Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 30 november 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.
Komt bijeen om 20.05 uur in het ontmoetingscentrum De Galoye te Loker. 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 18
november 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 18 november 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 18
november 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.

Onderwijs – Goedkeuring visietekst op leerlingenbegeleiding GBS De Zafant

Bevoegdheid en juridische grond
Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41;
Feiten, context en argumentatie
De gemeentelijke basisschool De Zafant heeft een visie uitgewerkt naar aanleiding
van het nieuw decreet leerlingenbegeleiding. De visie geeft een zicht op de
schoolwerking en hoe zorg wordt uitgewerkt in de school.
Deze visie is een erkenningsvoorwaarde voor de school. Ze werd goedgekeurd in de
schoolraad van 26 oktober 2020.
Documenten
Visie leerlingenbegeleiding van GBS De Zafant.
Besluit : - met algemene stemmen Artikel 1
De visie leerlingenbegeleiding wordt goedgekeurd.
3.

Financiën – Kennisname besluit van de gouverneur van 26 oktober 2020 tot
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de
gemeente Heuvelland

Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), meer
bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de raden.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), meer
bepaald artikel 332§1, derde lid betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
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De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van 26
oktober 2020 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019
van de gemeente Heuvelland.
Documenten
- jaarrekening 2019 gemeente Heuvelland ondertekende brief.pdf
- jaarrekening 2019 gemeente Heuvelland ondertekend besluit.pdf
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 26 oktober
2020 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de
gemeente Heulland.
4.

Financiën – Goedkeuring wijziging belastingreglement op tweede verblijven
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ingevolge opmerking hogere
overheid

Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), meer bepaald
artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari
2019.
Feiten, context en argumentatie
- Op 16 december 2019 keurde de gemeenteraad de belasting op tweede verblijven
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed.
Agentschap Binnenlands Bestuur/Afdeling Lokale Financiën formuleerde op 22 april
2020 een opmerking over deze beslissing. Deze opmerking geeft aanleiding tot
wijziging van de beslissing van 16 december 2019.
- Gelet op financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
Documenten
- de opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur van 22 april 2020 inzake de
belasting op tweede verblijven
- de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 inzake de goedkeuring van de
belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020-2025
Besluit: - met 14 ja-stemmen en 5 neen-stemmen Artikel 1
Het reglement op de belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020-2025
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 wordt, naar
aanleiding van de opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur, als volgt
gewijzigd: in artikel 9 §1 alinea 2 worden volgende woorden geschrapt: “op straffe
van nietigheid”.
Artikel 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
5.

Financiën – Goedkeuring wijziging algemene gemeentebelasting voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ingevolge opmerking hogere overheid

Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), meer bepaald
artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari
2019.
Feiten, context en argumentatie
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- Op 16 december 2019 keurde de gemeenteraad de algemene gemeentebelasting
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goed.
- Agentschap Binnenlands Bestuur/Afdeling Lokale Financiën formuleerde op 4
september 2020 een opmerking over deze beslissing. Deze opmerking geeft
aanleiding tot wijziging van de beslissing van 16 december 2019.
- Gelet op financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
Documenten
- de opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur van 4 september 2020 inzake
de algemene gemeentebelasting
- de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 inzake de goedkeuring van de
algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020-2025
- de gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2020 met betrekking tot de wijziging van
de inwerkingstredingsdatum van deze belasting
Besluit: - met 14 ja-stemmen en 5 neen-stemmen Artikel 1
Het reglement op de algemene gemeentebelasting 2020-2025 zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 16 december 2019 wordt, naar aanleiding van de
opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur, als volgt gewijzigd: in artikel 4, 2°
wordt volgende zin geschrapt: “Indien het gezin van de belastingplichtige of een
ander gezin evenwel op hetzelfde adres is gehuisvest blijkens de gegevens uit het
bevolkingsregister, is de belasting voor dat adres slechts éénmaal verschuldigd.”
Artikel 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
6.

Financiën – Goedkeuring wijziging belasting op de huis-aan-huisverspreiding
van drukwerken met handelskarakter 2020-2025 ingevolge opmerking
hogere overheid

Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018), meer bepaald
artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA).
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari
2019.
Feiten, context en argumentatie
- Op 16 december keurde de gemeenteraad de belasting op het verspreiden van
niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025 goed.
Via het digitaal loket formuleerde Agentschap Binnenlands Bestuur/Afdeling
Financiën (kenmerk G_Heuvelland_73424_2020) een aantal opmerkingen over deze
beslissing. Deze opmerkingen gaven aanleiding tot wijziging van de beslissing van 16
december 2019.
- Gezien er opmerkingen zijn over meerdere artikels, wordt het reglement herhaald,
en daar waar nodig gewijzigd.
- Ondernemingen die wegens grote infrastructuurwerken nagenoeg niet meer
toegankelijk zijn, kunnen vrijstelling krijgen op deze belasting gezien zij door deze
werken met verminderde inkomsten te kampen kunnen hebben.
- Gelet op financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
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Documenten
- brief met kenmerk G_Heuvelland_73424_2020
- de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 inzake de goedkeuring van de
belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van drukwerken met handelskarakter
2020-2025
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging op het reglement op de belasting op de huisaan-huisverspreiding van drukwerken met handelskarakter (goedgekeurd
gemeenteraad van 16 december 2019), ingevolge de opmerkingen van Agentschap
Binnenlands Bestuur, goed. De wijzigingen zijn doorgevoerd in onderstaande
artikels.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op de
huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee
gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Heuvelland.
Artikel 3
Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die ertoe strekt bekendheid
te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere
elementen en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik
te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van
gelijk welke aard tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van
het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de
bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van
reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt ook al gebeurt
de verspreiding slechts in een deel van de gemeente.
Artikel 5
De belasting wordt vastgesteld op 0,02 € per verspreid exemplaar, met een
minimale aanslag per verspreiding van 25,00 €, ongeacht het aantal verspreide
exemplaren komt dit dus neer op aanslag van minimaal 1.250 exemplaren.
Artikel 6
De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
- publicaties van publiekrechtelijke personen;
- publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;
- publicaties waarvan de bedrukte oppervlakte voor 25 % ingenomen wordt door
tekst zonder handelskarakter;
- publicaties kleiner of gelijk aan A4 met maximum 2 bladzijden;
- publicaties van handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote
infrastructuurwerken in de gemeente met een duur van meer dan 3 maanden. Deze
vrijstelling geldt enkel voor zover de publiciteit gericht is op de vestiging welke
hinder ondervindt van de infrastructuurwerken; een vrijstelling wordt verleend voor
de volledige duur van de hinder.
Wordt begrepen onder hinder: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van
werken.
Artikel 7
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de
opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het
gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig artikel 7 of niet
gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als
verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.
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De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of
embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.
Artikel 8
De belastingplichtigen zijn gehouden bij het gemeentebestuur aangifte te doen ten
laatste binnen de 14 kalenderdagen na de verspreiding van de onder artikel 2
bedoelde reclame op het daartoe voorbestemd formulier dat op verzoek aan de
belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur.
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de
aanslag. Van ieder te verspreiden reclameblad of gelijkgesteld product dient bij de
aangifte een specimen gevoegd te worden. Indien de belastingplichtige nalaat het
aantal verspreide exemplaren aan te geven worden voor elke deelgemeente waar er
bedeling vastgesteld werd volgende aantallen toegepast:
- De Klijte: 236 bussen
- Dranouter: 337 bussen
- Kemmel: 528 bussen
- Loker: 289 bussen
- Nieuwkerke: 721 bussen
- Westouter: 797 bussen
- Wijtschate: 909 bussen
- Wulvergem: 131 bussen
Artikel 9
Bij gebreke van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar of beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de
belasting, betekent het College aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven,
de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de
aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig
dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen. De termijn om te antwoorden op een bericht van
kennisgeving van ambtshalve vestiging start de derde werkdag volgend op de
verzending van de kennisgeving. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt
verhoogd met een bedrag gelijk aan dit van de ambtshalve ingekohierde belasting.
Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 11
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008.
Artikel 12
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
7.

Dierenasiel Zuidelijke Westhoek Poezewoef – Goedkeuring wijziging van
artikel 19 en 20 van de statuten

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40-41.
Documenten
De verslagen van de raad van bestuur van 26 augustus 2020 en 14 oktober 2020.
Feiten, context en argumentering
Dierenasiel Zuidelijke Westhoek Poezewoef wenst een wijziging van artikel 19 van de
statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de schepencolleges en eerstvolgende
gemeenteraden.
Het betreft een wijziging in de begunstigde van de activa bij een eventuele
ontbinding van de projectvereniging. Deze statutenwijziging is nodig om in de
toekomst de vennootschapsbelasting (33%) te vermijden.
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In artikel 20 wordt de verwijzing naar het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking vervangen door de verwijzing naar het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Pas na goedkeuring door alle gemeenteraden kunnen de aangepaste statuten
gepubliceerd worden.
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 19 van de statuten van Dierenasiel
Zuidelijke Westhoek goed.
Artikel 19 in de huidige statuten:
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot
de betaalde financiële bijdragen.
Wijziging:
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan een vzw die zich inzet voor dierenwelzijn en
actief is op het werkingsgebied van de projectvereniging.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 20 van de statuten van Dierenasiel
Zuidelijke Westhoek goed.
Artikel 20 in de huidige statuten:
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voor al wat niet
uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de
vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Wijziging:
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden bepalingen van het Decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Voor al wat niet uitdrukkelijk
geregeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de
vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8.

Ondersteuning – Goedkeuring vastleggen brug- en feestdagen in 2021

Bevoegdheid en juridische grond
Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 betreffende de
rechtspositieregeling en meer bepaald op art. 179 § 2 dat de gemeenteraad bevoegd
stelt voor het verplaatsen van feestdagen die op zaterdag of zondag vallen;
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 22 december 2008 en gewijzigd tot op heden;
De protocollen van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité op 14 oktober
2020;
Feiten, context en argumentatie
In 2021 vallen drie feestdagen op een zaterdag en drie feestdagen op een zondag.
Deze dienen verplaatst te worden naar een weekdag.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om zaterdag 2 januari 2021
te verplaatsen naar vrijdag 14 mei 2021, zaterdag 1 mei 2021 te verplaatsen naar
donderdag 22 juli 2021, zondag 11 juli 2021 te verplaatsen naar vrijdag 23 juli 2021,
zondag 15 augustus 2021 te verplaatsen naar vrijdag 12 november 2021, zaterdag 25
december 2021 te verplaatsen naar vrijdag 24 december 2021 en zondag 26
december 2021 te verplaatsen naar vrijdag 31 december 2021.
Het college van burgemeester en schepenen stelt eveneens voor om twee
collectieve verlofdagen in te plannen op vrijdag 13 augustus 2021 en donderdag 30
december.
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Artikel 1
De feestdagen die in 2020 op zaterdag en zondag vallen worden als volgt verplaatst:
• Zaterdag 02.01.2021 naar vrijdag 14.05.2021 (brug hemelvaart)
• Zaterdag 01.05.2021 naar donderdag 22.07.2021 (brug nationale feestdag)
• Zondag 11.07.2021 naar vrijdag 23.07.2021 (brug nationale feestdag)
• Zondag 15.08.2021 naar vrijdag 12.11.2021 (brug 11 november)
• Zaterdag 25.12.2021 naar vrijdag 24.12.2021 (kerstvakantie)
• Zondag 26.12.2021 naar vrijdag 31.12.2021 (kerstvakantie)
Artikel 2
Er worden twee collectieve vakantiedagen vastgelegd op volgende data:
• Vrijdag 13.08.2021
• Donderdag 30.12.2021
9.

Ondersteuning – Kennisname data zittingen 2021

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40.
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de data van de zittingen in 2021:
• maandag 25 januari;
• maandag 22 februari;
• maandag 29 maart;
• maandag 26 april;
• maandag 31 mei;
• maandag 28 juni;
• maandag 13 september;
• maandag 25 oktober;
• maandag 29 november;
• maandag 20 december.
10. IVVO, opdrachthoudende vereniging – buitengewone algemene vergadering
op
15
december
2020:
vastlegging
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 oktober 2020 met uitnodiging tot de
bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 15 december
2020 om 18.00 uur (op een nog later te bepalen locatie) met volgende agenda:
1. Goedkeuring beleidsplan 2021
2. Goedkeuring budget 2021
3. Varia
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 28, 35 en 42;
Gehoord de toelichting door 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 15 december 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.
11. Psilon, intergemeentelijke vereniging buitengewone algemene vergadering
op
15
december
2020:
vastlegging
mandaat
gemeentelijke
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vertegenwoordiger

Gelet op art. 43 van het Gemeentedecreet betreffende de niet delegeerbare
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland aangesloten is bij de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
(Psilon);
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland werd opgeroepen per aangetekend
schrijven van 16 oktober 2020 om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 15 december 2020 om
18.00 uur in de aula van het crematorium UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te
Kortrijk met volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2021
2. Vaststelling begroting 2021
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk
Baekelandt, schepen, en de heer Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen,
respectievelijk werden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de
gemeente te vertegenwoordigen bij de vergaderingen van Psilon voor de rest van de
legislatuur;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Op het 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 de Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 15 december 2020.
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 15 december 2020
zijn aangeduid volgens de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de heer
Dirk Baekelandt, schepen, Wijtschatestraat 57 te 8950 Heuvelland (en als
plaatsvervanger de heer Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen, Nieuwstraat 9a
te 8950 Heuvelland).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Intergemeentelijke
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, President
Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
12. WVI buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020: vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland deelnemer is van de West-Vlaamse
Intercommunale - dienstverlenende vereniging, afgekort tot WVI;
Gelet op de statuten van WVI;
Gelet op het schrijven van WVI van 29 oktober 2020 met aanduiding van de agenda
voor de buitengewone algemene vergadering op woensdag 16 december 2020 om
18.30 uur. In functie van de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal
georganiseerd via MS Teams met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 30 juni 2020
2. Begroting 2021
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3. Benoeming commissaris v oor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging
4. Mededelingen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij de heer Wieland
De Meyer, schepen, en de heer Bart Vanacker, raadslid, respectievelijk werden
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen bij de vergaderingen van WVI voor de rest van de legislatuur;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Op het 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 WVI op woensdag 16 december
2020.
Artikel 2
Als vertegenwoordiger (en plaatsvervanger) om de gemeente te vertegenwoordigen
op de buitengewone algemene vergadering van WVI op woensdag 16 december
2020 zijn aangeduid volgens de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019: de
heer Wieland De Meyer, schepen, Polenlaan 12 te 8950 Heuvelland (en als
plaatsvervanger de heer Bart Vanacker, raadslid, Dikkebusstraat 105 te 8950
Heuvelland).
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de WVI, Baron
Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
13. Gaselwest, opdrachthoudende vereniging Buitengewone algemene
vergadering op 15 december 2020: vastlegging 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 10
september 2020 en een nagekomen aangetekend schrijven van 2 november 2020
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van Gaselwest op digitale wijze op dinsdag 15 december 2020 om 18.00 uur;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken per brief van 2
november 2020 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de aangevulde documentatie voor de buitengewone algemene vergadering
op dinsdag 15 december 2020;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2020 waarbij de vastlegging
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger werd goedgekeurd;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Kennis te nemen van de nagekomen brief van 2 november 2020 met bijhorende
stukken voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op dinsdag 15
december 2020 op digitale wijze.
Artikel 2
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.
14. Ruimte – uitbouwen en implementeren van een effectief en efficiënt
zwerfvuil- en sluikstortbeleid (toegevoegd)

Bevoegdheid
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Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40-41.
Documenten
Toegevoegd agendapunt met voorstel van beslissing door raadslid Carla Cardinael
(CD&V).
Feiten, context en argumentering
Volgens raadslid Carla Cardinael heeft Heuvelland nood aan een efficiënt en effectief
zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Dit beleid wordt des te urgenter nu het aantal
wandelaars en fietsers door de coronacrisis sterk toeneemt.
Om dit beleid te realiseren, stelt raadslid Carla Cardinael voor beroep te doen op een
driejarig coachingtraject van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en
sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
Het coachingtraject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen rond
zwerfvuil en sluikstorten in een lokaal bestuur.
Tijdens het coachingtraject worden minstens de zeven volgende verplichte acties
uitgevoerd:
1.
interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en of optimaliseren op
een formele manier. Eén persoon is verantwoordelijk voor het
beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten en heeft weet van alle acties en
door wie deze worden opgevolgd;
2.
monitoring en tussentijdse evaluatie;
3.
vuilnisbakkenplan en optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid;
4.
aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil;
5.
optimalisatie van de veegplannen;
6.
deelname Operatie Proper;
7.
handhaving: deelname aan handhavingsweek en optimaliseren van de
handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten.
Daarnaast kan het lokaal bestuur ook eigen thema’s naar voor schuiven die deel
uitmaken van het coachingtraject.
De gemeente Heuvelland zou een subsidie kunnen ontvangen van maximaal 30.000
€. Als voorwaarde geldt dat het lokaal bestuur in voldoende personeelscapaciteit
voorziet.
Kandidaturen kunnen tot 15 januari ingediend worden. Een kandidatuur houdt
onder andere in dat Heuvelland een ontwerpactieplan indient.
Raadslid Carla Cardinael stelt voor dat de gemeente Heuvelland een kandidatuur
indient.
Volgens raadslid en eerste schepen Wieland Demeyer (Gemeentebelangen) is het
indienen van een kandidatuur niet vanzelfsprekend. Na overleg met interne diensten
en andere gemeenten en steden twijfelt hij of het project wel realistisch is. Het
bestuur kan niet het nodige personeel vrijmaken. Het is ook niet opportuun om
bijkomend personeel voor dit project aan te werven. Personeelskosten, gepresteerd
door eigen personeel, kunnen voor een maximum van 75% van het gevraagde
subsidiebedrag in aanmerking komen. Daarbovenop mag maar voor 60% van de
gepresteerde tijd in het kader van het project aangerekend worden. Het
gemeentebestuur wil slechts subsidies aanvragen als de nood aanwezig is en er bij
aanvraag een verantwoorde win-win gegarandeerd is. Door de personeelsinzet en kosten is dit nu niet het geval. Het gemeentebestuur werkt overigens in 2021 een
vuilnisbakkenplan uit. Onafhankelijk van het coachingtraject van Mooimakers, is
hiervoor een subsidiëring door OVAM ten bedrage van 50% mogelijk.
Omdat het gemeentebestuur, aldus eerste schepen Wieland Demeyer, het project
ondanks de problemen niettemin genegen is, wil het aan IVVO de vraag stellen om
als intercommunale voor Heuvelland en andere geïnteresseerde gemeenten en
steden in te tekenen op het coachingtraject van Mooimakers. Daardoor kunnen de
krachten gebundeld worden. Ook intercommunales komen in aanmerking voor een
coachingtraject, en dit voor 30.000 € per deelnemende gemeente. Eerste schepen
Wieland Demeyer stelt dan ook voor om een amendement toe te voegen aan het
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voorstel van beslissing, dat luidt: “Gezien de relatief zware verantwoordingslast en
personeelsinzet wordt aan IVVO gevraagd om dit intergemeentelijk op te zetten
voor Heuvelland en eventueel geïnteresseerde gemeenten samen.”
Raadslid Ivo Fonteyne begrijpt dat personeelsinzet een probleem kan zijn, maar
staat omwille van de subsidies toch achter het voorstel van raadslid Carla Cardinael.
Volgens raadslid Geert Debergh zijn de subsidies nu beschikbaar, en kunnen ze
gebruikt worden om de mooimakers die in de gemeente actief zijn te ondersteunen.
Raadslid Bernard Heens (CD&V) voegt toe dat de termijn om in te dienen te kort is
om nog een samenwerking op poten te zetten met het IVVO.
Eerste schepen Wieland Demeyer wijst erop dat dit traject voor de gemeenten ieder
jaar loopt.
Toelichting: raadslid Carla Cardinael (CD&V).
Vragen en opmerkingen: Carla Cardinael (CD&V), Ivo Fonteyne (N-VA), Geert
Debergh (CD&V) en Bernard Heens (CD&V).
Antwoorden: Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).
BESLUIT:
Betreffende artikel 1:
13 ja-stemmen: Bert Doise, Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, JeanPierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Caroline
Ryde, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré.
6 neen-stemmen: Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah
Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne.
Betreffende artikel 2:
12 ja-stemmen: Bert Doise, Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, JeanPierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve
D’Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Marjan Rouseré.
7 neen-stemmen: Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Caroline Ryde,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois en Ivo Fonteyne.
Artikel 1
Keurt het voorstel van beslissing goed voor het invullen en indienen van een
ontwerpactieplan om een mooimakersbeleid te voeren tegen zwerfvuil en
sluikstorten in de gemeente Heuvelland.
Artikel 2
Gezien de relatief zware verantwoordingslast en personeelsinzet wordt aan IVVO
gevraagd om dit intergemeentelijk op te zetten voor Heuvelland en eventueel
geïnteresseerde gemeenten samen.
Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
21.00 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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