Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 14 september 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.
Raadslid Eddy Gryson is afwezig-verontschuldigd.
Komt bijeen om 20.08 uur in het ontmoetingscentrum Utendoale te Westouter.
Ingevolge een politieverordening van de burgemeester vindt de vergadering plaats
achter gesloten deuren (zonder publiek, wel met 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 2
september 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

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 02 september 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 02
september 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. Veiligheid – Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 24 juli
2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de
verspreiding van het coronavirus (Covid-19) – invoering van de
mondmaskerplicht in de bebouwde kom van Kemmel tijdens Kemmel Koerse
op 26 juli 2020

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 24 juli 2020 in het kader
van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) – invoering van de mondmaskerplicht in de bebouwde kom van Kemmel
tijdens Kemmel Koerse op 26 juli 2020;
Besluit:
Artikel 1 De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 24 juli
2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding
van het coronavirus (Covid-19) – invoering van de mondmaskerplicht in de
bebouwde kom van Kemmel tijdens Kemmel Koerse op 26 juli 2020.
3. Veiligheid – Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 24 juli
2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de
verspreiding van het coronavirus (Covid-19) – invoering van de
mondmaskerplicht op de winkelstraat Bellestraat op de Zwarteberg te
Westouter

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 24 juli 2020 in het kader
van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus
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(Covid-19) – invoering van de mondmaskerplicht op de winkelstraat Bellestraat op
de Zwarteberg te Westouter;
Besluit:
Artikel 1 De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 24 juli
2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding
van het coronavirus (Covid-19) – invoering van de mondmaskerplicht op de
winkelstraat Bellestraat op de Zwarteberg te Westouter.
4. Financiën – Goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW

OVERWEGENDE GEDEELTE
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
Op de gemeenteraad van 29 juni werd de rekening 2019 van het OCMW vastgesteld,
doch het Agentschap Binnenlands Bestuur liet op 3 juli weten dat de gemeenteraad
de OCMW-rekening moet goedkeuren in plaats van vast te stellen.
De raad wordt bijgevolg gevraagd de jaarrekening 2019 van het OCMW Heuvelland
goed te keuren.
De jaarrekening kan als volgt worden samengevat:
I. Exploitatiebudget
148 027,27
II. Investeringsbudget
-140 893,79
III. Andere
-153 344,11
IV. Budgettair resultaat van het boekjaar
-146 210,63
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
2 162 661,53
VI. Gecumuleerd resultaat
2 016 450,90
VIII. Resultaat op kasbasis
2 016 450,90
BESCHIKKEND GEDEELTE
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen –
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het OCMW Heuvelland van het
dienstjaar 2019 goed.
5. Financiën – Kennisname opvolgingsrapportering 2020

OVERWEGENDE GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), en
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 263.
Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeente, provincies, openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 6 en artikel 29.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
lokale en provinciale besturen, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5.
Feiten, context en informatie
Bekendmaking website: 9 februari 2021

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorziet in een
geïntegreerde planning van de gemeente en het OCMW.
De toepassing van artikel 263 van dit Decreet impliceert dat er minstens voor het
einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester
van het boekjaar wordt voorgelegd.
Dit opvolgingsrapport bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire
doelstellingen, een update van de financiële risico’s en de grondslagen en
assumpties. De uitgaven en ontvangsten die in het rapport worden getoond,
betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2020.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering die betrekking heeft
op het eerste semester van het boekjaar en het meerjarenplan 2020.
6. Financiën – Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 1, vaststelling
deel gemeente en goedkeuring deel OCMW

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (B.S. van 15 februari
2018) en latere wijzigin-gen, meer bepaald artikels 40, 41, 176, 249, 250, 257, 285,
286 en 330;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. van 19 december 2018)
Feiten, context en informatie
Een meerjarenplanaanpassing dringt zich op om de budgetten af te stellen op
realistische ontvangsten en uitgaven.
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van de gemeente
Heuvelland vast te stellen en het deel OCMW goed te keuren.
De meerjarenplanaanpassing van de gemeente en OCMW Heuvelland kan als volgt
worden samengevat:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatiesaldo
686.879 1.168.727 1.231.528 1.348.028 1.444.893 1.517.659
Ontvangsten
15.917.218 16.462.228 16.730.579 16.942.093 17.208.241 17.481.718
Uitgaven
15.230.339 15.293.501 15.499.051 15.594.065 15.763.348 15.964.059
Investeringssaldo -4.273.828 -3.866.280 -1.557.297
-764.423
-621.443
-832.144
Ontvangsten
2.050.404 1.318.964 3.332.140
837.140 1.422.118
257.140
Uitgaven
6.324.232 5.185.244 4.889.437 1.601.563 2.043.561 1.089.284
-857.577
-844.887
-881.911
-838.708
-816.192
-851.224
Financieringssaldo
Ontvangsten
140.413
187.218
187.218
187.218
187.218
187.218
Uitgaven
997.990 1.032.105 1.069.129 1.025.926 1.003.410 1.038.442
Budgettair
-4.444.526 -3.542.440 -1.207.680
-255.103
7.259
-165.709
resultaat
van het boekjaar
Gecumuleerd
budgettair
10.078.813 5.634.287 2.091.847
884.167
629.064
636.323
resultaat
vorig
boekjaar
Gecumuleerd
budgettair
5.634.287 2.091.847
884.167
629.064
636.323
470.614
resultaat
BESCHIKKEND GEDEELTE
Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: Bert Doise, Marc Lewyllie, Wieland De
Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc
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Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve D’Haene, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré, Ivo
Fonteyne en Caroline Ryde.
Volgende raadsleden onthouden zich: Bernard Heens, Geert Debergh, Carla
Cardinael, Sarah Vandelanotte en Evelyne Gaudissabois.
Besluit: - met 13 ja-stemmen en 5 onthoudingen Op basis van deze overwegingen
Artikel 1: stelt de raad de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, wat het deel
gemeente betreft vast.
Artikel 2: keurt de raad de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, wat het deel
OCMW betreft goed.
Artikel 3: wordt de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 overeenkomstig artikel
250 van het decreet over het lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse
Regering bezorgd.
Artikel 4: wordt dit besluit bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 en 286 van
het decreet over het lokaal bestuur (bekendmaking besluitenlijst, besluit en inhoud
via de webtoepassing).
Artikel 5: wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de
bekendmaking ervan overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal
bestuur.
7. Mens – Goedkeuring ontwerp overeenkomst met betrekking tot de werking en
het beheer van het bezoekerscentrum het Heuvelland en het
provinciedomein Kemmelberg

Gelet op het feit dat de eerste samenwerkingsovereenkomst eind 2019 ten einde
liep;
Overwegende de positieve resultaten van deze samenwerking;
Overwegende de vraag van de provincie West-Vlaanderen om een nieuwe
overeenkomst af te sluiten voor de periode van 01 januari 2020 tem 31 december
2025;
Overwegende dat de provincie, gezien de nabijheid van het provinciaal domein, een
belangrijke partner is in het bezoekerscentrum en vragende partij is om dit verder
als onthaalpunt voor het domein uit te bouwen;
Gelet op het feit dat op verschillende overlegmomenten tussen de gemeente en de
provincie diverse afspraken werden gemaakt op het vlak van inzet van personeel,
middelen en expertise, maar ook over de gezamenlijke aansturing van dit geheel;
Overwegende dat deze nieuwe afspraken vastgelegd dienen te worden in een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin deze afspraken en wederzijdse
engagementen goed omschreven worden;
Gelet op het voorliggende ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op artikel 41-42 van het decreet lokaal bestuur ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemene stemmenArtikel 1. De raad keurt het ontwerp samenwerkingsovereenkomst met betrekking
tot de werking en het beheer van het bezoekerscentrum het Heuvelland en het
provinciaal domein van de Kemmelberg (Heuvelland) met het provinciebestuur
goed.
Artikel 2. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht van start op 01 januari
2020.
8. Mens – Goedkeuring reglement samenwerking molenaars

Gelet op artikel 41 van het decreet lokaal bestuur i.v.m. de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 29/10/2004 houdende de bescherming als
monument van de Lijstermolen en zijn omgeving;
Gelet op diverse beslissingen van gemeenteraad en college in verband met de
restauratie van de Lijstermolen en de uitvoering van deze werken in 2020;
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Gezien het wenselijk is dat de gerestaureerde Lijstermolen maalvaardig blijft door
regelmatig gebruik;
Gezien het wenselijk is dat de traditie van het molenaarsambacht in Heuvelland
nieuw leven wordt in geblazen;
Gezien het wenselijk is het onroerend molenerfgoed te valoriseren;
Gelet op het aanbod van het Provinciaal Molencentrum te Wachtebeke tot het
volgen van een cursus molenaar vanaf oktober 2020, tegen een deelnameprijs van
200,00 € per persoon;
Gezien het wenselijk is dat het wederzijds engagement tussen kandidaat-molenaars
en de gemeente nader te omschrijven;
Gelet op het ontwerp van reglement samenwerking molenaars, opgesteld door de
dienst cultuur;
Gelet op de principebeslissing van het college van 15/07/2020;
Gehoord de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemene stemmen Art. 1
Het reglement samenwerking molenaars wordt goedgekeurd.
Reglement samenwerking molenaars
Inleiding
Het landschap leende zich goed tot het plaatsen van windmolens vanaf de late
middeleeuwen zodat op zowat elke hoogte wel een molen te vinden was. Het
oorlogsgeweld tijdens W.O. I deed de molens versneld verdwijnen en zorgde voor
een omschakeling naar maalderijen, op andere plaatsen en met een andere
aandrijving. Ook deze ambachtelijke bedrijven staakten intussen de bedrijvigheid
door de economische en technologische ontwikkeling in de 20ste eeuw.
Het overbrengen van de Lijstermolen naar de Baneberg in de jaren 1950 was toen al
een folkloristische aangelegenheid. Gezien de eigendom bij de gemeente Westouter
en Heuvelland terecht kwam, werd het ook een zaak van erfgoedbeheer. In 2020 kan
de gemeente eindelijke de restauratie laten plaatsvinden na een complexe
procedure.
De Lijstermolen is een relatieve nieuwkomer in het molenverhaal in Heuvelland.
Andere oudere sites zijn vandaag nog waar te nemen in het landschap. Sommige
vallen intussen ook onder andere erfgoedtakken zoals Spanbroekmolen/Pool of
Peace, de Buizenfabriek Dumoulin, het domein Scherpenberg, het domein
Lettenberg, enz.
Engagement van de gemeente
De gemeente Heuvelland engageert zich om het rijke molenerfgoed te valoriseren.
De Lijstermolen wordt gerestaureerd en blijft nadien maalvaardig. Daartoe dient de
molen minstens 10 maal per jaar te werken.
Het bedienen van een windmolen is een ingewikkelde zaak en vergt vakkennis. Het
Molencentrum te Wachtebeke richt regelmatig cursussen in om nieuwe mensen toe
te laten tot het ambacht van molenaar. Het traject bestaat uit een theoretisch deel
en een omvangrijke stage van 100 uur bij een meester-molenaar. Het traject duurt
twee jaar en kost 200,00 € per deelnemer. Wie enkel het theoretisch deel volgt, kan
erkend molengids en hulpmolenaar worden.
De gemeente neemt de inschrijvings- en verplaatsingskosten (via gemeentelijk
voertuig) van kandidaat-molenaar voor haar rekening.
De gemeente bestudeert mogelijk kanalen om het molenerfgoed te ontsluiten voor
inwoners en bezoekers. Het betreft hier zowel de werkende Lijstermolen als alle
andere molensites in de gemeente. Het molenerfgoed wordt in hoge mate verweven
met andere inhoudelijke verhaallijnen en met de bredere werking op het gebied van
landschapsbeheer, toerisme en vrije tijd in de gemeente.
De gemeente richt een werkgroep op met alle kandidaat-molenaars en andere
belangstellende personen en betrokken organisaties, hierin begeleid door een
medewerker van de gemeente, om bovenstaande acties vorm te geven.
Engagement van de kandidaat-molenaars
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De kandidaat-molenaar meldt zich bij de gemeente. Hij/zij wordt actief lid van de
molenwerkgroep. Hij/zij volgt de cursus molenaar op gedreven wijze en behaalt ook
het attest van meester-molenaar. Hij maakt deel uit van een team molenaars dat
met een beurtrolsysteem de Lijstermolen laat draaien op bepaalde dagen en uren,
zoals afgesproken met de gemeente.
9.

Onderwijs – Goedkeuring schoolreglement gewoon basisonderwijs GBS De
Zafant, de infobrochure en het pedagogisch concept

Bevoegdheid en juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 29, 40 en 41;
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, art. 104 en 119;
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 27, 28, 33, 37, 54 en 172
quinquies;
Het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ;
De gemeenteraad van 24 juni 2019 waarbij het schoolreglement gewoon
basisonderwijs werd goedgekeurd;
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 24 juni 2019, 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 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 22 juni 2020.
Documenten
Het schoolreglement, de infobrochue en het pedagogisch project van GBS De Zafant
voor schooljaar 2020-2021.
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de
infobrochure, goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 24.06.2019 wordt
opgegeven.
Artikel 2
Het hierbij gevoegde schoolreglement 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.
10. Onderwijs – Goedkeuring vaststelling van het lestijdenpakket voor GBS De
Zafant voor het schooljaar 2020-2021

Bevoegdheid en juridische grond
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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;
De omzendbrief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 3 juni
2020 met melding dat 53 lestijden beschikbaar zijn voor het kleuteronderwijs en 87
lestijden voor het lager onderwijs;
De omzendbrief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 3 juni
2020 met melding dat er 6 aanvullende lestijden voor Katholieke godsdienst
beschikbaar zijn;
De omzendbrief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 3 juni
2020 met melding van volgend puntenpakket: 4 punten ICT-coördinatie en 25
punten administratieve ondersteuning;
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2020
waarbij voor de gemeentelijke basisschool ‘De Zafant’ voor het schooljaar 20202021, met het werkingsbudget, de aankoop van 5 PWB-uren (persoonlijk
werkingsbudget) werd goedgekeurd;
Feiten, context en argumentatie
De aanwending van het lestijdenpakket in de gemeentelijke bassischool ‘De Zafant’
te Dranouter voor het schooljaar 2020-2021 wordt als volgt vastgesteld:
- 2 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es): 48 lestijden;
- 1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 4 lestijden (kleuter) of
- 1 ambt van schoolhoofd: 6 lestijden;
- 3 voltijdse ambten van onderwijzer(es): 72 lestijden;
- 1 ambt van onderwijzer: 14 lestijden;
- 1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 6 lestijden (lager);
- 1 ambt van 2/36 voor ICT-coördinator;
- 1 ambt van 11/36 voor zorgcoördinatie;
- 1 ambt van 14/36 voor administratieve hulp;
- 1 ambt van leermeester(es) katholieke godsdienst voor 6 lestijden;
- 1 ambt van leermeester(es) niet-confessionele zedenleer voor 6 lestijden.
De gemeenteraad dient hierin een beslissing te nemen.
Aan het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en overlegcomité werd gevraagd
hun opmerkingen door te geven tegen 8 juli 2020. C.O.V. en A.C.O.D. gaven hun
akkoord voor de personeelsformatie 2020-2021 zoals voorgesteld.
Het voorstel werd unaniem gunstig geadviseerd door de leerkrachten en de
schoolraad.
Documenten
De brief van het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs en vorming van 3 juni 2020:
melding van de personeelsformatie schooljaar 2020-2021.
Besluit: – met algemene stemmen –
Artikel 1
De aanwending van het lestijdenpakket in de gemeentelijk basisschool ‘De Zafant’ te
Dranouter voor het schooljaar 2020-2021 als volgt vast te stellen:
- 2 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es): 48 lestijden;
- 1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 4 lestijden (kleuter) of
- 1 ambt van schoolhoofd: 6 lestijden;
- 3 voltijdse ambten van onderwijzer(es): 72 lestijden;
- 1 ambt van onderwijzer: 14 lestijden;
- 1 ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding: 6 lestijden (lager);
- 1 ambt van 2/36 voor ICT-coördinator;
- 1 ambt van 11/36 voor zorgcoördinatie;
- 1 ambt van 14/36 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

Bekendmaking website: 9 februari 2021

In het kader van het bestuurlijk toezicht, wordt dit besluit meegedeeld aan de heer
Provinciegouverneur.
11. Ruimte – Goedkeuring wijziging gemeenteweg Bassevilleweg te Wijtschate

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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);
Motivatie
De aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door NV Danneels Development
voor een verkaveling langs de Bassevilleweg omvat de wijziging van een
gemeenteweg omvat (OMV 2020048491).
concreet ‘BA VK Bassevilleweg PN v2’, ‘VA plan kosteloze grondafstand’ en ‘VA
rooilijnenplan aangepast’.
In de aanvraag tot omgevingsvergunning is ene verbintenis toegevoegd waarbij
verklaard wordt dat de openbare wegen, aanhorigheden en openbare
nutsvoorzieningen , alsook de gronden waarop zij komen, vrij en onbelast en zonder
kosten aan de gemeente Heuvelland zullen afgestaan worden;
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verbreding van de
huidige weg. Op die manier kan worden voorzien in een zone voor de aanleg van
grasbetontegels voor parkeerplaatsen en een groenzone.
Het nieuwe tracé is aangeduid op de plannen toegevoegd aan de aanvraag
omgevingsvergunning,
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 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:
Door het voorzien van parkeerplaatsen in de verbreding van de weg blijft het
doorgaand verkeer verder gegarandeerd. Dit element en een bijkomende groenzone
dragen bij tot een verbetering van het wegentracé.
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 Bassevilleweg. De wijziging
heeft geen impact op de actuele functie van de gemeenteweg en heeft geen
gemeente overschrijdend effect. De aanvraag draagt bij aan de uitbouw van een
veilig wegennet op lokaal niveau. De wijziging staat dan ook ten dienste van het
algemeen belang.
Er werden geen opmerkingen ontvangen met betrekking tot de wijziging van de
gemeenteweg ontvangen tijdens het openbaar onderzoek (georganiseerd van 14 juli
2020 tem 12 augustus 2020).
Besluit:
Artikel 1
Keurt de wijziging van de gemeenteweg Bassevilleweg te Wijtschate conform het
rooilijnplan horende bij de omgevingsvergunning OMV 2020048491 goed.
Artikel 2
Keurt het principe van de opname in het openbaar domein van de uitbreiding van
de weg met aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen goed.
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12. Ruimte – Voorlopige vaststelling
verlegging sentier 28 te Loker

ontwerp

gemeentelijk

rooilijnplan

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019;
Motivatie
Het huidige tracé van sentier 28 dwarst onder diagonale lijn het akkerland
Heuvelland 6e afdeling sectie B nr 516 C. Omwille van een optimaal
landbouwgebruik van dit perceel en de beoogde inrichting voor fiets- en
voetgangersverbinding tussen Loker en Dranouter wordt een verlegging van het
tracé aangevraagd. Hierbij wordt het nieuwe tracé voorzien aan de rand van het
akkerland, naast de Dikkebusstraat.
Op die manier wordt voorzien in een gelijkwaardige verbinding als het
oorspronkelijke tracé waarbij via het nieuwe tracé (en bijkomende inbuizing van
gracht voor de electriciteitscabine en brits militair kerkhof) en de Lampernissestraat
dezelfde verbinding kan gemaakt worden.
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 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 wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig
tracé van sentier 28. Op die manier kan worden voorzien in een zone voor de aanleg
van een voetgangers- en fietserverbinding. Door het voorzien van deze verbinding
en het aansluiten op bestaande wegen en ingerichte paden kan een vlotte en veilige
verbinding gemaakt worden voor fietsers en voetgangers tussen Loker en Dranouter.
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 nieuwe tracé is aangeduid op de plannen opgemaakt door landmeter Marc Feys,
Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge.
Het gemeentebestuur heeft deze zone reeds aangekocht met het oog op de
realisatie van een fiets- en voetgangersverbinding.
De beslissing tot voorlopige vaststelling van het rooilijnplan sentier 28 moet
gedurende een periode van 30 dagen onderworpen worden aan een openbaar
onderzoek. Na het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan definitief
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - Met algemene stemmen Artikel 1
Stelt het gemeentelijk rooilijnplan voor de verlegging van voetweg 28, zoals
weergegeven op de plannen opgemaakt door landmeter Marc Feys, Professor
Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge voorlopig vast.
Artikel 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met het organiseren van het
openbaar onderzoek.
13. Ruimte – Goedkeuring kosteloze overdracht deel van de Montebergstraat
aan de Provincie West-Vlaanderen

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur.
Motivatie
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De Montebergstraat is grotendeels omringd door eigendom van de Provincie WestVlaanderen en maakt deel uit van buurtweg 13.
De Provincie West-Vlaanderen wenst de weg te onderhouden en in te richten
waardoor het wenselijk is dat een deel van de Montebergstraat ook eigendom is van
de Provincie West-Vlaanderen.
Landmeter Giovanni Declerck heeft op 30 april 2020 een opmetingsplan opgemaakt
van de Montebergstraat in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.
Het voorstel is om het deel van de straat zoals aangeduid op bovenvermeld
opmetingsplan (aangeduid als ‘kosteloze overdracht’), kosteloos over te dragen
aangezien een weg slechts 1/10de grondwaarde heeft. De overdracht van deze weg
betekent dan ook een meerwaarde voor de gebruikers van de weg, gemeente
Heuvelland en de Provincie West-Vlaanderen.
Het voorstel is om de akte te laten verlijden door de gouverneur van de Provincie.
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Het deel van de Montebergstraat, zoals aangeduid op het opmetingsplan opgemaakt
door Landmeter Giovanni Declerck dd. 30 april 2020 (aangeduid als kosteloze
overdracht), wordt kosteloos overgedragen aan de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 2
De Provincie West-Vlaanderen krijgt de opdracht tot het verder uitwerken van de
kosteloze overdracht van een deel van de Montebergstraat. De provinciegouverneur
zal de akte verlijden.
14. Ruimte – Goedkeuring addendum – samenwerkingsakkoord – Aquafinproject
23.272 Dranouter, gemeentelijk aandeel

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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
36;
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;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2020 waarbij de
samenwerkingsovereenkomst met Aquafin goedgekeurd werd;
Gelet op het addendum dat aan deze samenwerkingsovereenkomst toegevoegd
wordt;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Het addendum bij de overeenkomst van 28 november 2019 omtrent de studie van
het Aquafinproject 23.272 wordt goedgekeurd.
Artikel 1.
Het addendum maakt integraal deel uit van dit besluit .
15. De Watergroep - Algemene vergadering op 28 augustus 2020: bekrachtiging
besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2020
betreffende vastlegging mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op het collegebesluit van 22 juli 2020 waarbij het mandaat van de
gemeentelijk vertegenwoordiger werd vastgelegd voor de algemene vergadering van
De Watergroep op vrijdag 28 augustus 2020;
Gehoord de tussenkomst van voorzitter Bert Doise;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad bekrachtigt het collegebesluit van 22 juli 2020 betreffende de vastlegging
van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van De Watergroep op vrijdag 28 augustus 2020.
16. IVVO opdrachthoudende vereniging - Buitengewone algemene vergadering
op 27 oktober 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de I.V.V.O. (Intercommunale voor
Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland);
Gelet op het schrijven van IVVO dd. 16 juli 2020 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op dinsdag 27 oktober 2020 om 18.00 uur in
het Gemeentehuis van De Panne, Zeelaan 21, met volgende agenda :
1. Goedkeuring aandeelhoudersovereenkomst met kortingen werkingsbijdragen
gemeentevennoten
2. Goedkeuring kapitaalsverhoging kustgemeenten
3. Goedkeuring verlenging voor 18 jaar
4. Goedkeuring statutenwijziging
5. Varia
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 28, 35 en 42;
Gehoord de tussenkomst van voorzitter Bert Doise;
Besluit: - met algemene stemmen 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 buitengewone algemene vergadering van IVVO op dinsdag 27 oktober 2020.
Artikel 2
In de gemeenteraad van 28 januari 2019 werden vertegenwoordiger Jean-Pierre
Geelhand de Merxem (en plaatsvervanger Dirk Baekelandt) aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen bij de vergaderingen van IVVO voor de rest van de
legislatuur.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de IVVO, Bargiestraat
6 te 8900 Ieper.
17. Veiligheid – Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 14 september
2020 betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus (Covid-19) te beperken (toegevoegd punt)

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 september 2020 betreffende
aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)
te beperken;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Bernard Heens;
Gehoord de tussenkomst van burgemeester Marc Lewyllie;
Besluit:
Artikel 1
De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 14 september 2020
betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te beperken.
18. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
20.41 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
Bekendmaking website: 9 februari 2021

