten
De brief van het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs en vorming van 7 juni 2021: melding van de
personeelsformatie schooljaar 2021-2022.
Feiten, context en argumentatie
De aanwending van het lestijdenpakket in de gemeentelijke bassischool ‘De Zafant’ te Dranouter voor het
schooljaar 2021-2022 wordt als volgt vastgesteld:
-

1 ambt van kleuteronderwijzer(es): 24 lestijden
1 ambt van kleuteronderwijzer(es): 13 lestijden
1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 3 lestijden (kleuter)
1 ambt van schoolhoofd: 6 lestijden;
3 voltijdse ambten van onderwijzer(es): 72 lestijden;
1 ambt van onderwijzer(es): 8 lestijden;
1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 6 lestijden (lager);
1 ambt van 2/36 voor ICT-coördinator;
1 ambt van 12/36 voor zorgcoördinatie
1 ambt van 3/36 voor zorgcoördinatie kleuter;
1 ambt van 12/36 voor administratieve hulp;
1 ambt van leermeester(es) katholieke godsdienst voor 6 lestijden;
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- 1 ambt van leermeester(es) niet-confessionele zedenleer voor 6 lestijden.
De gemeenteraad dient hierin een beslissing te nemen.
Aan het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en overlegcomité werd gevraagd hun opmerkingen door
te geven op de bijeenkomst van 9 juni 2021. Het voorstel werd gunstig geadviseerd.
Ook op de bijeenkomst van de schoolraad van 16 juni 2021 werd dit voorstel gunstig geadviseerd.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De aanwending van het lestijdenpakket in de gemeentelijk basisschool ‘De Zafant’ te Dranouter voor het
schooljaar 2021-2022 als volgt vast te stellen:
-

1 ambt van kleuteronderwijzer(es): 24 lestijden
1 ambt van kleuteronderwijzer(es): 13 lestijden
1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 3 lestijden (kleuter)
1 ambt van schoolhoofd: 6 lestijden;
3 voltijdse ambten van onderwijzer(es): 72 lestijden;
1 ambt van onderwijzer(es): 8 lestijden;
1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 6 lestijden (lager);
1 ambt van 2/36 voor ICT-coördinator;
1 ambt van 12/36 voor zorgcoördinatie
1 ambt van 3/36 voor zorgcoördinatie kleuter;
1 ambt van 12/36 voor administratieve hulp;
1 ambt van leermeester(es) katholieke godsdienst voor 6 lestijden;
1 ambt van leermeester(es) niet-confessionele zedenleer voor 6 lestijden.

Artikel 2
In het kader van het bestuurlijk toezicht, wordt dit besluit meegedeeld aan de heer Provinciegouverneur.
10. Goedkeuring aanpassing schoolreglement en infobrochure
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 29, 40 en 41.
Juridische grond
De gemeenteraad van 14 september 2020 waarbij de aanpassing aan het schoolreglement, de
infobrochure en het pedagogisch project voor de gemeentelijke basisschool Dranouter ‘De Zafant’ voor
het schooljaar 2020-2021 werd goedgekeurd.
Het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de
centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in het
basis en secundair onderwijs.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs.
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De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van
het getuigschrift basisonderwijs.
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. art. 3, 25°, 6, 14, 14/0, 20, 27 , 27bis, §1, 3° en §4,
37, §2, 12°, 37, §3,17°, 29 , 37bis, 62, §2, 26ter, 47bis, 195.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, art. 104 en 119.
Documenten
Schoolreglement en infobrochure 2021-2022.
Feiten, context en argumentatie
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Het huidig schoolreglement
gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure), goedgekeurd op 14 september 2020, is aan
actualisatie toe.
Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, dienen na overleg in de
schoolraad te worden opgenomen in de infobrochure. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de
infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking
gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap stelt hiervoor een
model van schoolreglement ter beschikking.
Het voorstel werd gunstig geadviseerd door de schoolraad van 16 juni 2021.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De hierbij gevoegde infobrochure wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in de infobrochure.
Artikel 4
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
11. Goedkeuring huishoudelijk reglement schoolraad
Bevoegdheid
Het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.
Juridische grond
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Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
De nieuwe samenstelling van de schoolraad voor 2021-2025 en de aktename daarvan in de
gemeenteraad van 28 juni 2021.
Documenten
Huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
Er zijn geen aanpassingen bij het vorige huishoudelijk reglement van de schoolraad, enkel verlenging,
goedgekeurd op de bijeenkomst van de vernieuwde schoolraad op 16 juni 2021.
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad, waarvan de tekst in bijlage, goed te keuren.
12. Aktename vernieuwing schoolraad
Bevoegdheid
Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid
artikel 12.
Documenten
Huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
De schoolraad van GBS De Zafant dient om de 4 jaar te worden samengesteld. In de schoolraad zetelen
vertegenwoordigers van volgende geledingen:
•

de ouders

•

het personeel

•

de lokale gemeenschap

De schoolraad wordt samengesteld door aanduiding vanuit de ouderraad, de pedagogische raad en de
leerlingenraad en wordt voor 2021-2025 samengesteld als volgt:
•

voor het schoolteam werden volgende personen gekozen: Greet Dejonghe (voorzitter), Katrien
Sohier(secretaris) en Greet Vandermarliere

•

voor de ouderraad werden gekozen: Lander Vandroemme, Sofie Corne en Eline Degrave

•

voor de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Liesbeth Pattyn, Nadine Tancré en Carine
Feryn

Goedgekeurd op de bijeenkomst van de vernieuwde schoolraad 16 juni 2021.
BESLUIT:
Artikel 1
Neemt akte van de nieuwe samenstelling van de schoolraad.
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Welzijn
13. Financiële steun voor de werking van de MUG-heli
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 4041.
Feiten, context en argumentatie
Verzoek van raadslid Ivo Fonteyne tot toevoeging in openbare zitting van volgend punt aan de agenda
van de gemeenteraad van 28 juni 2021:
Financiële steun voor de werking van de MUG-heli
Toelichting:
De MUG-heli blijft het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. De werking kost jaarlijks ca.
650.000 euro en hangt af van voluntariaat, mecenaat, provinciale en gemeentelijke inspanningen. De heli
doet zo’n 700 interventies per jaar en redt jaarlijks gemiddeld 40 extra levens. Vanuit de basislocatie AZ
St-Jan in Brugge kan de heli binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen. En veroorzaakt
gemiddeld 10 min tijdwinst. Twee miljoen mensen zijn woonachtig binnen zijn bereik.
Telkenjare vraagt het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw o.a. aan de
gemeentebesturen van onze provincie om financiële steun te verlenen voor de werking van de MUG-heli.
Deze steun hebben ze immers broodnodig om de heli in de lucht te kunnen houden. In 2019 en 2020
hebben we ook het voorstel gedaan in de gemeenteraad om financiële steun te verlenen daarvoor. Dit
werd steeds afgekeurd door de meerderheidsfractie, met als reden dat de federale overheid dit maar
moet bekostigen.
Onze fractie vindt ook dat de federale overheid hier zou moeten tussenkomen, maar wat zien we? Dat de
federale overheid nog altijd niet over de brug komt met financiële middelen, en het ziet er ook niet naar
uit dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. We kunnen ons bijgevolg niet blijven verstoppen achter
die dooddoener dat de minister het maar moet oplossen!
N.a.v. de weigeringen door de meerderheidspartij in de gemeenteraad hebben we met de MUGheli-actie
Heuvelland zelf acties op touw gezet, waardoor we in 2019 en 2020 in totaal liefst 5.500 euro konden
overhandigen aan de organisatie achter de heli! We voelden immers aan dat de bevolking niet opgezet
was en is met de weigering van het gemeentebestuur om financieel te steunen.
We hebben die acties ondernomen, omdat we met N-VA Heuvelland voor onze Heuvellandse bevolking
alle mogelijke middelen ter beschikking willen hebben in levensbedreigende situaties. Wij wensen de
inwoners van Heuvelland de beste en snelste zorgen te kunnen aanreiken! Profiteren van eventuele
tussenkomst van de heli, en zelf geen poot uitsteken om die in de lucht te kunnen houden vinden we
onverantwoord!
Voorstel van beslissing:
Een bijdrage van 0,20 euro per inwoner lijkt billijk. Voor Heuvelland zou dit neerkomen op ca. 1.600 euro.
Dit is nog altijd heel wat lager dan hetgeen IMDH vraagt.
7 stemmen voor (Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah Vandelanotte,
Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde)
12 stemmen tegen (Bert Doise, Wieland De Meyer, Bart Vanacker, Dirk Baekelandt, Jean-
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Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc Caenepeel, Lieve D'Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck,
Marjan Rouseré, Valerie Deknock)
BESLUIT:
Artikel 1
Weigert de bijdrage van 1.600 euro ter medefinanciering van de werking 2021 van de MUG-heli WestVlaanderen.
14. Goedkeuring project 'gele doos'
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 7778.
Feiten, context en argumentatie
Verzoek van raadslid Ryde Caroline tot toevoeging in openbare zitting van volgend punt aan de agenda
van de gemeenteraad van 28 juni 2021:
Gele doos
Toelichting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de invoering van het project ‘de gele doos’ in de gemeente
Heuvelland goed te keuren. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen is voor ouderen een een belangrijk
aspect binnen hun welzijn en gezondheid.
De gele doos is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoon-, contact-, en medische gegevens.
Ze moet in de koelkastdeur bewaard worden omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor
hulpdiensten. Een sticker aan de binnenkant van de voordeur vertelt de hulpverlener dat er een gele
doos aanwezig is. Wanneer ouderen, chronisch zieken , personen met een beperking , … in nood verkeren
of vermist blijken , vinden diensten als brandweer , hulpverleners en politie sneller de nodige informatie.
De gele doos heeft als doel om misschien wel levens te redden. Zeker bij alleenstaanden of personen met
dementie is het soms een zoektocht naar de juiste informatie en medicatie.
Hoewel de gele doos enkel papieren zou bevatten, is de koelkast toch en perfecte herkenbare plaats voor
de hulpverleners zodat ze de doos altijd makkelijk terugvinden.
Voorstel van beslissing:
-

Om voor elke inwoner vanaf 80 jaar een dergelijke doos aan te kopen

-

Om de gele dozen te verdelen via lokale dienstencentra en apotheken

Actief promotie te voeren voor de aanschaf van een gele doos door de inwoners alsook dient er
aandacht gevestigd te worden om de informatie in de doos zo actueel mogelijk te houden
bij eenparigheid van stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Het project ‘gele doos’ goed te keuren.
Artikel 2
Om voor elke inwoner vanaf 80 jaar een dergelijke doos aan te kopen.
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Artikel 3
Om de gele dozen te verdelen via de lokale sociale dienst.
Artikel 4
Actief promotie te voeren voor de aanschaf van een gele doos door de inwoners en de aandacht er op te
vestigen om de informatie in de doos zo actueel mogelijk te houden.

Alle punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting gesloten om 20.41 uur.
algemeen directeur,
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voorzitter,

