Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 26 oktober 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.
Mevrouw Hilde Stragier, voorzitter BCSD is afwezig-verontschuldigd.
Raadslid Evelyne Gaudissabois is afwezig-verontschuldigd.
Raadslid Sarah Vandelanotte verlaat de zitting tijdens agendapunt 7 en neemt
daarna opnieuw deel.
Komt bijeen om 20.16 uur in het ontmoetingscentrum De Gaper te Kemmel.
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 14
oktober 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 14 oktober 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 14
oktober 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.

Mens – Goedkeuring aanpassing retributiereglement inzake begraafplaatsen
en lijkbezorging

Gelet op art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van het politiereglement en
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 december
2019;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van het retributiereglement op de
begraafplaatsen van 16 december 2019;
Gelet op het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 januari 2020
waarin men verzoekt om artikel 3 van het retributiereglement in regel te brengen
met het decreet van 16 januari 2004: de gemeente is verplicht om te zorgen voor de
lijkbezorging van haar inwoners. Artikel 2, vijfde lid, van het decreet schrijft voor dat
dit een kosteloze dienst uitmaakt voor de inwoners van de gemeente (of van de
gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband als de begraafplaats
door een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerd wordt). Dit artikel luidt
immers als volgt: “Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van
een stoffelijk overschot of de begraving van een asurn of de bijzetting ervan in een
columbarium op de gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaats kosteloos
voor de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, respectievelijk de gemeenten die
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deel uitmaken van het intergemeentelijke samenwerkingsverband. Dit geldt
eveneens voor de uitstrooiing van de as.”
Artikel 17, §1 van hetzelfde decreet bepaalt: “De begraving kan plaatshebben in
volle grond, in een grafkelder of bovengronds. In afwijking van artikel 2, vijfde lid,
kan de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband een vergoeding
tegen kostprijs voor de grafkelder vragen.”
Dit artikel kan door middel van een gelijklopende interpretatie uitgebreid worden
tot urnenkelders, maar mag niet worden uitgebreid tot columbariumelementen en nissen. Van het algemeen principe van kosteloosheid van de lijkbezorging kan dus
enkel worden afgeweken bij grafkelders en urnenkelders, maar niet meer dan dat.
Een vergoeding voor een columbariumnis vragen voor inwoners is dan ook niet
mogelijk.
Besluit: - met algemene stemmen Art. 1
Goedkeuring te geven aan volgende wijziging aan het retributiereglement inzake
begraafplaatsen en lijkbezorging: artikel 3 wordt ingetrokken.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Art. 3.
Het college te mandateren om de betrokken aanrekeningen voor 2020 terug te
betalen.
3.

Ruimte – Goedkeuring openbare orde, ambulante activiteiten en schilderen
op de openbare weg ter gelegenheid van de Renties Rally op 19, 20 en 21
november 2020

Gelet op 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;
Gelet op 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;
Overwegende dat op 19, 20 en 21 november 2020 op het grondgebied van
Heuvelland de Renties Ypres Rally wordt gehouden;
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van
ambulante handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang
komt;
Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het
aantal verkooppunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden;
Gelet op het besluit 5 oktober 2020 van de Burgemeester tot voorlopige vergunning
tot inrichting van deze Ypres Rally;
Gelet op 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;
Gelet op de zonale politieverordening PZ Arro Ieper.
BESLUIT: - met algemene stemmenArt. 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
klassementsproeven die de zones afbakenen. Alsook is er een uitzondering voor de
permanente eet- en drankgelegenheden. De vergunning zal uitdrukkelijk de plaats
bepalen waar het tijdelijk verkooppunt mag geplaatst worden.
Op donderdag 19 november 2020, de zone langs de Shakedown te Nieuwkerke.
Op vrijdag 20 november 2020 de zone langs KP Wijtschate en KP Kemmelberg.
Op zaterdag 21 november 2020 de zone langs KP Middelhoek/Mesen, KP WestouterBoeschepe en KP Dikkebus.
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Art. 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.
Art. 3.: Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen.
Art. 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelet op 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;
Gelet op 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 organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de
gemeenten;
Gelet op het besluit van de burgemeester tot vergunning voor de organisatie van
deze Renties Ypres Rally;
Gelet op 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’;
Gelet op het schrijven van het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen waaruit
blijkt dat de organisatie voldoet aan de wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Gelet op de zonale politieverordening PZ Arro Ieper;
Overwegende dat op donderdag 19 november 2020, vrijdag 20 november 2020 en
zaterdag 21 november 2020 op het grondgebied van de gemeente de Renties Ypres
Rally wordt gehouden.
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Op donderdag 19 november 2020, vrijdag 20 november 2020 en zaterdag 21
november 2020 is het aan eenieder verboden op enige manier ook het normale
verloop van de wettelijk vergunde Renties Ypres Rally te hinderen, hetzij door op het
parcours te lopen, hetzij door voorwerpen op het parcours te leggen of eender
welke hindernis op het parcours aan te brengen die het normale verloop van de
wedstrijd zouden kunnen hinderen.
Artikel 2.
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze in overeenstemming met
artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt.
Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3.
Overtredingen van dit reglement worden met gemeentelijke administratieve
sancties bestraft.
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;
- de organisatoren;
- het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper.
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Gelet op 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;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het
K.B. van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30
december 1982,
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978,
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20
juli 1990, 1 februari 1991,
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald, gewijzigd bij de M.B. van 8 december 1997, 23 juni 1978, 14 december
1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli
1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991,
Overwegende dat op 19, 20 en 21 november 2020 op het grondgebied van
Heuvelland de Renties Ypres Rally wordt gehouden
Gelet op de zonale politieverordening PZ arro Ieper
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Het is 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 organisatie van de Renties
Ypres Rally die doorgaat op 19, 20 en 21 november 2020.
Artikel 2.
Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze in overeenstemming met
artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt.
Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 3.
Overtredingen van dit reglement worden met gemeentelijke administratieve
sancties bestraft.
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;
- de organisatoren;
- het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper.
4.

Ruimte – Goedkeuring aankoop percelen hooiland, kadastraal gekend onder
Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie B, nummers 334B, 334C en 416

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere
wijzigingen, in het bijzonder artikelen 41 punt 11° en 56;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende
goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende
erediensten;
Overwegende dat voormelde percelen eigendom zijn in onverdeeldheid en
mondelinge afspraken werden gemaakt tussen respectievelijke vertegenwoordigers
van de eigenaars en het schepencollege;
Gelet dat het perceel hooiland, kadastraal gekend 5de afdeling Westouter, sectie B
nummer 334B met een oppervlakte van 87a 92ca eigendom is van Paul Cappelaere
(Rue du College 7 – 59270 Frankrijk), Benoit Cappelaere (Du Pont Neuf 42 – 59000
Frankrijk), Sabine Van Walleghem (Zuidzandstraat 52, 8000 Brugge), Vincent Van
Walleghem (Karel Loppenslaan 7 A, 8670 Koksijde) en Guy Van Walleghem
(Casselstraat 25, 8970 Poperinge);
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Gelet dat het perceel hooiland, kadastraal gekend 5de afdeling Westouter, sectie B
nummer 334C met een oppervlakte van 1ha 4a 83ca eigendom is van Paul
Cappelaere (Rue du College 7 – 59270 Frankrijk), Benoit Cappelaere (Du Pont Neuf
42 – 59000 Frankrijk), Sabine Van Walleghem (Zuidzandstraat 52, 8000 Brugge),
Vincent Van Walleghem (Karel Loppenslaan 7 A, 8670 Koksijde) en Guy Van
Walleghem (Casselstraat 25, 8970 Poperinge);
Gelet dat het perceel hooiland, kadastraal gekend 5de afdeling Westouter, sectie B
nummer 416 met een oppervlakte van 24a eigendom is van Paul Cappelaere (Rue du
College 7 – 59270 Frankrijk), Benoit Cappelaere (Du Pont Neuf 42 – 59000 Frankrijk),
Sabine Van Walleghem (Zuidzandstraat 52, 8000 Brugge), Vincent Van Walleghem
(Karel Loppenslaan 7 A, 8670 Koksijde) en Guy Van Walleghem (Casselstraat 25,
8970 Poperinge);
Gelet op het verslag van schatting dd 18/09/2020, opgemaakt door landmeter
D’Hallewin GCV, Ieperstraat 4, 8920 Langemark;
Gelet op de totale oppervlakte van de percelen volgens opmeting van 2ha 11a 60ca;
Gelet op de schattingsprijs van € 6,50 per m²;
Overwegende dat de geschatte prijs de maximumprijs is voor de onroerende
transactie, tenzij het bestuur kan motiveren waarom daarvan wordt afgeweken;
Overwegende dat er een mondelinge overeenkomst is over een forfaitaire
aankoopprijs van 136.500,00 euro;
Overwegende dat het gemeentebestuur de kosten voor de opmeting en de schatting
ten laste zal nemen;
Overwegende dat voormelde percelen grond op heden nog verpacht zijn aan derden
en met de verkopers is overeengekomen dat het gemeentebestuur een regeling
moet voorzien met de pachters;
Gelet op het feit dat de percelen in pacht worden gehouden, volgens een andere
verdeling dan de kadastrale grenzen, door Joseph Rouseré (Poperingestraat 38,
Westouter) en Joël Bulckaert (Noorderring 14, Vlamertinge);
Overwegende dat mondelinge afspraken werden gemaakt tussen respectievelijke
vertegenwoordigers van de pachters en het schepencollege;
Gelet op de schatting van de vergoeding voor de pachtontbinding dd 18/09/2020,
opgemaakt door landmeter D’Hallewin GCV, Ieperstraat 4, 8920 Langemark; zijnde €
2500 euro/ha;
Overwegende dat er een mondelinge overeenkomst is over de vergoeding voor de
pachtontbinding van 2500 euro/ha;
Overwegende dat het gemeentebestuur het opportuun acht deze percelen grond
aan te kopen in functie van een intergemeentelijk project in samenwerking met de
Provincie West-Vlaanderen in het belang van het openbaar nut;
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Geert Debergh met volgende aanbevelingen:
het landelijk dorpszicht moet behouden blijven, aanleg van groene randparking en
aandacht voor waterdoorlaatbaarheid bij nieuwe aanleg, aandacht voor behoud
fauna en flora, aanleg van waterbuffer voor overstroming en droge periodes met
betrokkenheid inwoners én fracties, voorzien van doorsteek Blauwpoortakker;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Ivo Fonteyne;
Besluit: - met 17 ja-stemmenArtikel 1
Keurt de aankoop van de percelen hooiland, gelegen langs de Meersstraat en
kadastraal gekend onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie B, nummers
334B, 334C en 416 tegen voormelde aankoopprijs en voormelde vergoeding voor de
pachtontbinding goed.
Artikel 2
Duidt notariskantoor Thevelin en Feys te Mesen, Gentstraat 12, aan om deze
aankoop verder uit te werken.
Artikel 3
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Machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur om alle
stukken betreffende deze overdracht te ondertekenen.
5.

Ruimte – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze schoonmaak
gemeentehuis De Warande, Bezoekerscentrum Kemmel en sporthal De
Croonaert, dienstjaar 2021 en eventueel verlengbaar voor 2022 en 2023

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
41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet)
en artikel 57;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Schoonmaak gemeentehuis De
warande, Bezoekerscentrum Kemmel en sporthal De Croonaert, dienstjaar 2021 en
eventueel verlengbaar voor 2022 en 2023” een bestek met nr. 2020/1592 werd
opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Schoonmaak gemeentehuis De warande, Bezoekerscentrum
Kemmel en sporthal De Croonaert, dienstjaar 2021 en eventueel verlengbaar voor
2022 en 2023), raming: € 61.200,00 excl. btw of € 74.052,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Schoonmaak gemeentehuis De warande, Bezoekerscentrum Kemmel
en sporthal De Croonaert, dienstjaar 2021 en eventueel verlengbaar voor 2022 en
2023), raming: € 61.200,00 excl. btw of € 74.052,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Schoonmaak gemeentehuis De warande, Bezoekerscentrum Kemmel
en sporthal De Croonaert, dienstjaar 2021 en eventueel verlengbaar voor 2022 en
2023), raming: € 61.200,00 excl. btw of € 74.052,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €
183.600,00 excl. btw of € 222.156,00 incl. 21% btw (€ 38.556,00 Btw
medecontractant);
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 1 dienstjaar
en 2 x verlengbaar is;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is zal worden in de
begroting van de dienstjaren 2021-2022 en 2023 op de budgetcodes exploitatie van
de betreffende gebouwen;
Besluit: - met 17 ja- stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/1592 en de raming voor
de opdracht “Schoonmaak gemeentehuis De warande, Bezoekerscentrum Kemmel
en sporthal De Croonaert, dienstjaar 2021 en eventueel verlengbaar voor 2022 en
2023”, 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 € 183.600,00
excl. btw of € 222.156,00 incl. 21% btw (€ 38.556,00 btw medecontractant).
Artikel 2.
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4.
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in de begroting van de
dienstjaren 2021-2022 en 2023 op de budgetcodes exploitatie van de betreffende
gebouwen.
6.

Ruimte – Goedkeuring wijziging gemeenteweg Vierstraat

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 de heer Lewyllie Marc,
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland en de heer Huyghe Jeffrey, Bergstraat 24, 8950
Heuvelland voor de aanleg van een fietspad omvat de wijziging van rooilijn
(OMV_2020114713) concreet aangegeven op het plan ‘grondplan-hl006-fietspad
Vierstraat rooilijnplan’
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verbreding van de
huidige weg. Op die manier kan worden voorzien in een groenzone en de aanleg van
een fietspad in KWS.
Het nieuwe tracé is aangeduid op het bovengenoemde plan.
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 een fietspad in de verbreding van de weg met behoud van het
bestaande wegentracé wordt een veilige fietsverbinding gecreëerd in dit
weggedeelte.
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 Vierstraat .
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.
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften
ontvangen.
Gehoord de tussenkomst van schepen Dirk Baekelandt
Besluit: - met 17 ja-stemmen Artikel 1
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Keurt de wijziging van de Vierstraat te Heuvelland conform het rooilijnplan horende
bij de omgevingsvergunning (OMV_2020114713) 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.
7.

Ruimte – Goedkeuring wijziging gemeenteweg Westerse Klijtestraat

Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet over het Lokaal Bestuur verlaat raadslid
Sarah Vandelanotte de vergadering wegens belangen.
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 de heer Lewyllie Marc,
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland en de heer Huyghe Jeffrey, Bergstraat 24, 8950
Heuvelland (OMV_2020114733) voor de aanleg van een gracht omvat de wijziging
van rooilijn concreet aangegeven op het plan ‘BA_22640009 rooilijnenplan’.
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op de aanleg van een baangracht
en 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:
De aanpassing van het rooilijnplan draagt dan ook bij tot een verbetering van de
bestaande toestand en draagt bij tot een verbetering van de watersystemen en de
ontsluiting van de aangrenzende percelen.
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.
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 8 september 2020 tot en met 7 oktober 2020. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften
ontvangen.
Besluit: - met 16 ja-stemmen Artikel 1
Keurt de wijziging van de Westerse Klijtestraat te Heuvelland conform het
rooilijnplan horende bij de omgevingsvergunning (OMV_2020114733) 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.
Raadslid Sarah Vandelanotte vervoegt terug de vergadering.
8.

Financiën – Goedkeuring wijziging belastingreglement op het exploiteren
van toeristische logies naar aanleiding van Covid-19
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Gelet op het belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies
goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 en geldig van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2025;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met alle latere
wijzigingen;
Gelet op het Besluit van 17 maart 2017 van de Vlaamse regering, tot uitvoering van
het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;
Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende
gemeentefiscaliteit;
Gelet op artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Gelet op het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;
Overwegende dat het exploiteren van toeristische logies vanaf 13 maart 2020
diende stopgezet te worden;
Overwegende dat sinds de heropening van de toeristische logies begin juni,
vakantiewoningen geen groepen van meer dan 10 personen mogen ontvangen;
Overwegende dat sommige grote vakantiewoningen kunnen opgesplitst worden in
zelfstandige, apart verhuurbare entiteiten;
Overwegende dat de gemeente Heuvelland het economisch en toeristisch herstel
van de gemeente wenst te ondersteunen en te bevorderen waar mogelijk;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de gemeente fiscale maatregelen
neemt ter ondersteuning van de getroffen sector en het derhalve noodzakelijk acht
om een korting of vrijstelling te verlenen op het belastingtarief toeristische logies
voor het aanslagjaar 2020;
Overwegende dat, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 16 december
2019 voor het aanslagjaar 2020 nog de tarieven gelden van het belastingreglement
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 december 2014, nl:
categorie hotel:
80,00 euro per bed per jaar
categorie gastenkamer:
o
vergunde gastenkamer: 80,00 euro per bed per jaar
o
aangemelde gastenkamer: 90,00 euro per bed per jaar
categorie Vakantielogies – jeugdverblijfcentra type C (met aanbod van
maaltijden):
22,00 euro per bed en per jaar
categorie bivakhuizen in jeugdverblijfcentra type B en C (zonder aanbod
maaltijden):
6,00 euro per bed en per jaar
categorie Vakantiewoning:
o
Vergund, tevens hoofdverblijfplaats: 80,00€ per bed en per jaar
o
Vergund, geen hoofdverblijfplaats: 100,00 € per bed en per jaar met een
minimum van 950,00€ (550,00€ in recreatiegebied)
o
Aangemeld, tevens hoofdverblijfplaats: 90€ per bed en per jaar
o
Aangemeld, geen hoofdverblijfplaats: 110 € per bed en per jaar met een
minimum van 950,00€ (550,00€ in recreatiegebied)
categorie Openluchtrecreatief terrein:
53,00 euro per standplaats en per jaar
Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2025 de
tarieven blijven gelden zoals bepaald in het reglement van de gemeenteraad 16
december 2019;
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Gelet op de noodzakelijke afstemming op het minimumtarief voor tweede
verblijven.
Gelet op het woonbeleid van de gemeente Heuvelland dat onder meer tot doel
heeft om het inwonersaantal te laten stijgen door solitaire vakantiewoningen
(vakantiewoningen zonder hoofdverblijfplaats) te beperken;
Overwegende dat er andere belastinginkomsten misgelopen worden door het feit
dat er in solitaire vakantiewoningen geen hoofdverblijfplaats gevestigd is;
Gelet op de opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling lokale
financiën, per mail van 23 oktober 2020: ten eerste het ontbreken van een duidelijke
termijn in artikel 6 voor diegenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen en
ten tweede een verantwoording voor het tarief van accomodaties die informeel
logies aanbieden;
Overwegende dat accomodaties die informeel logies aanbieden extra kosten met
zich meebrengen, onder meer zoekwerk door de gemeentelijke administratie om
deze logies op te sporen, te inventariseren en aan te schrijven;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de tussenkomst van schepen Jean-Pierre de Geelhand de Merxem;
Besluit: - met algemeenheid van stemmen Artikel 1. Artikel 6 van het belastingreglement van 16 december 2019 op het
exploiteren van toeristische logies wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 6. Aangifteplicht
De belastingplichtige moet jaarlijks een aangifte indienen. De belastingplichtige
ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, zijn niettemin
verplicht om spontaan de noodzakelijke gegevens tegen ten laatste 30 juni van het
aanslagjaar aan het gemeentebestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen
vaststellen.
Indien er zich tijdens het jaar wijzigingen voordoen in de uitbating van de logies (bv.
in aantal bedden, aantal sterren, e.a.) wordt de belastingplichtige verzocht om deze
spontaan over te maken aan de gemeente.
Teneinde de werkonbekwaamheid van de exploitant en de bijhorende vrijstelling te
kunnen toestaan wordt de exploitant verzocht om de gemeente aangetekend op de
hoogte te stellen van zijn/haar werkonbekwaamheid met een verklaring op eer én
de datum van tijdelijke stopzetting van de uitbating. De exploitant wordt verzocht
om na zijn/haar werkonbekwaamheid terug een aangetekend schrijven te versturen
naar de gemeente met vermelding van de datum waarop de exploitatie terug
opgestart is.
Het staat de gemeente vrij om ter plaatse de nodige controles uit te voeren. Deze
worden in samenspraak met de exploitant vastgelegd en uitgevoerd.
Artikel 2. Aan het belastingreglement van 16 december 2019 op het exploiteren van
toeristische logies wordt artikel 12 toegevoegd:
Artikel 12. Er wordt voor het aanslagjaar 2020 volgende korting op de belasting
op het exploiteren van toeristische logies verleend:
- categorie hotel: 50% korting;
- categorie gastenkamer: 50% korting;
- categorie vakantielogies jeugdverblijfcentra type C: 50% korting;
- categorie bivakhuizen in jeugdverblijfcentra type B en C: 50% korting;
- categorie vakantiewoning:
- vergund of aangemeld, tevens hoofdverblijfplaats:
- vakantiewoningen met maximum 10 bedden: 50% korting;
- vakantiewoningen met meer dan 10 bedden: vrijstelling belasting;
- vakantiewoningen met meer dan 10 bedden en mogelijkheid tot opsplitsing tot
apart verhuurbare deelentiteiten: 50 % korting op de belasting per deelentiteit
van 10 bedden en minder, vrijstelling per deelentiteit van meer dan 10 bedden;
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- vergund of aangemeld, geen hoofdverblijfplaats:
- vakantiewoningen met maximum 10 bedden: 50% korting, met een minimum van
950,00€ verschuldigde belasting (minimum 550,00€ verschuldigde belasting in
recreatiegebied);
- vakantiewoningen met meer dan 10 bedden: enkel het minimumtarief van
950,00€ belasting blijft verschuldigd (enkel het minimumtarief van 550,00€
belasting in recreatiegebied blijft verschuldigd);
- vakantiewoningen met meer dan 10 bedden en mogelijkheid tot opsplitsing tot
apart verhuurbare deelentiteiten: 50% korting op de belasting per deelentiteit
van 10 bedden en minder, vrijstelling per deelentiteit van meer dan 10
bedden, met een minimum van 950,00€ voor de totaal verschuldigde
belasting (minimum 550,00€ voor de totaal verschuldigde belasting in
recreatiegebied);
- categorie openluchtrecreatief terrein: 50% korting.
Artikel 3. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
9.

Financiën – Kennisname beslissing Gaselwest en overige te verrichten
formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura n.a.v. de toetreding voor de
activiteit openbare verlichting

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid
de artikelen 41, 279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de beslissing d.d. 25 november 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring
verleende aan het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot
Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Gaselwest d.d. 12 december
2019 tot kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van
2.929.650,00 euro door middel van 117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging
per 12 december 2019 van het variabel kapitaal ten bedragen van 28.630.275,00
euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen;
Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest
d.d. 12 december 2019 waarbij de gemeente Heuvelland als deelnemer voor de
activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang 12 december 2019;
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het
inbrengverslag van de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de
buitengewone algemene vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat
uit een definitieve inbrengwaarde van 378.942,22 euro, vertegenwoordigd door
hetzij 11.368 aantal aandelen Aov en 94.742,22 euro in cash;
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14 februari
2020 op rekening van de gemeente Heuvelland;
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op
17 september 2020;
Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20
november 2020 om 14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark
12;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit:
Artikel 1
Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
Gaselwest d.d. 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per
12 december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot
Gaselwest en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019.
Artikel 2
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Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende
formalisering van hogervermelde inbreng in natura.
Artikel 3
Beslist voorzitter Bert Doise en algemeen directeur Jef Huyghe aan te duiden/te
bevestigen om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te
ondertekenen op 20 november 2020 om 14u00 in het regiogebouw te Kortrijk,
President Kennedypark 12.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen –
overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur –
schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden
om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te
volbrengen.
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden
gebracht.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
10. Financiën – Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte

Gelet op art. 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 41 t.e.m. 56
betreffende het financieel beheer van de kerkfabrieken en artikelen 57 t.e.m. 62
betreffende het administratief toezicht;
Gelet op de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek van Onze-LieveVrouw Bezoeking De Klijte;
Gelet op de investeringstoelage van gemeentewege voor de kerkfabriek van OnzeLieve-Vrouw Bezoeking De Klijte voorzien in 2020 op 1.427,80€;
Gaat over tot stemming voor goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2020-2025
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte;
Gelet op de tussenkomst van schepen Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
De meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking De Klijte wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
Artikel 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de bisschop, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken.
11. Financiën – Aktename budgetwijziging 2020/1 kerkfabrieken Onze-LieveVrouw Bezoeking De Klijte en Sint-Laurentius Kemmel

Gelet op art. 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 41 t.e.m. 56
betreffende het financieel beheer van de kerkfabrieken en artikelen 57 t.e.m. 62
betreffende het administratief toezicht;
Gelet op de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking De Klijte en Sint-Laurentius Kemmel;
Gelet op het feit dat de gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek van SintLaurentius Kemmel en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte voorzien is op 0,00€;
Gelet op de investeringstoelage van gemeentewege voorzien voor de kerkfabriek
van Sint-Laurentius Kemmel van 0,00€ en van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte
voorzien op 1.427,80€;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 oktober 2020 betreffende de
goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Bezoeking De Klijte;
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabrieken
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte en Sint-Laurentius Kemmel.
Artikel 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de bisschop, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken.
12. Financiën – Aktename budget 2021 kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking De Klijte, Sint-Jan Baptist Dranouter, Sint-Laurentius Kemmel,
Sint-Petrus Loker, Onze-Lieve Vrouw Nieuwkerke, Sint-Eligius Westouter,
Sint-Medardus Wijtschate en Sint-Machutus Wulvergem

Gelet op art. 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, meer bepaald de artikelen 41 t.e.m. 56
betreffende het financieel beheer van de kerkfabrieken en artikelen 57 t.e.m. 62
betreffende het administratief toezicht;
Gelet op de budgetten 2021 van de volgende kerkfabrieken: Onze-Lieve-Vrouw
Bezoeking De Klijte, Sint-Jan Baptist Dranouter, Sint-Laurentius Kemmel, Sint-Petrus
Loker, Onze-Lieve Vrouw Nieuwkerke, Sint-Eligius Westouter, Sint-Medardus
Wijtschate en Sint-Machutus Wulvergem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 3 september 2019 betreffende de
goedkeuring van de respectievelijke meerjarenplannen 2020-2025 van de
kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking De Klijte, Sint-Laurentius Kemmel en
Onze-Lieve-Vrouw Nieuwkerke;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 november 2019 betreffende de
goedkeuring van de respectievelijke meerjarenplannen 2020-2025 van de
kerkfabrieken van Sint-Jan Baptist Dranouter, Sint-Petrus Loker, Sint-Eligius
Westouter, Sint-Machutus Wulvergem en Sint-Medardus Wijtschate;
Gelet op de exploitatietoelage van gemeentewege voorzien voor de kerkfabrieken
van: De Klijte: 1.171,48€, Dranouter: 3.383,82€, Kemmel: 0,00€ Loker: 4.531,13€,
Nieuwkerke: 557,63€, Westouter: 5.457,32€, Wijtschate: 930,33€ en Wulvergem:
9.456,32€;
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2021 van de kerkfabrieken OnzeLieve-Vrouw Bezoeking De Klijte, Sint-Jan Baptist Dranouter, Sint-Laurentius
Kemmel, Sint-Petrus Loker, Onze-Lieve Vrouw Nieuwkerke, Sint-Eligius Westouter,
Sint-Medardus Wijtschate en Sint-Machutus Wulvergem.
Artikel 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de bisschop, het
centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken.
13. Onderwijs – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GBS De Zafant met
CLB

Bevoegdheid en juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40;
De nieuwe Gemeentewet, art. 117;
Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding,
inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, art. 14;
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra
voor leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, art. 15;
Feiten, context en argumentatie
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Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs,
buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op
de leertijd samenwerkingsafspraken maken om erkend te worden of te blijven. De
school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich nemen.
De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat
een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per
begeleidingsdomein omvat.
De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor
iedere fase van het zorgcontinuüm en zij wordt voor de uitvoering van haar taken
ondersteund door schoolexterne instanties.
De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en
moet daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met
een centrum.
Voor het schooljaar 2020-2021 moeten er samenwerkingsafspraken gemaakt
worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Documenten
Samenwerkingsovereenkomst met CLB Westhoek.
Besluit: - met 17 ja-stemmen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze samenwerkingsafspraken wordt met de volgende
termen bedoeld:
§1 Centrum: (naam, adres, instellingsnummer, eventueel vestigingsplaats van het
centrum voor leerlingenbegeleiding);
§2 Centrumbestuur: de gemeente (naam gemeente);
§3 School: (naam, adres, instellingsnummer van de school);
§4 Schoolbestuur: de gemeente (naam gemeente).
Artikel 2
De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en
start in het begin van het schooljaar 2020-2021.
§2
De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31
december van het schooljaar. De samenwerking wordt dan stopgezet met ingang
van het daaropvolgende schooljaar.
§3
Als een school en een CLB niet tot afspraken over samenwerking komen,
meldt de school dat aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering. De
Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de bemiddeling en de samenstelling
van de bemiddelingscommissie.
Artikel 3
Er is een systematisch contact voorzien:
1 in de eerste kleuterklas of bij de leeftijdscohorte driejarigen;
2 in het eerste leerjaar of leeftijdscohorte zesjarigen;
3 in het vierde leerjaar of de leeftijdscohorte negenjarigen;
4 in het zesde leerjaar of de leeftijdscohorte elfjarigen;
5 in het derde jaar van het secundair onderwijs of de leeftijdscohorte
veertienjarigen.
Artikel 4
§1
Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de
samenwerkingsafspraken met het centrum via het schoolreglement.
§2
School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze
samenwerkingsafspraken op de hoogte via dienstorder.
§3
Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding
met de school. Leerlingen of de ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun
toestemming geven bij het doorgeven van die informatie.
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§4
Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de regels
inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
§5
De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling
gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de
school voor zover de gegevens nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen
vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de ouders van de nietbekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
§6
De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een
behandelende arts het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte
verneemt (infectieziekte die voorkomt in het Draaiboek Infectieziekten CLB) op
school bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke maatregelen moeten
genomen worden en informeert de directeur van de school.
§7
Het centrum heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op
school aan de school (bijvoorbeeld pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen
van de pedagogische begeleidingsdienst.
§8
Deze samenwerkingsafspraken worden op de website, het elektronisch
leerplatform, het schoolsecretariaat bewaard en zijn daar vrij toegankelijk.
Artikel 5
Centrum en school evalueren de samenwerking jaarlijks. Op basis van deze evaluatie
kunnen de samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd.
Artikel 6
Een exemplaar van dit besluit wordt ter beschikking gesteld aan de school en aan
het betrokken CLB.
14. Onderwijs
–
Goedkeuring
huishoudelijk
reglement
reaffectatiecommissie scholengemeenschap Spoor 6

van

de

Bevoegdheid en juridische grond
De wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel, art. 12;
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 125;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41;
Het reaffectatiebesluit van 29 april 1992, art. 12bis;
Het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020, houdende de goedkeuring van
de
samenwerkingsovereenkomst
Interlokale
vereniging
met
de
scholengemeenschap Spoor 6;
Het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisatie(s) van
25 augustus 2020;
Het akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 oktober
2020;
Feiten, context en argumentatie
Doordat een nieuwe scholengemeenschap Spoor 6 werd opgericht, dient de
reglementering in verband met de reaffectatie opgenomen te worden in een
huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie werd ter advies voorgelegd
tijdens het OCSG Spoor 6 op 14 oktober 2020.
Documenten
Huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie Spoor 6.
Besluit: - met 17 ja-stemmen Artikel 1
Het huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie scholengemeenschap Spoor 6
wordt goedgekeurd.
15. Onderwijs
–
Goedkeuring
scholengemeenschap Spoor 6

Bevoegdheid en juridische grond

Bekendmaking website: 9 februari 2021

convenant

korte

vervangingen

van

De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel, art. 12;
Het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder hoofdstuk VIII bis,
afdeling 6 (zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet XVIII);
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8;
De ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16 november 2005: Vervangingen
van korte afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de vervangingen
van korte afwezigheden.;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41;
Het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020, houdende de vorming van de
scholengemeenschap Spoor 6 voor de schooljaren 2020-2026;
Het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisatie(s) van
25 augustus 2020;
Het akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 oktober
2020;
Feiten, context en argumentatie
Elke school krijgt een contingent vervangingseenheden dat binnen het
samenwerkingsplatform/de scholengemeenschap wordt samengelegd en beheerd.
Om de vervangingseenheden te kunnen gebruiken, moeten de scholen
samenwerken. De afspraken hiervoor zijn opgenomen in een convenant.
Het convenant korte vervangingen werd ter advies voorgelegd tijdens het OCSG
Spoor 6 op 14 oktober 2020.
Documenten
Convenant vervangingen korte afwezigheden SG Spoor 6.
Besluit: - met 17 ja-stemmen Artikel 1
Het convenant vervangingen van korte afwezigheden van scholengemeenschap
Spoor 6 wordt goedgekeurd.
16. DVV Westhoek – Goedkeuring tweede statutenwijziging

Toelichting
Door de toetreding van Koksijde tot DVV Westhoek in 2019 dient de
vertegenwoordiging van de vennoten in DVV Westhoek te worden aangepast. De
vertegenwoordiging van vennoten in de raad van bestuur is geregeld in de statuten
van DVV Westhoek. Deze statutenwijziging is bijgevolg noodzakelijk om opnieuw te
komen tot een evenwichtige vertegenwoordiging van vennoten in de raad van
bestuur.
Bevoegdheid en juridische grond
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Wijzigingen worden goedgekeurd met een drievierde meerderheid door de AV.
Vennoten zijn minstens 90 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst van de AV op de
hoogte van het voorstel van statutenwijziging.
-Statuten DVV Westhoek;
- Verslag algemene vergadering 18/06/2019
- Verslag raad van bestuur 29/04/2019, 18/06/2020 en 07/09/2020.
Feiten, context en argumentatie
De raad van bestuur van 29 april 2019 besprak de toetreding van Koksijde in de
Dienstverlenende Vereniging. De algemene vergadering van 18 juni 2019 keurde de
toetreding goed.
Op de bijeenkomsten van de raad van bestuur van 18 juni 2020 en 7 september
2020 werd een statutenwijziging voorbereid. Partners van de DVV Westhoek hebben
negentig dagen de tijd om dit voorstel van statutenwijziging n.a.v. het decreet lokaal
bestuur ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.
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De wijzigingen hebben betrekking op art. 7 m.b.t. de deelnemers, art. 9 m.b.t. het
maatschappelijk kapitaal, en art. 25 m.b.t. de samenstelling van de raad van
bestuur.
De samenstelling van de Raad van bestuur van de DVV Westhoek is decretaal
beperkt tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen de 17 deelnemende
besturen op gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van
de DVV Westhoek, waarbij aandacht wordt besteed aan regionale spreiding en
gelijkwaardigheid van kleine en grote gemeenten.
Door deze statutenwijziging treedt Koksijde toe tot de raad van bestuur als
permanent lid. De raad van bestuur telt bijgevolg 6 permanente leden, m.n. Veurne,
Diksmuide, Ieper, Poperinge, Koksijde en de West-Vlaamse Intercommunale.
De overige 12 deelnemende besturen zijn ingedeeld in drie poules van telkens vier
gemeenten. In deze poules dient telkens per periode van twee jaar één gemeente
afstand te doen van een bestuurdersmandaat. Een poulegemeente kan slechts één
keer gedurende een lokale legislatuur geen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Verwijzingsdocumenten
Tweede statutenwijziging DVV Westhoek
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad keurt de tweede statutenwijziging van de Dienstverlenende Vereniging
Westhoek goed.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DVV Westhoek p/a Streekhuis
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
17. DVV Westhoek

Aanduiding van een lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur
Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 34, 2de lid, 2° betreffende de geheime stemming voor het aanwijzen
van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
Gelet op het emailbericht van DVV Westhoek dd. 24.09.2020 houdende de vraag tot
aanduiding van vertegenwoordiging raadgevende leden Raad van Bestuur DVV
Westhoek;
Gaat over tot de geheime stemming tot aanwijzing van:
Aanduiding van een lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
17 stembiljetten worden uitgedeeld.
17 stembiljetten worden opgehaald.
Er zijn 4 stemmen op naam van Carla Cardinael.
Er zijn 3 stemmen op naam van Caroline Ryde.
Er zijn 10 onthoudingen (blanco-stemmen).
Er wordt vastgesteld dat Carla Cardinael de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
Besluit:
Artikel 1
Raadslid Carla Cardinael, Nieuwstraat 13 te 8950 Heuvelland(Kemmel) wordt
aangeduid als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de
DVV Westhoek.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DVV Westhoek p/a Streekhuis
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
Buitengewone algemene vergadering op 15 december 2020: vastleggen mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
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Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 34, 2de lid, 2° betreffende de geheime stemming voor het aanwijzen
van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
Gelet op de uitnodiging van DVV Westhoek houdende uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op dinsdag 15 december 2020 om 18.00 uur in
het OC Stationshuis te Merkem met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 juni 2020
2. Goedkeuring wijziging statuten DVV Westhoek
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden
met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding en
benoeming leden raad van bestuur
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissing van Diksmuide betreffende de
benoeming deskundigen in raad van bestuur
6. Goedkeuring jaarplan 2021
7. Goedkeuring budget 2021
8. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2021
9. Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren
10. Varia.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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 DVV Westhoek op dinsdag 15
december 2020.
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de algemene vergadering van DVV Westhoek op dinsdag 18 juni 2019 zijn
aangeduid volgens de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de heer Bart
Vanacker, gemeenteraadslid, Dikkebusstraat 105 te 8950 Heuvelland
(plaatsvervanger de heer Dirk Baekelandt, schepen).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan DVV Westhoek,
Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100 te 8600 Diksmuide.
18. Gaselwest, opdrachthoudende vereniging

Gaselwest, opdrachthoudende vereniging - buitengewone algemene vergadering op
15 december 2020: vastleggen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland voor één of meerdere activiteiten
aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland per aangetekend schrijven van 9
september 2020 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Gaselwest die op 15 december 2020 plaatsheeft in “het
Regiogebouw, P. Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente
Heuvelland per brief van 10 september 2020 overgemaakt werd;
Gelet op feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong
vinden in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve
vennootschap ingevolge het nieuwe WVV.
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met
het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van
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het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp
geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand
van de Algemene Vergadering.
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle
naast de reeds in de statuten opgenomen zetel.
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of
voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten
gevolge van de inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden
aangebracht;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene
vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk;
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de
gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen
omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van
deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst,
wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te
nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van
een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 15 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de
bijlage 1bis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om
de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen
vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
6. Statutaire benoemingen.
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ - verslag van de raad van
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bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de
inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest
met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Gaselwest.
Artikel 3
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op dinsdag 15 december
2020 zijn aangeduid volgens de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019: de
heer Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen, Nieuwstraat 9a te 8950 Heuvelland
(plaatsvervanger de heer Dirk Baekelandt, schepen).
Artikel 4.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen
aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest op 15 december 2020
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige
beslissing.
Artikel 4.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke
algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van
de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen
zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen
van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde
Buitengewone
Algemene
Vergadering
en
waarbij
de
individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
19. Ruimte – verlichting van de
nieuwjaarsperiode (toegevoegd)

kerken

gedurende

de

kerst-

en

Overwegende de bevoegdheid van de gemeenteraad, zijnde Decreet Lokaal Bestuur
22 december 2017, art.40-41;
Overwegende de vraag van de CD&V om opnieuw de kerktorens te verlichten in de
eindejaarsperiode;
Overwegende de hoge kost die dit met zich mee brengt;
Overwegende dat dit niet strookt met het doven van de lichten in het belang van het
milieu;
Overwegende dat de grote verstralers oneer doen aan het vele werk die de vele
kerstcomités uitvoeren rond de eindejaarsperiode;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Gelet op de tussenkomst van schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Besluit: - met 11 neen- en 6 ja -stemmen –
Neen-stem: Bert Doise, Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, JeanPierre Geelhand de Merxem, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve D’Haene, Eddy
Gryson, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré
Ja-stem: Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah Vandelanotte, Ivo
Fonteyne, Caroline Ryde
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Artikel 1.
De gemeenteraad weigert in te gaan op de vraag om de kerkgebouwen te verlichten
in de eindejaarsperiode.
20. Westhoekoverleg – bekrachtiging motie “Een Vlaams noodfonds voor
toerisme in de Westhoek na Brexit (toegevoegd)
Gelet op recente ontwikkelingen in de actualiteit o.a. het stopzetten door P&O van
de ferryverbinding tussen Zeebrugge en Hull, met een negatieve weerslag op het
Britse toerisme in de Westhoek ;
Overwegende het feit dat de komende Brexit als een zwaard van Damocles boven
het toerisme van de Westhoek en Heuvelland hangt;
Gelet ook op de voorbije en lopende Lock down in het kader van de aanpak van de
covid 19 pandemie met een dramatische weerslag op onze toeristische sector, de
logies in het bijzonder;
Overwegende dat in 2020 het aantal overnachtingen in hotels in de Westhoek door
Britse bezoekers gedaald is met 87% in vergelijking met de eerste 8 maanden van
2019 en die van B&B ’s in de Westhoek met 91% goed voor een omzetdaling van de
toeristische economie in de Westhoek van 17,3 miljoen euro;
Gelet op de noodzaak om versneld om te schakelen in aanbod en infrastructuur op
de zogenaamde staycation en de kortbij vakanties gericht op de eigen Belgische
markt en dit met investeringen in wandel – en fietsnetwerken, onthaalpunten,
uitkijktorens, picknick – en camperplaatsen, …
Overwegende dat deze snelle omschakeling enkel mogelijk is met steun van de
hogere overheden in de vorm van een noodfonds Toerisme Westhoek ;
Besluit: - met algemene stemmenArtikel 1
De gemeente Heuvelland pleit voor een Vlaams noodfonds voor het toerisme om de
gevolgen van de Brexit en corona op te vangen.
Artikel 2
De gemeente Heuvelland onderschrijft hiermee de oproep van het Westhoekoverleg
die op 20 oktober 2020 unaniem werd onderschreven op het burgemeestersoverleg.
Artikel 3
De gemeente Heuvelland zal in navolging van dit Westhoekoverleg deze eis voor een
Vlaams noodfonds overmaken aan de Vlaamse regering in hoofde van mijnheer Jan
Jambon, minister-president en bevoegd voor buitenlandse zaken en mevrouw Zuhal
Demir, Vlaams minister van toerisme.
21. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
21.05 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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