Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 29 maart 2021.
Aanwezig: Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn; Wieland De Meyer, burgemeester; Bart Vanacker,
Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier,
voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel,
Geert Debergh, Carla Cardinael, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan
Rouseré en Valerie Deknock, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.
Komt bijeen om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum ’t Seultje te Nieuwkerke.
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 17
maart 2021 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 17 maart 2021 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;
Gelet op de tussenkomst van voorzitter Bert Doise;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 17 maart 2021
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.

Ondersteuning
–
personeelsbeheer”

Goedkeuring

vaststelling

begrip

“dagelijks

Bevoegdheid en juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en art. 170;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Feiten, context en argumentatie
Artikel 170 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur als
hoofd van het personeel bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij kan de
uitoefening daarvan toevertrouwen aan andere personeelsleden. De algemeen
directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast
bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor alle
aangelegenheden die aan de gemeente bij wet of decreet zijn toevertrouwd
(decreet lokaal bestuur, art. 40). Behoudens delegatie van deze bevoegdheid aan het
college van burgemeester en schepenen komt het aan de raad toe om het begrip
‘dagelijks personeelsbeheer’ in te vullen.
In de memorie van toelichting van het decreet lokaal bestuur staat geen
verduidelijking hoe het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ te interpreteren. Dit
wordt overgelaten aan de lokale autonomie.
De vaststelling van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ houdt rekening met
wettelijke bepalingen op het gebied van de rechtspositieregeling, het arbeidsrecht,
voor zover van toepassing op het personeel, en het socialezekerheidsrecht. Ze is
bovendien gericht op het verhogen van de efficiëntie van het dagelijks
personeelsbeheer.
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Gelet op de tussenkomst van burgemeester Wieland De Meyer;
BESLUIT: - met algemene stemmen Artikel 1
De raad stelt het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ als volgt vast:
Personeelsinzet en -planning:
• vaststellen van functiebeschrijvingen, met uitzondering van de decretale graden;
• instaan voor het onthaal van nieuwe personeelsleden;
• instaan voor de werkorganisatie, taakverdeling en taaktoewijzing;
• vaststellen van tijdelijke dienstaanwijzing van een personeelslid in het kader van
de goede werking van de dienst;
• uitlenen van personeel tussen gemeente en OCMW zonder overdracht van
werkgeversgezag;
• vastleggen van vakantieperiodes, onder voorbehoud van de nadere regels die de
raad hierover kan uitwerken;
• behandelen van aanvragen en afsluiten van overeenkomsten voor een stage,
vrijwilligerswerk en personeelsleden in het kader van artikel 60 § 7 van de OCMWwet;
• verstrekken van verklaringen en ondertekenen van attesten in verband met het
personeelsbeheer, zoals sociale documenten, tewerkstellingsattesten en
vakantieattesten, opgemaakt door de dienst personeel en organisatie.
Dienstreizen, vorming, en feedback:
• goedkeuren van dienstreizen met het meest geschikte vervoermiddel;
• instaan voor de invulling van het vormingsrecht en de vormingsplicht;
• behandelen van vormingsaanvragen;
• invullen en implementeren van het recht op feedback, met uitzondering van de
decretale graden.
Arbeidsduur, verloven en afwezigheden:
• toezien op het correct naleven van de arbeidstijd en, in geval van niet-naleving
van de arbeidstijdregeling, het nemen van passende maatregelen;
• toestaan van afwijkingen op de organisatie van de arbeidstijd en rusttijden;
• goedkeuren van prestaties buiten het uurrooster;
• instaan voor de regeling van opdracht tot permanentieplicht en aanduiden van
personeelsleden die de permanentieplicht vervullen;
• behandelen van dagdagelijkse individuele verlof- en afwezigheidsaanvragen;
• behandelen van aanvragen van verloven en afwezigheden in het kader van
loopbaanvermindering, loopbaanonderbreking, zorgkrediet, onbetaald verlof en
verlof voor opdracht;
• behandelen van aanvragen voor progressieve tewerkstelling;
• vaststellen van een ongewettigde afwezigheid van een personeelslid;
• organiseren van een medische controle bij ziekte van een personeelslid.
Salaris en vergoedingen:
• vaststellen van het individueel jaarsalaris van een personeelslid, met inbegrip van
de aanrekening van relevante beroepservaring, binnen de grenzen die het college
van burgemeester en schepenen in de rechtspositieregeling en in de vacature stelt;
• beslissen
over
aanvragen
met
betrekking
tot
toelagen
en
(onkosten)vergoedingen van een personeelslid.
3.

Ondersteuning – Goedkeuring aanduiding van de ambtenaren belast met het
vaststellen in het kader van de administratieve geldboetes

Gehoord de tussenkomst van voorzitter Bert Doise wordt dit punt uitgesteld naar de
besloten vergadering van de gemeenteraad én na de afhandeling van de
agendapunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
4.

Mens – Goedkeuring wijzigen retributiereglement begraafplaatsen

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;

Bekendmaking website: 24 juni 2021

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 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 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.
Gelet op de raadsbeslissing in deze zaak van 26/10/2020;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Bernard Heens;
Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: Wieland De Meyer, Bart Vanacker,
Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc Caenepeel,
Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan
Rouseré, Valerie Deknock en Bert Doise;
Volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: Bernard Heens, Geert Debergh,
Carla Cardinael, Sarah Vandelanotte en Evelyne Gaudissabois;
Besluit: - met 14 ja- stemmen bij 5 neen-stemmen Art. 1
De raadsbeslissing van 26/10/2020 betreffende wijziging aan het
retributiereglement van 16/12/2019 inzake begraafplaatsen en lijkbezorging wordt
ingetrokken.
Art. 2
Goedkeuring te geven aan volgende wijziging aan het retributiereglement van
16/12/2019 inzake begraafplaatsen en lijkbezorging: artikel 6 wordt als volgt
gewijzigd: “De retributie voor een urnenkelder voor maximum 3 urnen, op de
gemeentelijke begraafplaatsen van Heuvelland wordt als volgt vastgesteld: 400,00
EUR.”
Art. 3
Goedkeuring te geven aan volgende wijziging aan het retributiereglement van
16/12/2019 inzake begraafplaatsen en lijkbezorging: artikel 13 wordt als volgt
gewijzigd: “De retributieschuldige kan een gemotiveerd en met redenen omkleed
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het
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bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden na betaling van de retributie. “
Art. 4
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Agentschap Binnenlands Bestuur.
Art. 5.
Het college te mandateren om de betrokken aanrekeningen voor 2020 terug te
betalen.
5.

Mens – Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen mobiel podium

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
42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van €
139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90, 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop mobiel podium” een
bestek met nr. 2021/1648 werd opgesteld door de ontwerper;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,38
excl. btw of € 29.999,99 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0719-00/2400000/BESTUUR/CBS/0/IP109 (actie A-010402);
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/1648 en de raming voor
de opdracht “Aankoop mobiel podium”, opgesteld door de ontwerper. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99 incl. 21% btw.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0719-00/2400000/BESTUUR/CBS/0/IP-109 (actie A-010402).
6.

Ruimte – Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk
rooilijnplan van chemin 37

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, in het bijzonder artikel 17.
Juridische grond
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
Documenten
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De aanvraag ingediend door Feys, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge voor
de aanpassing van chemin 37 te Wijtschate.
De plannen opgemaakt door landmeter Feys, Professor Dewulfstraat 188, 8970
Poperinge.
Feiten, context en argumentatie
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig
tracé van chemin nr 37.
Het huidige tracé van de chemin dwarst gedeeltelijk een bouwperceel uit de
verkaveling Kapellerie.
De aanvraag beoogt de verlegging van het tracé naar de nieuwe wegenis. De breedte
van dit gedeelte is 3m40.
De aanvraag kadert binnen de doelstelling vermeld in het decreet gemeentewegen,
met name om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Er is geen gemeentelijk beleidskader opgemaakt om de hierboven vermeldde
doelstelling verder te verfijnen, te concretiseren of aan te vullen.
De aanvraag tot wijziging van de gemeenteweg wordt verder getoetst aan de
principes vermeld in artikel 4 van het decreet gemeentewegen: De wijziging van de
gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig tracé van chemin
37. Op die manier wordt het tracé voorzien naast de bouwpercelen. Door het
voorzien van deze verbinding wordt opnieuw aangesloten op het vroegere tracé en
kan een vlotte en veilige verbinding gemaakt worden voor voetgangers.
De aanpassing van het rooilijnplan draagt bij tot een verbetering van de bestaande
toestand en van de verkeersveiligheid.
De wijziging heeft geen impact op de actuele functie van de aanliggende weg en
heeft geen gemeente-overschrijdend effect.
De beslissing tot voorlopige vaststelling van het rooilijnplan chemin 37 moet
gedurende een periode van 30 dagen onderworpen worden aan een openbaar
onderzoek. Na het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan definitief
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Tussenkomst van burgemeester Wieland De Meyer.
BESLUIT: - met algemene stemmen Artikel 1
Stelt het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan voor de verlegging van chemin
37, zoals weergegeven op de plannen opgemaakt door landmeter Feys, professor
Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge, voorlopig vast.
Artikel 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met het organiseren van het
openbaar onderzoek.
7.

Ruimte – Goedkeuring wijziging tracé sentier 38 en sentier 61

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019;
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning artikel 31 waarbij bepaald wordt
dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de ligging, de breedte en de uitrusting van
de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein en artikel
31/1 (instelling beroep).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (artikel 16 , artikel
47);
Motivatie
De aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door NV AQUAFIN NV, Dijkstraat
8, 2630 Aartselaar
mevrouw Pogacnik Martina, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. De aanvraag is gelegen op
een perceel gelegen langs de Reningelststraat te De Klijte (kadastraal gekend 6e
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afdeling sectie C nr 602 E). Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op het
bouwen van een kleinschalige waterzuiverinsinstallatie. Op het betrokken perceel
loopt het tracé van sentier nr 61 en sentier nr 38.
In de aanvraag wordt een verlegging van een gedeelte van de tracés van beide
sentiers aangevraagd waarbij het nieuwe tracé voorzien wordt aan de randen van de
zone die zal ingericht worden voor de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Op die
manier kan de waterzuivieringsinstallatie voorzien worden waarbij beide sentiers
behouden blijven onder een licht gewijzigd tracé.
De wijziging van de tracés wordt aangeduid op het plan ‘20720-1-1-8’ horende bij de
omgevingsverunning.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 27 11 2020 tot en met 26 12 2020. Naar aanleiding van
het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen.
Dit bezwaar heeft betrekking op de voorziene groenaanplant die op de plannen uit
de omgevingsvergunningsaanvraag wordt aangeduid (meer bepaald type beplanting)
en heeft dan ook geen betrekking op elementen van de wijziging van het tracé van
sentier 38 en sentier 61.
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 bij tot een verbetering van de bestaande
toestand rekening houdende met de nieuwe ontwikkelingen op het perceel.
De wijziging heeft geen impact op de actuele functie van de gemeenteweg en heeft
geen gemeenteoverschrijdend effect. De aanvraag draagt bij aan het behoud van
een veilig wegennet op lokaal niveau. De wijziging staat dan ook ten dienste van het
algemeen belang.
Gehoord de tussenkomst van burgemeester Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Keurt de wijziging van het tracé van sentier 38 en sentier 61 te Heuvelland conform
het rooilijnplan, plan ‘20720-1-1-8’ horende bij de omgevingsvergunning
OMV_2020115439 goed.
8.

Ruimte – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst provincie WestVlaanderen, gemeente Heuvelland, stad Poperinge en het Agentschap voor
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen betreffende de planning van de aanleg
van
de
(weg)infrastructuur
op
het
bovenlokale
functionele
fietsroutenetwerk

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 het voorgestelde samenwerkingsakkoord tussen Provincie WestVlaanderen, Gemeente Heuvelland, Stad Poperinge en het Agentschap Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen, betreffende de planning van de aanleg van de
(weg)infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutennetwerk;
Gelet op artikel 49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot
bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de
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financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, gewijzigd door het
besluit van 15 december 2017;
Gelet op de tussenkomsten van schepen Dirk Baekelandt, raadsleden Lieve
Veraverbeke; Carla Cardinael, Geert Debergh, Ivo Fonteyne en Evelyne Gaudissabois;
Besluit : - met algemene stemmen Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, Gemeente
Heuvelland, Stad Poperinge en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen,
betreffende de planning van de aanleg van de (weg)infrastructuur op het
bovenlokale functionele fietsroutennetwerk wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het betrokken samenwerkingsakkoord treedt in werking op datum van de
ondertekening en dit voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, Gemeente
Heuvelland, Stad Poperinge en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen,
betreffende de planning van de aanleg van de (weg)infrastructuur op het
bovenlokale functionele fietsroutennetwerk maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
9.

Ruimte – Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden en gunningswijze aanleg
gescheiden rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en afkoppelen
baangrachten nabij De Klijte

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg gescheiden
rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en afkoppelen baangrachten nabij De
Klijte” werd gegund aan Sweco Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse Wandeling 70
te 8510 Marke (Kortrijk);
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020/1606
werd opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse
Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk);
Gelet op de eerdere goedkeuring van de lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor
deze opdracht door de GR in de zitting van 25 januari 2021;
Gelet op de opmerkingen die op de aanbestedingsbundel geformuleerd werden
door de ambtelijke commissie van de VMM;
Gelet op de aanpassingen die hiervoor werden gemaakt aan de
aanbestedingsbundel door studiebureau Sweco;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht – na de aanpassingen – nu wordt
geraamd op € 522.872,00 excl. btw of € 575.316,03 incl. 21% btw (€ 52.444,03 Btw
medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
openbare procedure;
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Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse
Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (Aalst), en dat
dit deel wordt geraamd op € 243.626,00;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0310-00/2270007/BESTUUR/CBS/0/IP067 (actie A-130201);
Gelet op de tussenkomsten van schepen Dirk Baekelandt, raadslid Bernard Heens en
burgemeester Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/1606 en de raming voor
de opdracht “Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en
afkoppelen baangrachten nabij De Klijte”, opgesteld door de ontwerper, Sweco
Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk). De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 522.872,00 excl. btw of € 575.316,03 incl. 21% btw (€ 52.444,03
btw medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse
Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (Aalst).
Artikel 4.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 5.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0310-00/2270007/BESTUUR/CBS/0/IP-067 (actie A-130201).
10. Ruimte – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze omgevingsaanleg
woonwijk Viooltjesveld, Rozentros en Begoniapark

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus
2019 betreffende de gunning van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor
infrastructuur- en rioleringswerken, grondverzetregeling en sloopopvolging tijdens
2019 – 2024” aan Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2021/1647
werd opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 593.115,14
excl. btw of € 694.825,39 incl. btw (€ 101.710,25 Btw medecontractant);
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP049 (actie A-100105);
Gehoord de tussenkomst van schepen Dirk Baekelandt, raadslid Geert Debergh en
burgemeester Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/1647 en de raming voor
de opdracht “Omgevingsaanleg woonwijk Viooltjesveld, Rozentros en Begoniapark,
Westouter”, opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940
Wervik. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 593.115,14 excl. btw of € 694.825,39 incl. btw (€ 101.710,25 btw
medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP-049 (actie A-100105).
11. Ruimte
–
Goedkeuring
lastvoorwaarden
verbeteringswerken Hellegatstraat

en

gunningswijze

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
42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van €
139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
90, 1°;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus
2019 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Verbeteringswerken Hellegatstraat - Westouter” aan Bureau Cnockaert, Hoogweg
40 te 8940 Wervik;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2021/1643
werd opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 43.192,92
excl. btw of € 52.263,43 incl. 21% btw ( € 9.070.51 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP026 (actie A-020505);
Gelet op de tussenkomst van schepen Dirk Baekelandt, raadslid Geert Debergh en
burgemeester Wieland De Meyer;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/1643 en de raming voor
de opdracht “Verbeteringswerken Hellegatstraat - Westouter”, opgesteld door de
ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8940 Wervik. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 43.192,92 excl.
btw of € 52.263,43 incl. 21% btw (€ 9.070.51 btw medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP-026 (actie A-020505).
12. Zefier cvba: Algemene vergadering op 10 juni 2021: vastleggen mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger

Bevoegdheid
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
artikel 41.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur, artikel 432, alinea 3
Documenten
De oproeping en documentatie van deze vergadering.
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen,
artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente Heuvelland vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2021 tot de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier op 10 juni 2021;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de
voorgelegde agendapunten te weigeren;
Gelet op de tussenkomst van voorzitter Bert Doise;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
Hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring
aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en
5. Statutaire benoemingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente Heuvelland die zal deelnemen aan de
digitale Algemene Vergadering van cvba Zefier op 10 juni 2021 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3
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Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
info@zefier.be.
13. Ruimte – aanvragen van steun om te investeren in veilige lokale fietspaden
(toegevoegd)

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;
Overwegende dat men in Heuvelland werk wil maken van veilige lokale fietspaden;
Overwegende de vele voordelen voor inwoners en toeristen om te investeren in
veilige lokale fietspaden;
Overwegende dat de Vlaamse regering middelen vrijmaakt om het lokale fietsbeleid
te versterken in het kader van de post-corona relance;
Gelet op de richtlijnen waaraan een lokaal bestuur moet voldoen om deze middelen
te verkrijgen zijnde:
• De gemeente krijgt 22,7 euro per inwoner om te investeren in fietsbeleid,
• Voor iedere euro die Vlaanderen investeert, moet je twee euro als gemeente
investeren,
• Het moet gaan over lokale fietspaden (dus geen gewestwegen),
• Het kan gaan over heraanleg, aanleg of onderhoud,
• Deze subsidie is niet combineerbaar met andere subsidies. Er wordt niet
dubbel gesubsidieerd,
• Timing: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met september 2022,
• De realisatie moet rond zijn voor 15 september 2025;
Overwegende dat de fractie CD&V voorstelt om de middelen aan te wenden voor
heraanleg van het fietspad Kemmel-Wijtschate, de heraanleg van het fietspad in de
Hooghofstraat te Wulvergem en eventueel de verbeteringswerken voor het
fietsverkeer in de Hellegatstraat te Westouter;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Geert Debergh;
Gehoord de tussenkomst van schepen Dirk Baekelandt;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Ivo Fonteyne;
Gehoord de tussenkomst van burgemeester Wieland De Meyer.
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1
De gemeente Heuvelland dient een aanvraag in bij de Vlaamse regering en
investeert zo in het onderhoud, aanleg en heraanleg van veilige lokale fietspaden in
Heuvelland.
14. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
21.29 uur en er wordt overgegaan tot de afhandeling van de agendapunten van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daarna wordt de besloten vergadering van de
gemeenteraadszitting afgehandeld.
Besloten vergadering
De besloten vergadering start om 21.35 uur na de zitting van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
3. Ondersteuning – Goedkeuring aanduiding van de ambtenaren belast met het
vaststellen in het kader van de administratieve geldboetes

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikelen 40 en 41
Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, in het bijzonder
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artikelen 119, 119bis 130bis, 134§1 en 135§2
Wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties en
latere wijzigingen
Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en latere wijzigingen
van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling
van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet gewijzigd door de wet van 13 januari 2014
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van
de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken
die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve
sanctie en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 24 juni 2013, in het
bijzonder artikel 21
Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 betreffende goedkeuring van de zonale
politieverordening PZ Arro Ieper
Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 betreffende goedkeuring van de
specifieke bepalingen voor Heuvelland, niet opgenomen in de zonale
politieverordening PZ Arro Ieper
Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende de aanstelling van
een GAS-vaststeller intergemeentelijke samenwerking wonen
Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2020 betreffende de aanduiding van
de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes
Documenten
Diploma’s opleiding ‘vaststeller GAS’.
Feiten, context en argumentering
In de algemene zonale politieverordening zijn diverse vormen van kleine
maatschappelijke overlast, zoals onder meer sluikstorten, wildplassen, regelgeving
rond reclame en publiciteit, …, voorzien van de mogelijkheid om bestraft te worden
met een gemeentelijke administratieve sanctie. Deze overtredingen kunnen
enerzijds vastgesteld worden door de politiediensten, en anderzijds is er ook de
mogelijkheid voorzien om dit te laten gebeuren door aangestelde vaststellers.
Bovendien werd GAS-wetgeving recent gewijzigd zodat gemeenten kunnen
overwegen om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in
zones 30 of 50 (GAS 5).
Overwegende dat in het kader van de bevoegdheden en taken van de gemeente
Heuvelland het wenselijk is dat een of meerdere medewerkers tot GAS-vaststeller
worden aangesteld.
Overwegende dat de heer Thomas Bervoet (gemeenteambtenaar) in maart 2021 aan
de West-Vlaamse Politieschool de opleiding tot “Vaststeller Gemeentelijke
Administratieve Sancties“ heeft voltooid en bijkomende bijscholing GAS 4 zal volgen;
dat hij voldoet aan de voorwaarden uit het Koninklijk Besluit van 21 december 2013;
dat het aangewezen is hem aan te wijzen als vaststeller in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties.
Overwegende dat de heer Luc Gruson (gemeenteambtenaar) in maart 2021 aan de
West-Vlaamse Politieschool de opleiding tot “Vaststeller Gemeentelijke
Administratieve Sancties“ heeft voltooid en bijkomende bijscholing GAS 4 zal volgen;
Bekendmaking website: 24 juni 2021

dat hij voldoet aan de voorwaarden uit het Koninklijk Besluit van 21 december 2013;
dat het aangewezen is hem aan te wijzen als vaststeller in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties.
Gehoord de tussenkomsten van burgemeester Wieland De Meyer, raadsleden
Bernard Heens, Carla Cardinael en Geert Debergh.
Stemming
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemmingen.
19 gemeenteraadsleden nemen deel aan de geheime stemmingen.
18 ja-stemmen zijn uitgebracht op naam van Thomas Bervoet als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en 1
onthouding.
19 stembriefjes worden aan de voorzitter overhandigd.
17 ja-stemmen zijn uitgebracht op naam van Luc Gruson als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en 2
neen-stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De heer Thomas Bervoet, gemeenteambtenaar, aan te duiden als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 2
De heer Luc Gruson, gemeenteambtenaar, aan te duiden als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 3
Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan:
- de procureur des Konings;
- de hoofdgriffier van de correctionele rechtbank te Ieper;
- de hoofdgriffier van de bevoegde politierechtbank;
- de zonechef van de politiezone Arro Ieper;
- de financieel directeur.
Artikel 4
Geeft opdracht onderhavige beslissingen op te nemen in de besluitenlijst, en deze
besluitenlijst door te sturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur en bekend te
maken via de gemeentelijke website.
Alle punten van de agenda uitgeput zijn wordt de zitting gesloten om 21.45 uur.
Namens de gemeenteraad
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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