Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 29 juni 2020.
Aanwezig:
Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De
Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Lieve D’Haene, Eddy
Gryson, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne,
Caroline Ryde, Marjan Rouseré, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.
Schepen Dirk Baekelandt is afwezig-verontschuldigd.
Raadsleden Lieve D’Haene, Jolien Deklerck en Carla Cardinael zijn afwezigverontschuldigd.
Financieel Directeur Ina Demeulenaere en afdelingshoofd ondersteuning Torben
Wolfs zijn aanwezig.
Deze vergadering vindt plaats onmiddellijk na de openbare zitting van de OCMWraad.
Komt bijeen om 20.29 uur in het ontmoetingscentrum ’t Seultje te Nieuwkerke.
Ingevolge een politieverordening van de burgemeester vindt de vergadering plaats
achter gesloten deuren (zonder publiek en pers) om de verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) te beperken.
Aanstonds opent de voorzitter de vergadering en wordt er overgegaan tot de
afhandeling van de agenda.
Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingebracht nopens de notulen van
de vorige vergadering, waardoor ze als goedgekeurd worden beschouwd.
Openbare vergadering.
1. Veiligheid – Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 17
juni 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad om de verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) te beperken

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 17 juni 2020 betreffende
de organisatie van de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te
beperken;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 17 juni 2020
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.
2. Financiën – Kennisname jaarrekening 2019 OCMW

Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (BS 19.12.2018).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeente,
provincies, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het OCMW
Heuvelland.
De jaarrekening kan als volgt worden samengevat:
I. Exploitatiebudget
148 027,27
II. Investeringsbudget
-140 893,79
Bekendmaking website: 9 februari 2021

III. Andere
IV. Budgettair resultaat van het boekjaar
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd resultaat
VIII. Resultaat op kasbasis
BESCHIKKEND GEDEELTE
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad neemt kennis van de jaarrekening
dienstjaar 2019.

-153 344,11
-146 210,63
2 162 661,53
2 016 450,90
2 016 450,90

van het OCMW Heuvelland van het

3. Financiën – Vaststelling jaarrekening 2019 gemeente

Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (BS 19.12.2018).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeente,
provincies, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de
gemeente Heuvelland en deze vast te stellen.
De jaarrekening 2019 kan als volgt worden samengevat:
I. Exploitatiebudget
2 107 570,00
II. Investeringsbudget
-1 392 479,89
III. Andere
-355 273,50
IV. Budgettair resultaat van het boekjaar
359 816,61
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
7 702 545,68
VI. Gecumuleerd resultaat
8 062 362,29
VIII. Resultaat op kasbasis
8 062 362,29
Gelet op de tussenkomst met presentatie door schepen Wieland De Meyer;
BESCHIKKEND GEDEELTE
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad neemt kennis van de jaarrekening van het gemeentebestuur Heuvelland van
het dienstjaar 2019 en stelt deze vast.
4. CultuurOverleg Zeven projectvereniging – Goedkeuring werkingsverslag 2019,
jaarrekening 2019 en financieel verslag 2019

De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op 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;
Gelet op het schrijven van CO7 van 28 mei 2020 met de vraag om het
werkingsverslag (2019), samen met de jaarrekening en het jaarverslag van de
accountant van de projectvereniging CO7 ter goedkeuring aan de raad voor te
leggen;
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Gehoord de toelichting van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Art. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het werkingsverslag (2019), samen met de
jaarrekening en het jaarverslag van de accountant van de projectvereniging CO7.
Art. 2
Een afschrift te bezorgen aan CO7.
5. Ruimte – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Leader project “Samen
naar een betere waterkwaliteit in de Bollaert – en Kleine Kemmelbeek”

Het Decreet Lokaal Bestuur;
In het kader van genoemd leaderproject is er een financiële cofinanciering van 5.000
€ ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020.
De doelstellingen van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap zijn het
bevorderen van klimaat robuuste landbouw, het inrichten van klimaat robuuste
waterlopen en landschappen en het kwaliteitsvol inrichten van watergebonden
landschappen. Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten, waaronder het
deelproject Robuuste Waterlopen Westhoek.
Het projectvoorstel van Robuuste Waterlopen Westhoek werd ingediend door de
Provincie West-Vlaanderen samen met het Regionaal Landschap, Inagro, stad Ieper,
gemeente Heuvelland, De Watergroep, Boerenbond en ABS.
Het project Robuuste Waterlopen Westhoek heeft de ambitie om in te zetten op een
goede waterkwaliteit en watervoorraad, een leefbare landbouw en een kwaliteitsvol
landschap in de afstroomgebieden van de Kleine Kemmelbeek en de
Bollaert/Wijtschatebeek. De beide afstroomgebieden zijn enerzijds gelegen in
belangrijk landbouwgebied waar de Partijen ook in de toekomst een duurzame
voedselproductie willen verzekeren en anderzijds in drinkwaterwinninggebied waar
De Watergroep drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Een goede
waterkwaliteit is van groot belang. Daarenboven kent de Kleine Kemmelbeek een
sterk verval waardoor veel erosiemateriaal wordt geloodst naar de Dikkebusvijver
die steeds frequenter moet gebaggerd worden met hoge maatschappelijke kosten
tot gevolg.
Gehoord de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
6. Ruimte – Advies openbaarvervoerplan vervoersregio Westhoek

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, in het
bijzonder artikel 8 betreffende de taakstelling van de vervoerregioraad. Binnen elke
vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 betreffende de
indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de
afbakening van deze vervoerregio’s, waarbij de gemeente ingedeeld werd in de
Vervoerregio Westhoek;
Overwegende dat de Vervoerregio Westhoek is gestart met het opstellen van het
regionaal mobiliteitsplan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale
besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. De Vlaamse
Overheid stelde daartoe het consortium Deloitte/ Traject/ Mint/ 02 als studiebureau
aan. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de oriëntatienota opgesteld en
op 13 mei 2020 aan de Vervoerregioraad voorgelegd en goedgekeurd.
Overwegende dat het openbaar vervoerplan een voorafname is op het regionale
mobiliteitsplan en dus deel uitmaakt van het regionale planningsproces;
Gelet op de timing voor het openbaar vervoerplan zoals gecommuniceerd door
minister Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare
Werken, op 28 november 2019;
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Gelet op de budgetten die toegewezen zijn aan de vervoerregio voor kernnet,
aanvullend net en vervoer op maat;
Overwegende dat de Vervoerregioraad voor de Vervoerregio Westhoek in zitting
bijeen kwam op 19 september 2019, 13 november 2019, 19 december 2019, 20
februari 2020, en 13 mei 2020; dat op deze vergaderingen, onder andere, het
openbaar vervoerplan voor de regio besproken werd;
Gelet op de afspraak gemaakt in de schoot van de Vervoerregioraad om het advies
van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te kennen met betrekking
tot het voorlopig goedgekeurde vervoerplan voorafgaand de definitieve goedkeuring
van het plan in de Vervoerregioraad;
Gelet op de voorlopige goedkeuring van het openbaar vervoerplan door de
Vervoerregioraad Westhoek op 13 mei 2020 met het oog op een advisering door de
gemeenteraden van de gemeenten in de regio;
Overwegende dat de vaststelling van het nieuwe openbaar vervoerplan in de schoot
van de Vervoerregioraad conform het decreet betreffende basisbereikbaarheid
volgende elementen inhoudt:
-Advies omtrent het kernnet op niveau van verbindingen en indeling in het net
-Beslissing omtrent het netwerk aanvullend net op niveau van verbindingen en
indeling in het net
-Beslissing omtrent het voorstel vervoer op maat en de maatregelen die daartoe
binnen het beschikbare budget genomen zullen worden;
Overwegende dat dit Openbaar Vervoerplan uitvoerig voorbereid werd in de
verschillende organen van de Vervoerregioraad, met name de ambtelijke werkgroep
en de vervoerregioraad van de Vervoerregio Westhoek; dat de gemeente daar op
voldoende wijze bij betrokken werd;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen heeft;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Keurt het ontworpen kernnet zoals voorlopig goedgekeurd door de vervoerregioraad
op 13 mei 2020 goed en stemt derhalve in met een gunstig advies hierover vanuit de
vervoerregioraad aan de Vlaamse Regering en De Lijn.
Artikel 2
Keurt het ontworpen aanvullend net zoals voorlopig goedgekeurd door de
vervoerregioraad op 13 mei 2020 goed en stemt derhalve in met een gunstig advies
hierover vanuit de vervoerregioraad aan de Vlaamse Regering en De Lijn.
Artikel 3
Keurt het ontworpen vervoer op maat zoals voorlopig goedgekeurd door de
vervoerregioraad op 13 mei 2020 goed en stemt derhalve in met een gunstig advies
hierover vanuit de vervoerregioraad aan de Vlaamse Regering en De Lijn.
Artikel 4
Maakt afschrift van deze beslissing over aan de voorzitter van de Vervoerregioraad
Westhoek.
7. Ruimte – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze restauratie Dries
Kemmel

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de 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;
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van €
139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90, 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Restauratie Dries Kemmel” een
bestek met nr. 2020/1578 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 75.808,50
excl. btw of € 91.728,29 incl. 21% btw (€ 15.919,79 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget
van
2020
en
2021,
op
budgetcode
068000/2220007/BESTUUR/CBS/0/IP-062 (actie A-110403);
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Gehoord de tussenkomsten van raadslid Evelyne Gaudissabois;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/1578 en de raming voor
de opdracht “Restauratie Dries Kemmel”, opgesteld door de Dienst Openbare
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 75.808,50 excl. btw of € 91.728,29 incl. 21% btw (€ 15.919,79 btw
medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020 en
2021, op budgetcode 0680-00/2220007/BESTUUR/CBS/0/IP-062 (actie A-110403).
8. Mens – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kemmelwaar met CO7 en
de feitelijke samenwerking ‘Pottenbakkers Kemmelwaar’

Gelet op het lopende Cupido project dd. 2019, 2020 en 2021 welke
ondernemerschap stimuleert op het vlak van cultuur, landschap en erfgoed;
Gelet op het onderdeel Kemmelwaar 2.0. waarbij keramisch vaatwerk van 500 voor
Christus terug ‘tot leven’ wordt gebracht met het opzet om na te gaan of er voor
deze producten een commerciële markt bestaat;
Overwegende dat hieraan een atelierwerking wordt gekoppeld met demonstraties
en workshops ten behoeve van klassen en organisaties, tijdens dewelke ook het
verhaal wordt gebracht van de Kelten op de Kemmelberg;
Overwegende de wenselijkheid om met de betrokken partijen, de feitelijke
samenwerking ‘pottenbakkers Kemmelwaar’ en CO7 rond de atelierwerking en het
ondernemerschap goede afspraken te maken;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst welke in samenspraak met
hen werd opgemaakt, in bijlage van deze notulen;
Gehoord schepen Jean- Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad keurt het ontwerp samenwerkingsovereenkomst met CO7 en de feitelijke
samenwerking ‘pottenbakkers Kemmelwaar’ goed.
9. Mens – Goedkeuring Cities Appeal International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN)
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Regelgeving bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal
bestuur.
Feiten en context
Gemeente Heuvelland heeft zich vorig jaar samen met de andere
Westhoekgemeenten geëngageerd om samen te werken rond de vredesthematiek,
zo eigen aan onze streek. De Westhoek, getekend door de geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog heeft een bijzondere roeping om zich voor de wereldvrede te
blijven inzetten.
Ruim een eeuw geleden werden massavernietigingswapens geïntroduceerd in de
moderne oorlogsvoering. Het inzetten van gas veranderde de oorlogsvoering tijdens
WOI. Inmiddels is er het internationale verdrag inzake Chemische Wapens. Het
OPCW ziet, met haar 193 leden, als uitvoeringsorgaan van het Verdrag, toe op het
wereldwijde streven om chemische wapens permanent te bannen.
Tijdens WOII werd met de inzet van kernwapens een nog dodelijker
massavernietigingswapen geïntroduceerd. Tot op vandaag – 75 jaar na het dubbele
gebruik van atoomwapens tegen de twee Japanse steden Hiroshima en Nagasaki – is
er geen universeel geldend verdragsverbod.
Motivatie
Op initiatief van de internationale campagne ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons) werd in 2017 voor het eerst een internationaal verdrag
aangenomen dat de productie, het bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens
universeel verbiedt. 122 landen ondertekenden de eindtekst. ICAN ontving hiervoor
in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede. Inmiddels hebben 36 landen het verdrag
geratificeerd. België is daar niet bij. ICAN roept steden en gemeenten op om de
steun voor het VN-kernwapenverbod te vergroten en roept lokale besturen dan ook
op om onderstaande “Cities Appeal” goed te keuren.
ICAN Cities Appeal:
‘‘Onze gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens
vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben
om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens,
opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen
hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VNKernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen
we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.’’
Het platform Westhoek Vredeshoek vraagt om deze oproep te steunen, om zo
samen een krachtig signaal te kunnen geven vanuit de Westhoek. (Zie bijlage: Brief
van Jennie Vanlerberghe, voorzitter van het Platform Westhoek Vredeshoek)
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad keurt de Cities Appeal goed.
Artikel 2
De raad communiceert deze beslissing aan het Platform Westhoek Vredeshoek.
10. Ruimte – Goedkeuring aankoop van percelen grond, kadastraal gekend
onder Heuvelland, 5de afdeling Westouter, sectie C, deel van nummers
349B, 351A en 352 in het kader van de aanleg van een hondenlosloopweide

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wenselijkheid om een hondenlosloopweide te voorzien aansluitend bij
de kern van Loker;
Gelet op de opportuniteit om de percelen gelegen langs de Oude Bellestraat,
kadastraal gekend 5de afdeling Westouter, sectie C nummers 349B, 351A en 352 aan
te kopen;
Gelet op het schattingsverslag van landmeterskantoor Feys bvba, met zetel te
Poperinge, Professor Dewulfstraat 188, van 04 december 2019;
Gelet op het opmetingsplan van landmeterskantoor Feys bvba, met zetel te
Poperinge, Professor Dewulfstraat 188, van 27 februari 2020;
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Gelet dat perceel nummer 0349/00B000 (eigendom van Jean Gryson en Regina
Doolaeghe) met een oppervlakte van 13a 10ca, opgesplitst werd in twee loten, nl.
lot 1 en lot 4 volgens opmetingsplan;
Gelet dat perceel nummer 0351/00A000 (eigendom van Martial Lahaye) met een
oppervlakte van 14a 10ca, opgesplitst werd in twee loten, nl. lot 2 en lot 5 volgens
opmetingsplan;
Gelet dat perceel nummer 0352/00_000 (eigendom van Kristien Deknudt) met een
oppervlakte van 22a 80ca, opgesplitst werd in twee loten, nl. lot lot 3 en lot 6
volgens opmetingsplan;
Gelet dat loten 4, 5 en 6 worden aangekocht door de gemeente Heuvelland in het
kader van de aanleg van de hondenlosloopweide;
Gelet dat lot 4 met een oppervlakte van 11a 92ca wordt geschat op € 7152;
Gelet dat lot 5 met een oppervlakte van 11a 13ca wordt geschat op € 3339;
Gelet dat lot 6 met een oppervlakte van 12a 88ca wordt geschat op € 3864;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 april
2020 betreffende de goedkeuring van deze aankoop en aanstelling notariskantoor
Thevelin & Feys;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Ivo Fonteyne;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Bart Vanacker;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Gelet op de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met 11 ja-stemmen en 4 neen-stemmen Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: Marc Lewyllie, Wieland De Meyer,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Eddy Gryson, Ivo
Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan Rouseré, Hilde Stragier, Bert Doise.
Volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: Bernard Heens, Geert Debergh,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois.
Artikel 1.
Keurt de aankoop van lot 4, eigendom van Jean Gryson en Regina Doolaeghe,
kadastraal gekend 5de afdeling Westouter, sectie C deel van nummer 349B, met een
oppervlakte van 11a 92ca goed.
Artikel 2.
Keurt de aankoop van lot 5, eigendom van Martial Lahaye, kadastraal gekend 5de
afdeling Westouter, sectie C deel van nummer 351A, met een oppervlakte van 11a
13ca goed.
De aankoopprijs wordt vastgesteld op 6183,50€, te verhogen met de al gedane
schattingskosten, de opmetingskosten, de aktekosten en de registratierechten.
Artikel 3.
Keurt de aankoop van lot 6, eigendom van Kristien Deknudt, kadastraal gekend 5de
afdeling Westouter, sectie C deel van nummer 352, met een oppervlakte van 12a
88ca goed.
Artikel 4.
Duidt notariskantoor Thevelin en Feys te Mesen, Gentstraat 12, aan om deze
aankoop verder uit te werken.
Artikel 5.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd
om alle stukken betreffende deze overdracht te ondertekenen.
11. Ondersteuning – Kennisname rapport organisatiebeheersing

Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 219.
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;
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• 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.
Het huidige rapport organisatiebeheersing geeft een overzicht van de genomen
maatregelen in 2019 om de organisatiebeheersing te verbeteren.
Het rapport is besproken op het managementteam van 10 juni.
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het rapport
op 17 juni.
Documenten
Rapport organisatiebeheersing.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing.
12. Bosgroep IJzer en Leie

Schriftelijke algemene vergadering op 19 juni 2020: bekrachtiging besluit van college
van burgemeester en schepenen van 3 juni 2020 betreffende vastlegging mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het collegebesluit van 3 juni 2020 waarbij het mandaat van de gemeentelijk
vertegenwoordiger werd vastgelegd voor de schriftelijke algemene vergadering van
Bosgroep Ijzer en Leie op 19 juni 2020;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad bekrachtigt het collegebesluit van 3 juni 2020 betreffende de vastlegging
van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de schriftelijke
algemene vergadering van Bosgroep Ijzer en Leie op 19 juni 2020.
13. VVSG vzw

Algemene vergadering op 25 juni 2020: bekrachtiging besluit van college van
burgemeester en schepenen van 17 juni 2020 betreffende vastlegging mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het collegebesluit van 17 juni 2020 waarbij het mandaat van de
gemeentelijk vertegenwoordiger werd vastgelegd voor de online algemene
vergadering van de VVSG vzw op donderdag 25 juni 2020 om 19.30 uur;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad bekrachtigt het collegebesluit van 17 juni 2020 betreffende de vastlegging
van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de online algemene
vergadering van de VVSG vzw op donderdag 25 juni 2020 om 19.30 uur.
14. Financiën – Advies jaarrekening 2019 kerkfabrieken St.-Jan Baptist
Dranouter,
St.-Petrus Loker, St.-Eligius Westouter, St.-Machutus
Wulvergem, St.-Laurentius Kemmel, O.L. Vrouw Nieuwkerke, O.L. Vrouw
Bezoeking De Klijte en St.-Medardus Wijtschate (toegevoegd)

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018),
en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012, in het bijzonder
artikel 54 en 55;
Gelet op de omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst,
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Medardus te Wijtschate;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus te Loker;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Machutus te Wulvergem;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius te Kemmel;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
te De Klijte;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Dranouter;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw te
Nieuwkerke;
Gelet op de jaarrekening van 2019 van de kerkfabriek Sint-Eligius te Westouter;
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Medardus te Wijtschate.
Artikel 2.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Petrus te Loker.
Artikel 3.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Machutus te Wulvergem.
Artikel 4.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Laurentius te Kemmel.
Artikel 5.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te De Klijte.
Artikel 6.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Dranouter.
Artikel 7.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw te Nieuwkerke.
Artikel 8.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening van 2019 van de
kerkfabriek Sint-Eligius te Westouter.
Artikel 9.
Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de
applicatie Religiopoint;
15. Mens – Financiële steun voor de werking van de MUG-heli (toegevoegd)

Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
Gelet op de schriftelijke vraag van raadslid Ivo Fonteyne aan de Algemeen Directeur
om het agendapunt “Financiën – steun voor de werking van de MUG-helikopter” toe
te voegen op de agenda van de gemeenteraadszitting dd. 29 juni 2020;
Overwegende de bijgevoegde toelichting over dit punt;
Overwegende het voorstel van beslissing van raadslid Ivo Fonteyne om een bijdrage
van 0,20 euro per inwoner te voorzien als toelage aan de werking van de MUGhelikopter, wat voor Heuvelland zou neerkomen op ca. 1.600 euro;
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Gehoord de tussenkomst van raadslid Ivo Fonteyne;
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Besluit: - met 9 neen-stemmen en 6 ja-stemmen Volgende raadsleden brengen een neen-stem uit:
Doise Bert, Caenepeel Luc, De Meyer Wieland, Geelhand de Merxem Jean-Pierre,
Gryson Eddy, Lewyllie Marc, Hilde Stragier, Vanacker Bart, Rouseré Marjan.
Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
Debergh Geert, Gaudissabois Evelyne, Heens Bernard, Vandelanotte Sarah, Ryde
Caroline en Fonteyne Ivo.
Artikel 1.
De gemeentelijke toelage voor het jaar 2020 ter medefinanciering van de werking
van de MUG-helikopter West-Vlaanderen wordt niet goedgekeurd.
16. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
21.35 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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