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VERKLARENDE NOTA
GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 JANUARI 2019

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
1.

Goedkeuring notulen vorige zitting.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikelen 33, 180 en 181 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De notulen van de vergadering van 7 januari 2019 werden conform de bepalingen van het
gemeentedecreet opgemaakt en tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden. Er zijn geen
opmerkingen geformuleerd waardoor ze als goedgekeurd kunnen beschouwd worden.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad de notulen van de zitting van 7 januari
2019 als goedgekeurd te beschouwen.
VEILIGHEID

2.

Politieverordening houdende tijdelijke ordemaatregelen naar aanleiding van de
wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op 31 maart 2019.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Juridische grond
De wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissie voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
De wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999;
Het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot
inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari
2001;
Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
De omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei
1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni
2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Belgisch Staatsblad 20 januari 2005 (tweede
uitgave);
De omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
De wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming,
het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet
en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;
De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art. 135 § 2;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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De ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving
Het bestuursdecreet van 7 december 2018
Bevoegdheid
De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen
die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Artikel 119bis, §1, van de nieuwe gemeentewet aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat
politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of
verordeningen;
Feiten, context en informatie
Op zondag 31 maart 2019 doorkruist één of meerdere van de wielerwedstrijden "Gent-Wevelgem"
het grondgebied van onze gemeente.
De doortocht van deze wielerwedstrijden brengt traditioneel een volkstoeloop met zich mee, vooral
bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
De laatste jaren neemt het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijden worden georganiseerd toe. Dergelijke activiteiten worden voornamelijk
georganiseerd op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen
veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden.
Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde
locatie is aangewezen. Het is immers aangewezen dat de organisatoren van de verschillende
activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings,
enz … teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een
minimum te beperken en de veiligheid te vrijwaren;
Een aantal bijkomende maatregelen dringt zich op om zowel de veiligheid van de toeschouwers te
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd(en) "Gent-Wevelgem”, en die doorgaat op de openbare weg of op
een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 31 maart 2019 slechts toegelaten
op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 24 februari
2019 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het
adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde
orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen,
opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de
vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van
het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats
gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 5 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
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De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de
vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd(en) "Gent-Wevelgem”, en die doorgaat in een besloten plaats maar
die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op
vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van
eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 24 februari 2019 gemeld aan de burgemeester van
de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in
artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige
afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten
parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen
veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de volkstoeloop op
bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd(en) “GentWevelgem" en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 24 februari
2019 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding
dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken
voor de hele veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet, houdt de stad/gemeente zich het recht
voor het te doen op kosten en risico van de overtreder.
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De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig
kan worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
Artikel 10
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 285 tot 288 van het decreet
lokaal bestuur.
3.

Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 100 dagen viering op 28 februari en 1
maart 2019.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op art. 135§2,
ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op artikel 119bis, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989
en gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989.
- de wet van 13 mei 1999 houdende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.
- de wetten van 24 juni 2013, 7 mei 2004, de wet van 17 juni 2004 en de Koninklijke Besluiten van
27 december 2013, 17 maart 2005, 5 december 2004 en 7 januari 2001.
- de gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2005, 6 december 2010 en 1 februari 2016 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.
Feiten, context en informatie
Om de openbare orde tijdens de periode van de 100 dagen viering te bewaken zijn bijzondere
maatregelen opportuun wat betreft de handhaving ervan.
Zo dient het bezit, gebruik en misbruik van voetzoekers verboden te worden. Daarbij wordt ook het
bezit (uitgezonderd voor beroepsdoeleinden) en misbruik van alle vervuilende stoffen verboden.
Op voorstel en na overleg met de lokale politie wordt volgende tijdelijke politieverordening
voorgesteld.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 :
a) Vanaf donderdag 28 februari 2019 om 06.00 uur tot zaterdag 2 maart 2019 om 6.00 uur is het
bezit (met uitzondering van beroepsdoeleinden) of het gebruik op openbare wegen of plaatsen van
scheerschuim, bloem, vetstoffen, vetstiften, alcoholische dranken en/of andere bevuilende stoffen,
goederen of voorwerpen verboden.
b) Vanaf maandag 28 februari 2019 t.e.m. 2 maart 2019 is het bezit en gebruik van voetzoekers,
bommetjes, thunderflashes, vuurwerk, knal- of rookbussen of andere gelijkaardige tuigen verboden.
Artikel 2 : Alle voorwerpen aangetroffen in strijd met dit reglement zullen administratief in beslag
worden genomen. De niet aangebroken levensmiddelen worden overgemaakt aan het OCMW en
alle andere voorwerpen worden weggemaakt via het legale afvalcircuit.
Artikel 3 : Inbreuken op deze verordening zullen bestraft worden met een administratieve sanctie
van 60,00 EUR via een procedure vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 1 februari 2016.

4.

Gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. Goedkeuring
bevoegdheidsoverdracht
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
 De gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in
bijzonder titel I, hoofdstuk II inzake de aanvullende reglementen.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 De Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit,
Sociale Economie en Gelijke Kansen
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in bijzonder artikel 40§3, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad m.b.t. de vaststelling van de gemeentelijke reglementen
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 Bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
Om flexibel in te kunnen gaan op diverse mobiliteitsvraagstukken en in uitvoering van de
omzendbrief van de Vlaamse Overheid MOB/2009/01 n.a.v. het decreet van 16 mei 2008 en het
BVR van 23 januari 2009 wordt voorgesteld analoog aan de beslissing van de gemeenteraden van 2
juni 2009 en van 4 februari 2013 het College van Burgemeester en Schepenen verder te gelasten
met de vaststelling van de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: De bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentelijke aanvullende reglementen op de
politie over het wegverkeer wordt gedelegeerd aan het College van Burgemeester en Schepenen en
dit voor de dienstjaren 2019 t/m 2024.
Artikel 2: Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
TOERISME
5.

Agenda algemene vergadering vzw In Flanders Fields Museum dd. 12/02/2019 standpuntbepaling.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
Eind 2013 werd de omvorming van de vzw In Flanders Fields Museum naar een Extern
Verzelfstandigd Agentschap met Private rechtspersoonlijkheid (EVAP) afgerond. Eén van de
bepalingen voor EVAP’s is dat agendapunten van de algemene vergadering voorafgaand moeten
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad haar standpunt over de
agendapunten bepalen en kan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad – in casu raadslid (in te
vullen op GR 28/01/19) voor de legislatuur 2019-2024 – op de algemene vergadering handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
Volgende punten zouden op de agenda van de volgende algemene vergadering van de vzw IFFM
op 12/02/19 geplaatst worden:
1) samenstelling nieuwe Raad van Bestuur;
2) overzicht evolutie bezoekersaantallen + prognoses toekomst;
3) toelichting evolutie liquide middelen vzw IFFM;
4) toelichting en goedkeuring budget 2019;
5) aanstelling erkend accountant controle boekhouding 2018-2019-2020;
6) presentatie marketingplan IFFM 2019 - 2025.
Over de punten 1, 4 en 5 moet de algemene vergadering een beslissing nemen.
In bijlage worden volgende documenten toegevoegd:
* nota met toelichting agendapunt samenstelling Raad van Bestuur (punt 1)
* ontwerp budget vzw IFFM 2019: kasbudget & boekhoudkundig budget (punt 4);
* offerte Ronny Steyaert Accountants (punt 5).
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde samenstelling van de Raad van Bestuur 2019 2024.
Art. 2 Goedkeuring te verlenen aan het budget 2019 van de vzw In Flanders Fields Museum.
Art. 3 Goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van Ronny Steyaert Accountants voor de controle
van de boekjaren 2018-2019-2020.
FINANCIËN
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6.

Decreet lokaal bestuur. Vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur'
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 8°
bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van wat onder het begrip 'dagelijks
bestuur' moet worden verstaan.
Juridische grond
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de vaststelling van het begrip
'dagelijks bestuur'
Besluit van de gemeenteraad van 7 december 2015 tot aanpassing van het begrip 'dagelijks
bestuur'
Besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2017 tot aanpassing van het begrip 'dagelijks bestuur'
Het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
Feiten, context en informatie
In de gemeenteraad van 4 februari 2013 werd het begrip ‘dagelijks bestuur’ gedefinieerd. Het begrip
dagelijks bestuur maakt het mogelijk uitvoerende zaken en eerder courante opdrachten die normaal
onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen te delegeren naar het college van burgemeester
en schepenen. Zo kunnen naast de exploitatie (vroegere gewone dienst) nu ook een aantal
investeringen (vroegere buitengewone dienst) door het College zelf beslist en uitgevoerd worden.
Door het begrip ‘dagelijks bestuur’ te definiëren en een aantal bevoegdheden te delegeren laat de
gemeenteraad toe een efficiëntere werking naar de bevolking toe te kunnen garanderen.
In de gemeenteraad van 7 december 2015 werd het begrip 'dagelijks bestuur' met betrekking tot de
overheidsopdrachten aangepast voor alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die
betrekking hebben op het investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet meer
bedraagt dan 20.000 EUR exclusief btw.
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten past met ingang van 30 juni 2017 het
grensbedrag voor opdrachten die kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur aan tot
opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro. Het lijkt logisch ditzelfde bedrag
toe te passen voor de delegatie met betrekking tot het investeringsbudget.
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werd het 'dagelijks bestuur' aangepast waarbij het dagelijks
bestuur als volgt werd vastgesteld:
- Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op uitgaven van het
exploitatiebudget
- Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op het
investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet meer bedraagt dan 30.000,00
EUR exclusief btw zoals bepaald in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016.
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, waarop
overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken of
lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op het budget ingeschreven kredieten.
- De bevoegdheid om binnen de grenzen van een goedgekeurd budget wijzigingen aan te brengen
aan het gunningsbedrag van een overheidsopdracht of een overeenkomst voor zover hieruit geen
bijkomende uitgaven voortvloeien van meer dan 10% boven het oorspronkelijk bedrag van de
gunning of van de overeenkomst.
Voorgaande bepalingen zijn nog gebaseerd op het gemeentedecreet.
In het artikel 38 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
overheidsopdrachten is de mogelijkheid voorzien om een aanpassing te doen aan de opdracht voor
zo ver het bedrag lager is dan 10% van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen
en diensten en 15% van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor werken.
Het decreet lokaal bestuur herneemt deze mogelijkheid van delegatie. Het is dus opportuun om
conform artikel 41 van het decreet lokaal bestuur "het dagelijks bestuur " te bepalen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad het “dagelijks bestuur”, met betrekking
tot de overheidsopdrachten zoals opgenomen in artikel 41 10° van het decreet lokaal bestuur als
volgt vast te stellen:
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- Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op uitgaven van het
exploitatiebudget
- Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben op het
investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet meer bedraagt dan 30.000,00
EUR exclusief btw zoals bepaald in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 (dit is het huidige bedrag
'aangenomen factuur',in de beslissing wordt verwezen naar het artikel waarin dit drempelbedrag
werd bepaald, dit bedrag kan bijgevolg in de toekomst wijzigen zonder dat hiervoor onderstaande
beslissing dient aangepast te worden).
Het college is derhalve bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze, waarop
overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken of
lastenboeken te bepalen, uiteraard binnen de perken van de op het budget ingeschreven kredieten.
- De bevoegdheid om binnen de grenzen van een goedgekeurd budget wijzigingen aan te brengen
aan een overheidsopdracht indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan elk
van beide volgende bedragen:
1° de drempel voor de Europese bekendmaking; en
2° tien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten en vijftien
procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor werken.
Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, wordt het in het eerste lid, bedoelde
bedrag bepaald op basis van de nettocumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen.
Voor de berekening van het in het eerste lid, 2°, bedoelde waarde van de aanvankelijke opdracht
wordt, voor zover de opdracht een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde waarde als
referentiewaarde gehanteerd.
De wijziging mag de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst evenwel niet
veranderen.
7.

Decreet lokaal bestuur. Vaststelling van vrijstelling van visumverplichting
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Bevoegdheid
Het decreet over het lokaal bestuur dd. 22.12.2017 legt in deel 2, Titel 1 Hfdst 1 Afdeling 3 de
bevoegdheden van de gemeenteraad vast en in deel 2 titel 1, Hfst. 2, Afd. 3 de bevoegdheden van
het College van Burgemeester en Schepenen vast.
Het artikel 266 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad binnen de
perken die zijn vastgelegd door de Vlaamse regering, en na advies van de financieel directeur,
bepaalde categorieën van verrichtingen kan uitsluiten van visumverplichting.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
In de gemeenteraad van 9 december 2013 werd het grensbedrag voor visumverplichting vastgelegd
op 8.500,00 EUR(excl. BTW), verwijzend naar het artikel 105 § 1,4° van het koninklijk besluit van
15 juli 2011 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten klassieke sectoren, namelijk het
bedrag dat gegund kan worden op basis van 'aangenomen factuur'.
De wet van 17 juni 2016 artikel 92 met inwerkingtreding op 30 juni 2017 stelde het bedrag van
aanvaarde factuur vast op lager dan 30.000,00 EUR(excl. BTW).
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werd rekeninghoudend met het voorgaande beslist om
verrichtingen waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro conform artikel 92 van de wet
van 17 juni 2016 op overheidsopdrachten vrij te stellen van visumverplichting.
Het grensbedrag van 30.000 euro bewaart het evenwicht tussen een te grote administratieve
verwerkingslast en een verantwoorde controle op wettigheid en regelmatigheid van voorgenomen
verbintenissen.
Het is opportuun rekeninghoudend met de nieuwe regelgeving in het kader van het decreet over het
lokaal bestuur de beslissing omtrent het vrijstellen van visumverplichting te hernemen.
Adviezen
Positief advies van de financieel directeur zoals voorgesteld.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
"Verrichtingen waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro exclusief btw, zowel op het
exploitatie-als het investeringsbudget, worden vrijgesteld van visumverplichting, ."
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PERSONEEL
8.

Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
Feiten, context en informatie
Artikel 170 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat "de algemeen directeur instaat voor de
algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen
directeur kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer 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."
Overeenkomstig artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur beschikt de gemeenteraad over de volheid van
bevoegdheid voor alle aangelegenheden die aan de gemeente bij wet of decreet zijn
toevertrouwd. Behoudens delegatie van deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en
schepenen komt het dus aan de raad toe om het begrip “dagelijks personeelsbeheer” in te vullen.
Bij het invullen van het begrip dagelijks personeelsbeheer moet de raad er over waken dat alle
dwingende wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van de rechtspositieregeling, het
arbeidsrecht, voor zover van toepassing op het personeel, en het socialezekerheidsrecht, kunnen
worden toegepast op wettige wijze en binnen de wettelijk opgelegde termijnen. Om dit te kunnen
naleven is het noodzakelijk dat minstens een belangrijk deel van het feitelijke personeelsbeheer
gedefinieerd wordt als dagelijks personeelsbeheer en op die wijze ook daadwerkelijk toevertrouwd
wordt aan de algemeen directeur.
Het begrip “dagelijks personeelsbeheer” is niet nieuw. Op dit vlak herneemt het decreet lokaal
bestuur in essentie de vroegere bepalingen uit het Gemeente- en O.C.M.W.-decreet.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad om volgende zaken te verstaan onder “dagelijks
personeelsbeheer”:
1. Individueel personeelsbeheer:
 Opmaak functiebeschrijvingen
 Opdracht tot permanentieplicht
 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel
 Allerlei individuele verlofaanvragen
 Loopbaanonderbreking, zorgkrediet en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen
 Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de raad voor het indienen
van verlofaanvragen en het toekennen van verlof
 De individuele weddevaststelling. De individuele weddevaststelling houdt ook de beslissing
over de overname van anciënniteiten in. Het is dus de algemeen directeur of het door
hem/haar aangewezen personeelslid, dat bijvoorbeeld beslist welke ervaring in de
privésector relevante beroepservaring is, weliswaar binnen de grenzen inzake
meerekenbaarheid van anciënniteiten die de raad (in de rechtspositie) en de aanstellende
overheid (in de vacature) gesteld hebben.
 Uitlenen van personeel aan een gebruiker zonder overdracht werkgeversgezag
 Individuele toewijzing van de bevoegdheid van een personeelslid om elektrische toestellen
te bedienen.
2. Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie
 Individuele opvolging van de evaluatie
 Vormingsaanvragen
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Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat het
vormingsreglement bepaalt
3. Toepassing van de lokale rechtspositieregeling
 De feedback- en evaluatieprocedure intern organiseren binnen de bepaalde termijnen
 Onkostenvergoedingen
4. Collectief personeelsbeheer
 Dienstroosters opmaken en prestaties noteren
 Vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels die de
raad hierover kan uitwerken
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
9.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
De werking van de gemeenteraad wordt geregeld in de artikelen 18 tot en met 39 van het decreet
lokaal bestuur.
De gemeenteraad moet deze decretale regels aanvullen met bijzondere maatregelen betreffende
zijn werking overeenkomstig artikel 38 van het decreet lokaal bestuur.
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
waarin die aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad.
Het huishoudelijk reglement moet minimaal bepalingen bevatten over de toekenning van de
presentiegelden, de oproeping van de raadsleden, de modaliteiten van de vergadering, het inzageen vraagrecht van de raadsleden, de notulering, de eventuele samenstelling en de werking van de
commissies en fracties.
Een ontwerp van huishoudelijk reglement werd met de fractieleiders besproken en bijgestuurd tot
huidig voorstel.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad het huishoudelijk reglement, zoals gevoegd als
bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

10.

Deontologische code voor politici en personeel
OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In de rand van de gemeenteraad van 5 februari 2007 werd binnen de gemeenteraad een commissie
ad hoc opgericht, onder de leiding van schepen Lignel en met stadssecretaris Breyne als secretaris,
waar naast een vertegenwoordiger van elke politieke partij, vertegenwoordigd in de gemeenteraad,
ook twee vertegenwoordigers van het OCMW (één van de meerderheid, één van de oppositie)
zetelden.
Op 22 mei 2007 heeft deze commissie ad hoc vergaderd en de basis gelegd voor de voorliggende
deontologische code.
In zitting van 23 januari 2008 heeft het Hoog Overlegcomité gunstig advies uitgebracht.
De gemeenteraad nam in zitting van 3 maart 2008 met algemeenheid van stemmen de
deontologische code aan.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer specifiek artikelen 39 en 193.
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
Vorige legislatuur heeft men ervoor geopteerd om de deontologische plichten van raadsleden en
van ambtenaren in één code vast te leggen. Deze code is een synthese van de deontologische
rechten en verplichtingen voor alle ambtenaren en politici. Ze omvat het geheel van beginselen,
gedragsregels, richtlijnen en principes, die de lokale mandatarissen tot leidraad dienen bij de
uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.
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Ze dient een weerspiegeling te zijn van de centrale waarden voor de organisatie en dient mee
richting te geven aan het streven naar modern en correct overheidshandelen. Daarbij gaat het over
loyaliteit, objectiviteit, spreekrecht en spreekplicht, professionalisme, klantgerichtheid,
wettelijkheid/correctheid.
In het overleg van 21 januari 2019 met de fractieleiders werd de bestaande code besproken.
Voorgesteld wordt met deze code verder te gaan.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad de deontologische code voor mandatarissen en
ambtenaren, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.
11.

Beheersovereenkomst stad - O.C.M.W. Goedkeuring.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen, en
in het bijzonder de artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel
196 §2;
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
Feiten, context en informatie
Om een verregaande geïntegreerde samenwerking mogelijk te maken tussen de Stad en het
OCMW werd in 2013 tussen beide besturen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze is
inmiddels op diverse punten achterhaald.
Het is echter noodzakelijk om een nieuwe overeenkomst af te sluiten, onder meer om blijvend een
beroep te kunnen doen op elkaars personeelsleden en om kruiselingse delegatie van beslissingsen / of ondertekeningsbevoegdheid mogelijk te maken.
Deze nieuwe overeenkomst is afgestemd op de huidige geïntegreerde werking van de diensten en
het beleid en op de bepalingen ter zake van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 6 februari 2013 tussen de stad en het
O.C.M.W. Ieper op te heffen en met onmiddellijke ingang te vervangen door een
beheersovereenkomst.
Artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van beheersovereenkomst.

12.

Projectvereniging CO7. Aanduiding leden raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 404 en volgende, betreffende
de ‘projectvereniging’;
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, in het bijzonder Hoofdstuk 5
“Intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie” en
latere wijzigingen;
Oprichtingsakte met de statuten van de projectvereniging CO7ondertekend op 8 november 2005 te
Poperinge en latere wijzigingen;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Feiten, context en informatie
De projectvereniging CultuurOverleg Zeven (afgekort CO7) werd opgericht op 8 november 2005. De
basisdoelstelling van CO7 is door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren in
de regio culturele meerwaarden te creëren. Dit betekent onder meer:
Een afstemming van het cultuuraanbod realiseren door acties op het domein van het erfgoed,
de kunsten, de socio-culturele sector, en de cultuurcommunicatie.
Culturele ontwikkelingen stimuleren die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente
overstijgen en hiervoor culturele projecten op schaal van de regio ontwikkelen.
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Het bestaande aanbod beter bekend en toegankelijk maken bij een ruim publiek en hiervoor
kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen.
Een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en
zodoende werken aan de uitstraling van de regio.
Een gezamenlijk beleid voor het archeologisch erfgoed in de streek uitwerken met een
intergemeentelijke archeologische dienst die zijn werking baseert op de jaarlijks af te sluiten
resultaatsverbintenis met de Afdeling Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
De projectvereniging CO7 moet volgens de statuten per gemeente twee nieuwe bestuurders
aanduiden in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Zoals vermeld in artikel 7 van de statuten (zie hieronder) zijn dit per gemeente: één stemgerechtigd
lid (een lid van het college van burgemeester en schepenen, liefst bevoegd voor cultuurbeleid); en
één lid met raadgevende stem (een raadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen).
Hierbij vragen wij aan de gemeenteraad om twee leden van de raad van bestuur van CO7 aan te
duiden volgens deze richtlijnen beschreven in de statuten van CO7.
Artikel 7 samenstelling raad van bestuur
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
§2. De stemgerechtigde leden zijn leden van de colleges van burgemeester en schepenen. De
voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid beschikt slechts over
één stem.
§3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen
of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
(…)
§6. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de projectvereniging
en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel 48 en 51 van het decreet
van 6 juli 2001. (op heden geregeld in het Decreet Lokaal Bestuur)
§7. Leden van de raad van bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen.
Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Elk lid
kan maar over één volmacht beschikken.
§8. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari
daaropvolgend. De gebeurlijke aanduiding van bestuurders door de andere deelnemers gebeurt dan
in de loop van de maand volgend op de installatie van hun eigen raden.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 :
aan te duiden als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van CO7.
Artikel 2 :
aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van CO7.
13.

Regionaal Landschap Westhoek vzw. Aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangend
vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen.
OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In gemeenteraadszitting van 4 oktober 1999 sloot de stad aan bij de vzw Regionaal Landschap
Westhoek.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad en artikel 431 en volgende, betreffende de ‘dienstverlenende
vereniging’.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van vzw Regionaal Landschap Westhoek.
Feiten, context en informatie
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Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van
drie vertegenwoordigers en drie plaatsvervangend vertegenwoordigers op de algemene vergadering
van de vzw Regionaal Landschap Westhoek. Eén van deze drie vertegenwoordigers moet
aangeduid worden om afgevaardigd te worden in de raad van bestuur.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1:
en
aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Ieper op de algemene
vergadering van de vzw Regionaal Landschap Westhoek.
Artikel 2:
en
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordigers van de stad Ieper
op de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Westhoek.
Artikel 3: X X aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Ieper in de raad van bestuur van
de vzw Regionaal Landschap Westhoek.
Artikel 4: afschrift van deze beslissing te sturen aan de vzw Regionaal Landschap Westhoek.
14.

Gaselwest. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
(buitengewone) algemene vergaderingen.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
De stad Ieper is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
De stad werd met aangetekend schrijven van 21 december 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaats heeft
te Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede.
De principenota die als documentatie aan de stad per brief werd overgemaakt.
Artikel 432 alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij wordt bepaald dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur namelijk tot einde 2024.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 van het
documentatiedossier dat aan de deelnemende stad werd overgemaakt, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatlid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van
bestuur.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: ... aan te duiden als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2: ... aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone)
algemene vergadering voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3 : het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging
Gaselwest, ter attente van het secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

15.

Gaselwest. Goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat lid voor het regionaal
bestuurscomité west en eventueel voor de raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
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Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
De stad Ieper is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Feiten, context en informatie
De stad werd met aangetekend schrijven van 21 december 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaats heeft
te Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede.
De principenota die als documentatie aan de stad per brief werd overgemaakt.
Het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vergadering van de bestuursorganen dient over te gaan.
De stad is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente recht om één kandidaat lid
voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om
maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die
voorgedragen wordt als kandidaat lis voor het RBC.
Het totaal aantal leden door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur
is beperkt tot 9.
Het feit dat het moet gaan om "onafhankelijke bestuurders" in de zin van artikel 1.1.1.§2 74° en dat
er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.
De beraadslagingen.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging van 25 maart 2019 met als enig agendapunt "statutaire
ontslagnemingen en benoemingen".
Artikel 2: ... voor te dragen als kandidaat lid voor het RBC West van de opdrachthoudende
vereniging voor een duur van 6 jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de
eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
eventueel
Artikel 3 : dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat lid voor de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van 6 jaar, vanaf de algemene
vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4 : de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
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 intercommunale vereniging
Gaselwest, ter attente van het secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
16.

WVI. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen, en
in het bijzonder de artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel
196 §2;
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
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Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aangeduid voor de algemene vergaderingen van de WVI.
Voor de gemeenten worden deze leden rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraad uit hun
leden.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 :
, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Ieper op de
algemene vergaderingen van de WVI.
Artikel 2:
, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
Ieper op de algemene vergaderingen van de WVI.
Artikel 3 : een afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
17.

WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone
algemene vergadering van 28 februari 2019.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 werd
aangeduid als vertegenwoordiger
en
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van WVI.
Met aangetekend schrijven van 7 januari 2019 wordt de stad uitgenodigd voor de buitengewone
algemene vergadering van de WVI op 28 februari 2019 om 18.30 uur in centrum d'Abdij in
Assebroek.
De agenda van deze vergadering vermeldt :
- Goedkeuring verslag algemene en buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018
- Benoeming leden raad van bestuur
- Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
- Goedkeuring code van goed bestuur
- Mededelingen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 : De agenda en de voorstellen van de buitengewone algemene vergadering van 28
februari 2019 (18.30 uur) goed te keuren.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de zitting van deze
buitengewone algemene vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3 : een affschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.

18.

WVI. Aanduiden lid van de raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
Het stadsbestuur Ieper is lid van WVI.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient een lid voor de raad van bestuur van de WVI
aangeduid te worden. De verdeling van de mandaten gebeurt op basis van kapitaal. Voor de regio
Westhoek heeft de stad recht op 1 mandaat. Het betreft een lid van het college of een raadslid van
de meerderheid.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 :
aan te duiden als lid van de raad van bestuur van de WVI.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
19.

WVI - aanstellen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen.
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Het stadsbestuur Ieper is lid van WVI.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur kan er een kandidaat-lid met raadgevende stem (vanuit
de oppositie) voor de raad van bestuur van de WVI aangeduid te worden. Voor het gehele gebied
van de WVI worden er 3 leden met raadgevende stem benoemd.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 :
aan te duiden als kandidaat-lid van de raad van bestuur van de WVI.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.

20.

Verkiezing vertegenwoordigers van de politieke fracties in AGB Vauban.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
de bevoegdheden van de Gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft in zitting van 6 juni 2005 beslist om over te gaan tot de oprichting van een
autonoom gemeentebedrijf (herbevestigd in de gemeenteraadsbeslissingen van 2 september 2013
en 4 november 2013) voor het uitoefenen van activiteiten vermeld in art. 1, 4°, 7°, 8° en 15° van het
koninklijk besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot
bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten.
Het bedrijf draagt de naam “Autonoom Gemeentebedrijf Sport, cultuur en recreatie”, of nog
“VAUBAN”
De oprichting van het AGB VAUBAN werd bij Ministerieel Besluit van 28 september 2005 door
Vlaams Minister van Binnenlandse zaken, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering goedgekeurd en
werd her goedgekeurd bij het Ministerieel Besluit van 6 december 2013 .
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraad dient ook tot volledige vernieuwing van de
raad van bestuur overgegaan te worden. Er zijn 11 mandaten in de raad van bestuur. De helft
hiervan moeten leden van de gemeenteraad zijn. Maximum 2/3 mag van hetzelfde geslacht zijn. De
verdeling volgens de fractie is als volgt: CD&V: 3, Open Ieper 3, SP.A 2, N-VA 1, Groen 1, Vlaams
Belang 1. Daarnaast wordt de heer Ivan Decroix, sportfunctionaris, aan te duiden als bijkomend lid
van de raad van bestuur.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad de volgende gemeenteraadsleden als
vertegenwoordiger van hun politieke groepering in de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Vauban aan te duiden:
namens Open Ieper:
namens N-VA:
namens SP.A:
namens CD&V:
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namens Vlaams Belang:
namens Groen:
Daarnaast wordt de heer Ivan Decroix, sportfunctionaris, aan te duiden als bijkomend lid van de
raad van bestuur.
21.

Verkiezing vertegenwoordigers van de politieke fracties in AGB Spie.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
de bevoegdheden van de Gemeenteraad.
De Gemeenteraad heeft in zitting van 5 september 2005 beslist om over te gaan tot de oprichting
van een autonoom gemeentebedrijf (herbevestigd in de gemeenteraadsbeslissingen van 2
september 2013 en 4 november 2013) voor het uitoefenen van activiteiten vermeld in art. 1, 4°, 7°,
8° en 15° van het koninklijk besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9
maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de
gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten.
Het bedrijf draagt de naam “Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en Patrimoniumbeheer
Ieper” of nog SPIE.
De oprichting van het AGB SPIE werd bij Ministerieel Besluit van 21 december 2005 door Vlaams
Minister van Binnenlandse zaken, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering goedgekeurd en werd her
goedgekeurd bij het Ministerieel Besluit van 6 december 2013.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraad dient ook tot volledige vernieuwing van de
raad van bestuur overgegaan te worden. Er zijn 11 (politieke) mandaten in de raad van bestuur. De
helft hiervan moeten leden van de gemeenteraad zijn. Maximum 2/3 mag van hetzelfde geslacht
zijn. De verdeling volgens de fractie is als volgt: CD&V: 3, Open Ieper 3, SP.A 2, N-VA 1, Groen 1,
Vlaams Belang 1.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad de volgende gemeenteraadsleden als
vertegenwoordiger van hun politieke groepering in de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf SPIE aan te duiden:
namens Open Ieper:
namens N-VA:
namens SP.A:
namens CD&V:
namens Vlaams Belang:
namens Groen:
Daarnaast de heer Stefan Depraetere, algemeen directeur aan te duiden als lid van de Raad van
Bestuur.

22.

Argos vzw. Aanduiden vertegenwoordigers raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
de bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de vzw Argos.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van de
vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de vzw Argos.
In de raad van bestuur dient 1 vertegenwoordiger per politieke partij die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd is, evenals twee leden van het college van burgemeester en schepenen te
zetelen.
BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 :
X X, schepen
X X, schepen
X X, gemeenteraadslid voor de CD&V
X X, gemeenteraadslid voor de SP.A
X X, gemeenteraadslid voor Open Ieper
X X, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang
X X, gemeenteraadslid voor Groen
X X, gemeenteraadslid voor N-VA
aan te stellen als vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de vzw Argos.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan het de vzw Argos.
23.

IFFM vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de vzw IFFM.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van 11
vertegenwoordigers om te zetelen in de raad van bestuur van de vzw IFFM, dit op basis van de
volgende regels
- ten hoogste 2/3 van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde geslacht
- deze voordracht gebeurt als volgt: de leden worden aangeduid volgens de regels van evenredige
vertegenwoordiging en dit op de volgende manier
 evenredige verdeling onder de fracties die deel uitmaken van het college van burgemeester
en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en
schepenen.
 aantal leden dat toekomt aan de fracties binnen het college van burgemeester en
schepenen: evenredige verdeling onder deze fracties; aantal leden dat toekomt aan fracties
die niet in het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd zijn: evenredige
vertegenwoordiging.
Dit komt neer op volgende verdeling: Open Ieper 3, SP.A 2, N-VA 1, CD&V 3, Vlaams Belang 1,
Groen 1.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 :
- namens CD&V: X X, X X, X X
- namens sp.a : X X, X X
- namens N-VA: X X
- namens Open Ieper : X X, X X, X X
- namens Vlaams Belang : X X
- namens Groen : X X
aan te duiden als vertegenwoordigers van de gemeenteraad om te zetelen in de raad van bestuur
van de vzw IFFM.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan de vzw IFFM.

24.

ACCI vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de vzw ACCI.
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Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van 11
vertegenwoordigers om te zetelen in de raad van bestuur van de vzw ACCI, dit op basis van de
volgende regels
- ten hoogste 2/3 van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde geslacht
- deze voordracht gebeurt als volgt: de leden worden aangeduid volgens de regels van evenredige
vertegenwoordiging en dit op de volgende manier
 evenredige verdeling onder de fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen.
 aantal leden dat toekomt aan de fracties binnen het college van burgemeester en
schepenen: evenredige verdeling onder deze fracties; aantal leden dat toekomt aan fracties
die niet in het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd zijn: evenredige
vertegenwoordiging.
Dit komt neer op volgende verdeling: Open Ieper 3, SP.A 2, N-VA 1, CD&V 3, Vlaams Belang 1,
Groen 1.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 :
- namens CD&V: X X, X X, X X
- namens sp.a : X X, X X
- namens N-VA: X X
- namens Open Ieper : X X, X X, X X
- namens Vlaams Belang : X X
- namens Groen : X X
aan te duiden als vertegenwoordigers van de gemeenteraad om te zetelen in de raad van bestuur
van de vzw ACCI.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan de vzw ACCI.
25.

JOC vzw. Aanduiden vertegenwoordigers in raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De statuten van de vzw JOC.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van 11
vertegenwoordigers om te zetelen in de raad van bestuur van de vzw JOC, dit op basis van de
volgende regels
- ten hoogste 2/3 van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde geslacht
- deze voordracht gebeurt als volgt: de leden worden aangeduid volgens de regels van evenredige
vertegenwoordiging en dit op de volgende manier
 evenredige verdeling onder de fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen en de fracties die geen deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen.
 aantal leden dat toekomt aan de fracties binnen het college van burgemeester en
schepenen: evenredige verdeling onder deze fracties; aantal leden dat toekomt aan fracties
die niet in het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd zijn: evenredige
vertegenwoordiging.
Dit komt neer op volgende verdeling: Open Ieper 3, SP.A 2, N-VA 1, CD&V 3, Vlaams Belang 1,
Groen 1.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 :
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- namens CD&V: X X, X X, X X
- namens sp.a : X X, X X
- namens N-VA: X X
- namens Open Ieper : X X, X X, X X
- namens Vlaams Belang : X X
- namens Groen : X X
aan te duiden als vertegenwoordigers van de gemeenteraad om te zetelen in de algemene
vergadering van de vzw JOC.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan de vzw JOC.
26.

Centrummanagement vzw. Aanduiden afgevaardigden op de algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De toetreding tot de vzw Centrummanagement in gemeenteraadszitting van 6 november 2006.
Statuten Centrummanagement vzw.
Feiten, context en informatie
Het komt de stad toe maximaal 10 afgevaardigden uit de gemeenteraad aan te duiden die als lid
met raadgevende stem aan de algemene vergadering van de vzw kunnen deelnemen.
Deze aanduiding gebeurt volgens het stelsel d’Hondt. Dit betekent:
CD&V: 3 zetels
Open Ieper: 2 zetels
sp.a: 2 zetels
NV-A: 1 zetel
Groen: 1 zetel
Vlaams Belang: 1 zetel
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van de
afgevaardigden op de algemene vergadering van vzw Centrummanagement.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : X X, (10 keer) aan te duiden als leden die aan de algemene vergadering van de vzw
Centrummanagement Ieper kunnen deelnemen.
Artikel 2 : afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Centrummanagement.

27.

De Watergroep. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in
het aandeelhoudersbestuur voor drinkwaterdiensten.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening.
Het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1985 houdende vaststelling van de statuten van
de VMW, inzonderheid artikel 32.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
Met schrijven van 24 oktober 2018 verzoekt de Watergroep over te gaan tot de aanstelling van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Aandeelhoudersbestuur voor
Drinkwaterdiensten.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1. X X aan te duiden als vertegenwoordiger in het Aandeelhoudersbestuur voor
Drinkwaterdiensten.
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Artikel 2. X X aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
Aandeelhoudersbestuur voor Drinkwaterdiensten..
Artikel 3. een afschrift van deze beslissing over te maken aan De Watergroep.
28.

De Watergroep. Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergadering
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Statuten gecoördineerd op 01.01.2019.
Feiten, context en informatie
Met schrijven van 24 oktober 2018 verzoekt de Watergroep over te gaan tot de aanstelling van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger op de algemene vergadering. De vertegenwoordigers dienen
geen gemeenteraadsleden te zijn. De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering
in principe op de eerste vrijdag van de maand juni (voor 2019: 7 juni).
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1. X X aan te duiden als afgevaardigde en X X als plaatsvervanger in de algemene
vergadering van De Watergroep.
Artikel 2. een afschrift van deze beslissing over te maken aan De Watergroep.

29.

IVVO. Aanduiden bestuurders raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
In zitting van 28 oktober 1977 besliste de raad toe te treden tot de Intercommunale voor
Huisvuilverwerking en Verwijdering van de sector Veurne en Ommeland.
In een brief van 17 oktober 2018 vraagt IVVO om naar aanleiding van de installatie van de
gemeenteraad over te gaan tot de aanduiding van 2 bestuurders van de raad van bestuur (artikel 15
van de statuten).
De 2 aangeduide bestuurders moeten van een verschillend geslacht zijn.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : x x aan te duiden als bestuurder in de raad van bestuur van IVVO.
Artikel 2 : x x aan te duiden als bestuurder in de raad van bestuur van IVVO.
Artikel 3 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan IVVO.

30.

IVVO. Aanduiden kandidaat-lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
In zitting van 28 oktober 1977 besliste de raad toe te trede tot de Intercommunale voor
Huisvuilverwerking en Verwijdering van de sector Veurne en Ommeland.
In een schrijven van 17 oktober 2018 schrijft IVVO dat het mogelijk is om een afgevaardigde met
raadgevende stem vanuit de oppositie voor te stellen. Het Decreet Lokaal Bestuur in het bijzonder
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artikel 440 dat vermeldt dat, voor de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging, de
afgevaardigden van de gemeenten voor het lidmaatschap van de raad van bestuur met
raadgevende stem steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op de lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het schepencollege of aangesteld is als
voorzitter van het OCMW. In het geval van de intercommunale IVVO bepalen de statuten meer
bepaald artikel 15 §2 dat er voor de 12 gemeenten 1 afgevaardigde kan zijn met raadgevende stem.
Indien er meerdere gemeenten een afgevaardigde aanduiden dan wordt er een rangorde bepaald.
Eerst worden deze gerangschikt die met eenparigheid door hun respectievelijke gemeenteraad
worden aangeduid. in ondergeschikte orde op basis van ononderbroken dienstanciënniteit in de
gemeenteraad waarbij de langst zetelende voorrang heeft, vervolgens volgens leeftijd waarbij de
oudste die de leeftijd van zestig jaar niet heeft bereikt eerst wordt gerangschikt en tot slot indien nog
steeds geen uitsluitsel volgens leeftijd waarbij de jongste die de leeftijd van zestig jaar niet heeft
bereikt.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als kandidaat-afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van
bestuur van IVVO.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan IVVO.
31.

IVVO. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 en goedkeuring mandaat.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
Met aangetekend schrijven van 17 oktober 2018 wordt de stad Ieper uitgenodigd op de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 om 19 uur in de administratieve zetel van
IVVO te Ieper.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering vermeldt :
Benoeming van de nieuwe bestuurders.
Aanstelling nieuwe bestuurder met raadgevende stem.
Aanduiden voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur
Allerlei.
Het is noodzakelijk over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IVVO op 26 maart 2019.
Deze vertegenwoordigers kunnen aangesteld worden voor de rest van de legislatuur.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1: De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 goed te
keuren.
Artikel 2: X X aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Ieper in de buitengewone
algemene vergadering van IVVO van 26 maart 2019 en dit verder voor de rest van de legislatuur
Artikel 3: X X aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Ieper in de
buitengewone algemene vergadering van IVVO van 26 maart 2019 en dit voor de rest van de
legislatuur.
Artikel 4 : de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de zitting van de algemene
vergadering van IVVO van 26 maart 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 5: een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan IVVO.

32.

Bouwmaatschappij de Mandel. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is aandeelhouder van de bouwmaatschappij De Mandel.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad, is het aangewezen over te gaan tot de
aanduiding van een vertegenwoordiger en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
stad Ieper op de algemene vergaderingen van De Mandel.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger en X X aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de stad Ieper op de algemene vergaderingen van De Mandel.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan bouwmaatschappij De Mandel.
33.

De Lijn. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is aandeelhouder van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad, is het aangewezen over te gaan tot de
aanduiding van een vertegenwoordiger en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
stad Ieper op de algemene vergaderingen van De Lijn.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger en X X aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger van de stad Ieper op de algemene vergaderingen van De Lijn.
Artikel 2 : afschrift van deze beslissing over te maken aan De Lijn.

34.

Ons Onderdak. Aanduiden van kandidaat bestuurders
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot de bepaling van de nadere regels met
betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijzigingen van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van aanvullende
voorwaarden en de procedure tot erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling
van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen.
Brief dd. 14 december 2018.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient overgegaan tot het voordragen van
kandidaat-bestuurders met het oog op hun benoeming door de algemene vergadering van CVBA
Ons Onderdak. Deze algemene vergadering vindt plaats op 14 juni 2019.
In haar brief van 14 december 2018 vraagt CVBA Ons Onderdak om 6 mandaten in de raad van
bestuur door de stad Ieper te laten invullen. Zij vragen om voor elk mandaat 2 personen van een
verschillend geslacht voor te dragen. Deze personen worden ook gevraagd over een zekere
expertise in de materie in de brede zin van het woord te beschikken i.e. juridisch-technisch,
bouwkundig, economisch-financieel, boekhoudkundig, sociaal, … . Tot slot wordt er gevraagd om
tussen de twee personen voorgedragen per mandaat een voorkeur uit te spreken.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 : als kandidaat bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur van CVBA Ons
Onderdak.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan CVBA Ons Onderdak.
35.

Beschermcomité MPI Westhoek. Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Artikel 6d van de statuten van de vzw Beschermcomité MPI Westhoek.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient over gegaan tot de aanduiding van
een vertegenwoordiger van de stad Ieper in de raad van bestuur, tevens lid van de algemene
vergadering van het beschermcomité MPI Westhoek.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden om de stad Ieper te vertegenwoordiger in de raad van bestuur, tevens
lid van de algemene vergadering van de vzw Beschermcomité MPI Westhoek.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan Beschermcomité MPI Westhoek.

36.

VVOG. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering (optioneel voor de raad van bestuur)
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
In een schrijven van 26 oktober 2018 Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient
over gegaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de stad Ieper in de algemene vergadering van de VVOG.
Op basis van artikel 29 van de statuten kan er ook een kandidaat voor de raad van bestuur of het
financieel comité worden voorgedragen. Overeenkomstig artikel 30 van de statuten kiest de
algemene vergadering in de eerste helft van de maand juni van het jaar 2019 een nieuwe raad van
bestuur (max. 15 personen). De raad van bestuur komt in principe 3 keer per jaar samen en er is
geen zitpenning voorzien.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger en X X als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VVOG
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan de VVOG.

37.

LOGO. Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 inzake de gezondheidspromotie en het
provinciaal protocolakkoord van 2 september 1998 tot het ondersteunen en coördineren van het
lokale gezondheidsoverleg.
Feiten, context en informatie
De stad Ieper behoort voor bedoeld lokaal gezondheidsoverleg tot het LOGO (Lokaal
Gezondheidsoverleg) Oostende Ieper Diksmuide Veurne.
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 november 1998 besloten tot toetreding tot het LOGO.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient over gegaan tot de aanduiding van
een vertegenwoordiger van de stad Ieper in de algemene vergadering van LOGO.
De vertegenwoordiger kan zich kandidaat stellen om te zetelen in de raad van bestuur.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van LOGO en zich
tevens kandidaat te stellen om te zetelen in de raad van bestuur van LOGO.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan LOGO.
38.

Basiseducatie – Bijleren in de Westhoek. Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het decreet van 28 juni 1990 houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde
volwassenen.
Feiten, context en informatie
In de raadszitting van 1 oktober 1990 is de stad toegetreden tot de vzw Bijleren in de Westhoek.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad dient over gegaan tot de aanduiding een
vertegenwoordiger van de stad Ieper in de raad van bestuur van de vzw Bijleren in de Westhoek.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Ieper in de raad van bestuur van
de vzw Bijleren in de Westhoek.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Bijleren in de Westhoek.

39.

OVSG. Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De stad organiseert onderwijs en is lid van OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs. De stad heeft dus recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
OVSG.
Om lid te zijn van de algemene vergadering moet men deel uit maken van de gemeenteraad. Het is
de gemeenteraad die bepaalt wie hij afvaardigt in de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende vergadering een aantal leden aanduiden om te
zetelen in de raad van bestuur van OVSG.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad, dient over gegaan tot het aanduiden van
een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de OVSG.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan OVSG.
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40.

Stedelijke verkeerscommissie – samenstelling en werking
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 07.12.2018.
Feiten, context en informatie
Naar aanleiding van de samenstelling van de nieuwe legislatuur is ook de stedelijke
verkeerscommissie toe aan een wedersamenstelling.
De samenstelling van de verkeerscommissie wordt hierbij geactualiseerd. De werking dient flexibel
in te kunnen gaan op diverse mobiliteitsvraagstukken. Om voldoende continuïteit aan de werking te
kunnen geven wordt voorgesteld het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten
met de organisatie en de uitvoering (werking en invulling van samenstelling) van dit besluit.
Gezien de niet interesse van de rijscholen wordt voorgesteld deze te schrappen. Ook de scholen en
de jeugdraad zouden kunnen geschrapt worden gezien er voor projecten waarbij zij betrokken partij
zijn altijd overleg is.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : De verkeerscommissie is een adviesorgaan van het college van burgemeester en
schepenen en van de gemeenteraad, opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers
of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de
gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie van de mobiliteits- en verkeersgebonden zaken van
de stad Ieper.
Artikel 2 : De verkeerscommissie wordt samengesteld uit een technische commissie (werkgroep
van technici: lokale politie, de wegbeheerders en de administratie) en een plenaire commissie met
volgende doelgroepen :
* Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad (planologie)
* het Centrummanagement of Raad Lokale Economie
* Politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad
* belangenverenigingen van zwakke weggebruikers (fietsersbond, gezinsbond, personen met een
handicap, senioren).
* de Ieperse Stedelijke Milieuraad
De verkeerscommissie wordt voorgezeten door de schepen van mobiliteit. Het diensthoofd
grondgebiedzaken/mobiliteitsambtenaar fungeert als secretaris. Afgevaardigden van dorpsraden,
wijkcomités of andere belangengroepen kunnen als ad hoc leden op de bijeenkomsten uitgenodigd
worden.
Artikel 3 : De leden van de verkeerscommissie fungeren als aanspreekpunt van hun doelgroep en
worden betrokken bij beleidsvraagstukken inzake mobiliteit, verkeer en openbare werken en worden
als dusdanig ook betrokken bij herinrichtingprojecten van openbare wegenis. De vergaderfrequentie
wordt bepaald in functie van deze vraagstukken.
Artikel 4 : De verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad als collegiaal orgaan.
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
werking en de invulling van de samenstelling. De politieke fracties geven hiertoe de naam van hun
vertegenwoordiger aan de algemeen directeur door.
Artikel 6 : De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013, stedelijke verkeerscommissie,
samenstelling en werking wordt opgeheven.

41.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers vervoersregioraad
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
 Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid;
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Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
 Het feit dat bij die afbakening de stad Ieper deel uitmaakt van de vervoerregio Westhoek;
 Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
Er dient voor iedere vervoersregio een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt. De opmaak
en goedkeuring van dit plan is een taak van de vervoersregioraad die per vervoersregio als
overlegorgaan opgericht wordt. De gemeenten behorende tot de vervoersregio worden op een
integrale en rechtstreekse manier betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio, de gemeenten krijgen daarbij een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar
vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van
maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het geïntegreerd investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma's en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoersregio. Het engagement van de gemeente
houdt in dat men actief participeert aan de werking en de overlegmomenten van de
vervoersregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief
meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: De burgemeester, mevr. Emmily Talpe is de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Westhoek.
Artikel 2: De mobiliteitsambtenaar, dhr. Valentijn Seys is de ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Westhoek. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
42.

ERSV West-Vlaanderen - Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
bevoegdheden van de Gemeenteraad.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is aandeelhouder van ERSV West-Vlaanderen vzw.
Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad, is het aangewezen over te gaan tot de
aanduiding van een vertegenwoordiger van de stad Ieper op de algemene vergaderingen voor de
duur van de legislatuur van ERSV West-Vlaanderen vzw.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad:
Artikel 1 : X X aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad Ieper op de algemene
vergaderingen voor de duur van de legislatuur van ERSV West-Vlaanderen vzw.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan ERSV West-Vlaanderen vzw.

43.

Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek: goedkeuring
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41
inzake bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
De statuten van de DVV Westhoek.
Feiten, context en informatie
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Zestien besturen uit de Westhoek gingen via een gemeenteraadsbeslissing akkoord met een
doorgedreven samenwerking in functie van de versterking van de besturen. Dit leidde tot de
oprichting van de DVV Westhoek op 22 december 2017. Door het decreet lokaal bestuur was een
statutenwijziging nodig die in het najaar van 2018 werd goedgekeurd. Gelet op de
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018, dienen ook de bestuursorganen van de DVV
Westhoek opnieuw te worden samengesteld.
Er zijn 15 te begeven mandaten. Tegelijk dienen de 16 deelnemende besturen op gelijkwaardige
basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van de DVV Westhoek.
In navolging van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden op 14 oktober 2018, dienen de
bestuursorganen van de DVV Westhoek opnieuw te worden samengesteld.
Per e-mail dd. 16 januari 2019 werden de partners van de DVV Westhoek gevraagd om een
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering (effectief en evt. plaatsvervanger)
en een lid voor de raad van bestuur, voor te dragen.
Gemeenten en WVI vaardigen één effectief vertegenwoordiger aan voor de algemene
vergadering. Gemeenten kunnen één plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor het
geval de effectieve vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. De algemene vergadering bestaat zo
uit 17 effectieve leden.
Daarnaast dienen Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne en WVI een bestuurder voor te dragen
voor de raad van bestuur. De gemeenten Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare,
Alveringem, De Panne, Nieuwpoort, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen en
Zonnebeke dragen ook een bestuurder voor waarbij ze verder worden ingedeeld in drie poules:
o
Poule A: Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare;
o
Poule B: Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Vleteren;
o
Poule C: Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke.
In 2019 en 2020 is poule A volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Poule B en C
beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.
In 2021 en 2022 is poule B volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Poule A en C
beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.
In 2023 en 2024 is poule C volledig vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Poule A en B
beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur.
Maximum 2/3 van de leden van de raad van bestuur behoort tot hetzelfde geslacht.
De door de gemeenten voorgedragen bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De raad van bestuur bestaat uit 14 gemeentelijke bestuursleden en een bestuurder
van WVI. De duur van het mandaat van bestuurder is op zes jaar vastgesteld.
Iedere gemeente heeft bovendien het recht één gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, aan te
duiden tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, en deze aanduiding voor te leggen
aan de algemene vergadering. Maximum 3 leden met raadgevende stem kunnen deel uitmaken van
de raad van bestuur. Indien er meer dan drie leden worden voorgedragen zal er rekening gehouden
worden met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement Diksmuide,
één uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veurne aan te duiden. Een lid met
raadgevende stem wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad om
Artikel 1
de heer/mevrouw xxxxx af te vaardigen om de stad Ieper effectief te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek.
Artikel 2
de heer/mevrouw xxxxx af te vaardigen om de stad Ieper als plaatsvervanger te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek.
Artikel 3
de heer/mevrouw xxxxx voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de
dienstverlenende vereniging Westhoek voor de stad Ieper.
Artikel 4.
de heer/mevrouw xxx voor als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur
van de dienstverlenende vereniging Westhoek.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan DVV Westhoek, Woumenweg 100,
8600 Diksmuide of op info@dvvwesthoek.be .
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
44.

Collector overwelfde Ieperlee Lot 2B - samenwerkingswerkingsovereenkomst combinatie
prioritaire werken en niet-prioritaire werken - fase 4 - goedkeuring en ondertekening
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OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen, in bijzonder de artikel
40,41 en 56, inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Schepenen.
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013.
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van
14 januari 2013.
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad van de stad Ieper heeft in zitting van 3 december 2018 het ontwerpbestek voor de
werken collector overwelfde Ieperlee fase 4 en de herinichting van de Leet goedgekeurd op het
totaal geraamd bedrag van 6.937.116,35 EUR, btw niet inbegrepen goedgekeurd. De stad Ieper
werd aangesteld om op te treden als aanbestedende overheid in het kader van de occasionele
gezamenlijke opdracht voor rekening van de nv Aquafin en het Lokaal Pact van de nv Aquafin.
Binnen dit dossier wordt overeengekomen dat Aquafin, conform het investeringsprogramma voor
2003 en het conform het technisch plan volgende werken dient uit te voeren: projectnummer 93.546
HC - collector overwelfde Ieperlee Lot 2B - fase 3 (voor de stad fase 4) en dat de stad beslist heeft
volgende werken uit te voeren :
- prioritaire werken : eventuele verfraaiingswerken langs (delen) van het Aquafin project 93.546HC
- niet-prioritaire werken : W216002 - rioleringswerken in de Kloosterpoort, De Brouwerstraat,
Janseniusstraat en Sint-Maartensplein.
Deze werken werden samengevoegd in het algemeen belang en met het oog op de realisatie van dit
project wordt een samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken en niet-prioritaire werken
voorgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing,
worden de respectieve kosten en lasten van de partners, de nv Aquafin en het stadsbestuur Ieper
beschreven, in bijzonder inzake
* de stad Ieper wordt aangesteld als opdrachtgevend bestuur overeenkomstig artikel 48 van de wet
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
* de bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake studie, ontwerp, vergunningen, onteigeningen
en veiligheidscoördinatie
* grondverzet/sloopopvolgingsplan
* gunningsprocedure en uitvoeringsmodaliteiten : borgtocht, leiding en toezicht der werken,
wijzigingen en verrekeningen, aansprakelijkheid, boetes en kortingen wegens minwaarde,
opleveringen, verzekeringen.
* waarborg, onderhoud en beheer, reiniging van riolering, aansluitingen
* andere toepassingen/verplichtingen : Gipod, archeologie, ketenaansprakelijkheid
De samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij de oorspronkelijke ereloonovereenkomst en de
aanstelling van de veiligheidscoördinator, die als bijlage deel uitmaken van de overeenkomst.
Voor het uitwerken van deze samengevoegde werken werd het Studiebureau Arcadis Belgium nv
(voorheen Lapere nv) aangesteld.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst 'combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken'
voor het Aquafin-project 93.546HC - collector overwelfde Ieperlee lot 2B - fase 3 (voor de stad fase
4 in uitvoering) goed te keuren en te ondertekenen.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen in de lijst van besluiten en ter kennisgeving
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid in uitvoering van artikel 2851.1° en 330 van het
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
45.

Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het
kader van de meerjarenpremieovereenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
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OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
Met de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 heeft de Gemeenteraad op 9 december 2013
de doelstelling van de stad om haar historisch patrimonium in stand te houden gehonoreerd. In het
bijzonder werd opgenomen: ‘Historisch patrimonium vraagt om een deugdelijke exploitatie, behoud,
beheer en presentatie, of het nu om roerend erfgoed (kunstwerken, archieven, archeologica) of om
onroerend erfgoed gaat ( monumenten, musea, gebouwen, typische landschapssites,
natuurmonumenten). De stad Ieper zet in op een efficiënt en duurzaam beheer en op de
instandhouding en restauratie van haar waardevol historisch patrimonium.’
Onder meer de restauratie van de Lakenhallen met Belforttoren werd weerhouden als een concrete
actie om deze doelstelling mede te realiseren. In de mate van de evoluties in de opzet van het
project worden de nodige middelen gereserveerd, bijgestuurd en expliciet budgettair voorzien. De
Lakenhallen, samen met de Menenpoort, in Ieper worden beschouwd als de belangrijkste gebouwen
van de stad. Het Belfort is een icoon van de stad, maar ook hét voorbeeld van de wederopbouw van
België na de Eerste Wereldoorlog.
De Lakenhallen symboliseren de middeleeuwse bloeiperiode van Ieper als Europees
handelsmetropool. De Lakenhallen zijn één van de meeste imposante gebouwen van Vlaanderen.
Naast het enorme volume bezit het grote symbolische betekenis die gelinkt is aan de bloeiperiode
van Ieper in de middeleeuwen, de verwoestingen in W.O.I. in de Westhoek en de weerbaarheid van
de bevolking en de wil om hetgeen verloren ging in 1914-1918 terug op te bouwen.
Het Belfort met de Lakenhallen te Ieper is beschermd bij Besluit van 10 februari 1940 en is erkend
als werelderfgoed door de UNESCO, een erkenning die deel uitmaakt van het dossier van belforten
in België en Frankrijk.
In zitting van 5 september 2016 heeft de gemeenteraad het beheersplan ‘Belfort en Lakenhallen’
goedgekeurd, in uitvoering het Onroerend Erfgoeddecreet, waarbij de eigenaar van een beschermd
monument verplicht werd een beheersplan op te stellen indien een verhoogde restauratierpremie
van 80% beoogd werd.
In zitting van 6 februari 2017 heeft de gemeenteraad de wijze van gunnen, de raming en de
financiering voor de aanstelling van de een ontwerper voor de opmaak van een aanvraagdossier
meerjarige premieovereenkomst beschermde lakenhallen en belfort goedgekeurd.
In zitting van 7 mei 2018 heeft de gemeenteraad tenslotte het aanvraagdossier voor de
meerjarenpremieovereenkomst van de beschermde lakenhallen en belfort goedgekeurd en
ondertekend met het oog op de verderzetting van de procedure tot het bekomen van de meerjarige
restauratiepremie ten belope van 80 % van Onroerend Erfgoed.
In uitvoering van deze beslissingen heeft de stad Ieper met het Agentschap Onroerend Erfgoed een
meerjarenpremieovereenkomst afgesloten voor de gefaseerde uitvoering van de restauratie van de
monumentale Lakenhallen en het Belfort op de Grote Markt te Ieper.
De meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen voor de
periode 2020 tot 2024 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 oktober 2018 en verbindt
de stad Ieper en het Vlaamse Gewest ertoe een noodzakelijk kader te creëren voor de uitvoering
van de restauratiewerken volgens volgend schema :
Meerjarenovereenkomst Restauratie
Raming
Subsidieerbare
Erfgoedpremie
Belfort/Lakenhallen (2020-2024)
(exclusief btw) raming (excl btw)
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2020 Fase 1: Belforttoren
Fase 2: Westervleugel - Helft
2021
Coomansvleugel - Hoektoren
2022 Fase 3: Oostervleugel - Hoektoren
Fase 4: Noordervleugel en
2023 Donkerpoort - Helft
Coomansvleugel - Hoektoren
Fase 5: Ypermuseum 2024 Raadzaalvleugel - 2 hoektorens Nieuwerck

3.529.699,19

3.487.219,64

2.789.775,71

2.401.026,92

2.141.968,54

1.713.574,83

1.712.189,82

1.501.595,27

1.201.276,22

2.472.242,20

2.130.328,65

1.704.262,92

1.720.418,57

1.655.295,30

1.324.236,24

11.835.576,70
10.916.407,40
8.733.125,92
Voor de uitvoering en concretisering van de, in de meerjarenpremieovereenkomst voorziene
restauratiewerkzaamheden, dient een studiebureau aangesteld voor de opmaak van de respectieve
aanvraagdossiers tot het bekomen van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure per
fase. De vooropgestelde timing van de overeenkomst is dermate strikt dat deze procedure bij
voorrang dient opgestart te worden, rekening houdend met de termijnen voorzien in de wet
overheidsopdrachten (zie bijlage).
De ontwerper staat o.a. in voor :
- de opmaak van het aanvraagdossier volgens de bepalingen van het Onroerenderfgoedbesluit van
12 juli 2013
- de opmaak van een volledig aanbestedingsdossier (raming, bestek en plannen) per restauratiefase
- de administratieve en technische opvolging en bewaking van de door het Agentschap Onroerend
Erfgoed vastgestelde timing en deadlines (uitvoering Onroerenderfgoedbesluit), zowel inzake
aanvraag, ontwerp, uitvoering, oplevering en uitbetaling (voorschot en saldo) van de toegekende
premies.
- alle aanverwante deeltaken zoals beschreven in het bestek
Er wordt hierbij veel belang gehecht aan het creëren van een draagvlak voor dit grote en
langlopende restauratieproject bij de Ieperse bevolking en daarvoor verwachten we de actieve
medewerking van het studiebureau.
Met het oog op deze aanstelling werd een bestek met nr. TD/2019/02/A opgesteld. De uitgave voor
de studieopdracht wordt geraamd op 1.500.000,00 EUR incl. 21% btw. Er wordt voorgesteld de
opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Deze raming overschrijdt de drempel van
de Europese bekendmakingsregels.
Gelet op de waarde van de opdracht en het belang van een duurzame samenwerking worden
volgende selectiecriteria vooropgesteld :
- de economische en financiële draagkracht van de inschrijver moet aangetoond worden met de
omzetcijfers en bewijs van verzekering van beroepsrisico’s
- de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver dient aangetoond met opgave van
relevante referenties en kwalificaties van het personeel belast met de opdracht
Met het oog op de gunning van de opdracht worden volgende gunningscriteria van toepassing
gemaakt :
- aan te bieden korting op het geraamde ereloonpercentage van 11%
- beschrijving van de projectstrategie en methodologie
- aanpak en voorstelling van een gelijkaardig project
- aanpak en voorstelling van 2 PR-acties ter bevordering van het draagvlak van het project
Financiële gevolgen
De globale kostenraming wordt vertaald in een financieel plan, met spreiding tot 2028.
De vereiste budgetten zullen in de meerjarenplannen 2019 - 2024 en 2025 - 2030 naargelang de
concrete voortgang van de verschillende fases dienen ingeschreven te worden.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Het bestek met nr. TD/2019/02/A en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een
studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de
meerjarenpremieovereenkomst”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 1.500.000,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2 : Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure en de aankondiging
van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.
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Artikel 3 : De uitgave voor de uitvoering van de opdracht zal voorzien worden in de
meerjarenplannen 2019 - 2024 en 2025 - 2030 naargelang de concrete voortgang van de
verschillende fases op budgetcode 0720-0/221000/IE-62 (actie ACS359).
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 5 : Deze beslissing wordt opgenomen in de lijst van besluiten en ter kennisgeving
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid in uitvoering van artikel 2851.1° en 330 van het
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
46.

Collector Ieper-Centrum, fase 2 (Masscheleinlaan, Brakkestraat, Kaaistraat, Slachthuisstraat
en Surmont de Volsbergestraat) - goedkeuring cumulatieve staat van verrekeningen en
eindafrekening
OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen, in bijzonder de artikel
40,41 en 56, inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Schepenen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad verleende in zitting van 5 oktober 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Collector Ieper-Centrum, fase 2
(Masscheleinlaan, Brakkestraat, Kaaistraat, Slachthuisstraat en Surmont de Volsbergestraat)”, met
name de open aanbesteding.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 februari 2016 goedkeuring
aan de gunning van deze opdracht aan Persyn nv, Blokellestraat 113a te 8550 Zwevegem tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.994.187,96 EUR excl. btw of 3.622.967,43 EUR incl. 21%
btw (628.779,47 EUR Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
TD/2008/34/02.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij Stad Ieper optrad in naam van Aquafin N.V. bij de
gunning van de opdracht.
De ontwerper, Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8 bus 1010 te 9050 Ledeberg (Gent)
stelde, met het oog op het bekomen van de uitbetaling van de toegekende gewestbijdrage de
eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken 3.963.331,79 EUR incl. btw
bedraagt, als volgt gedetailleerd (bedragen excl btw en prijsherziening)
Totaal Project
Aandeel Ieper Aandeel Aquafin
Raming
Bestelbedrag
Totaal verrekeningen
Bestelbedrag na verrekeningen

+
=

€ 3.426.956,01
€ 2.994.187,96

€ 1.709.552,51
€ 1.583.522,96

€ 1.717.403,50
€ 1.410.635,00

€ 187.551,00
€ 3.181.738,98

€ 208.065,32
€ 1.791.618,30

€ -20.514,32
€ 1.390.120,68

Percentage afwijking
+ 6,26 %
+ 13,14 %
- 1,45 %
De meerkost is deels te wijten aan :
- Enerzijds een overschrijding van posten aangeduid met een vermoedelijke hoeveelheid, in
bijzonder de posten voor het opbreken van buizen in de Brakkestraat, Slachthuisstraat en Surmont
de Volsberghestraat. Er zijn meer huisaansluitingen uitgevoerd dan ingeschat, wat resulteerde in
een verhoging van het aantal lopende meters buizen, hulpstukken en putjes. Daarnaast diende
meer slechte grond afgevoerd dan voorzien. In se zijn dat geen bijwerken maar een overschrijding
van ingeschatte hoeveelheden, ondergrondse elementen die vooraf niet altijd correct ingeschat
kunnen worden.
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- Anderzijds werden in opdracht van het bestuur en/of de leidende ambtenaar een aantal
bijkomende werken besteld :
1. Aanpassingswerken Veemarkt: ± € 38.000,00
2. Fietspad Plumerlaan: ± € 11.700,00
3. Wijziging Surmont de Volsberghestraat asfalt naar klinkers: ± € 30.000,00
4. Gehalte van de stenen veel groter dan opgenomen in het bestek: ± € 24.500,00
5. Plantenmaat van bomen Masscheleinlaan: ± € 9.235,00
De totale meerwerken bedragen 6,26 % van het oorspronkelijk bestelbedrag, maar gezien het
aandeel meerwerken van de stad Ieper 13,14 % bedraagt, is de goedkeuring voor de uitbetaling van
het saldo van de eindafrekening onderhavig aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De, op
deze opdracht van toepassing zijnde, beslissing van de gemeenteraad inzake dagelijks bestuur laat
slechts een overschrijding van 10 % toe.
Uit de financiële analyse volgt dat een bedrag van 1.583.522,96 + 10 % + contractuele
prijsherzieningen van 60.092,07 EUR of 1.801.967,33 EUR kan uitbetaald worden zonder visum van
de gemeenteraad. Het algemeen totaal ten laste van de stad Ieper bedraagt 1.858.270,03 EUR.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende cumulatieve staat van verrekeningen en
de eindafrekening voor de opdracht “Collector Ieper-Centrum, fase 2 (Masscheleinlaan,
Brakkestraat, Kaaistraat, Slachthuisstraat en Surmont de Volsbergestraat)”, opgesteld door de
ontwerper, Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8 bus 1010 te 9050 Ledeberg (Gent) voor
een totaal bedrag van 1.849.252,14 EUR + btw 21% t/m VS9 of 9.017,89 EUR = 1.858.270,03 EUR.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen in de lijst van besluiten en ter kennisgeving
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid in uitvoering van artikel 2851.1° en 330 van het
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
RUIMTELIJKE PLANNING
47.

(her)Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De samenstelling van de huidige GECORO werd beslist door de gemeenteraad van 6 mei 2013 met
een latere wijziging door de gemeenteraad van 4 juli 2016 inzake de afvaardiging van de sector
jeugd, sector werknemers en handelaars.
Deze GECORO bestaat uit 17 leden, in het bijzonder:
 deskundigen inzake ruimtelijke ordening: 5 mandaten, waaronder de voorzitter.
 12 mandaten voor de maatschappelijke geledingen:
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
milieu- en natuurverenigingen.
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van
handelaars of landbouwers
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van handelaars
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van landbouwers
o 2 mandaten voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werknemers.
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
bouwmaatschappijen voor sociale woningbouw
o 1 mandaat voor het OCMW.
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de sector minder-validen
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van jeugd
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o

1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de culturele sector
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de derde leeftijd
Elk effectief lid heeft ook een plaatsvervanger, uitgezonderd de voorzitter.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Bevoegdheid
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad te beslissen welke maatschappelijke geledingen
binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen
als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Het is de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om kandidaturen op te
vragen voor de hersamenstelling van de GECORO.
Juridische Grond
Afdeling 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Artikel 1.3.3 §1-3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat elke gemeente met meer
dan 10.000 inwoners een gemeentelijke adviescommissie inzake ruimtelijke ordening moet
oprichten.
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening voor Ieper moet een minimum van 13 en een
maximum van 17 leden tellen, voorzitter inbegrepen en een vaste secretaris;
Minstens één/vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen inzake ruimtelijke
ordening zijn;
Het College van Burgemeester en Schepenen draagt de vaste secretaris en de voorzitter voor.
De overige leden van de maatschappelijke geledingen en de deskundigen worden door de
Gemeenteraad aangeduid.
De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.
De Gemeenteraad benoemt daarna de voorzitter, de vaste secretaris, de leden en de
plaatsvervangers voor een periode van zes jaar.
Deze benoeming dient ter goedkeuring overgemaakt te worden aan de Deputatie.
Artikel 1.3.3 §4 van de Vlaamse Codex bepaalt dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad
een nieuwe commissie moet worden benoemd.
Artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening stelt dat de volgende maatschappelijke geledingen als onderling verschillend worden
beschouwd:
1. milieu- en natuurverenigingen,
2. werkgevers of zelfstandigen,
3. verenigingen van handelaars,
4. verenigingen van landbouwers
5. verenigingen van werknemers;
Minstens 5 maatschappelijke geledingen moeten worden opgeroepen om één of meerdere
vertegenwoordigers met plaatsvervanger voor te dragen als lid van deze adviescommissie.
Artikel 304 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat ten hoogste twee derde
van de leden van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en
systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren van hetzelfde geslacht is en dat er, als
hieraan niet wordt voldaan, niet op rechtsgeldige wijze advies kan worden uitgebracht;
Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 bepaalt verder dat de
Gemeenteraad het bedrag van de presentiegelden, reis- en verblijfsvergoedingen die hen worden
toegekend, vaststelt.
Artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de artikelen 326 tot en met 341 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017,
inzake het administratief toezicht;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad is vrij te bepalen welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen, zolang
deze geledingen maar relevant zijn voor de gemeente.
Belangrijk is dat de héle bevolking / alle ruimtegebruik vertegenwoordigd is. Dit strookt niet met een
te corporatistische invulling van de maatschappelijke geledingen.
De bestaande maatschappelijke sectoren in de commissie dienen een weerspiegeling te zijn van de
bevolking / noden van groot Ieper.
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Aangezien het OCMW ondertussen via het decreet Lokaal Bestuur is geïntegreerd met het
stadsbestuur, betekent dit dat een mandaat voor deze geleding vrij komt.
Gelet op de integratie van de milieueffectenrapportage bij de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen is het aangewezen om het aantal deskundige binnen de GECORO op te trekken
naar zes. Een deskundige met bijzondere expertise in milieuthematieken en mobiliteit zou de
werking van de GECORO immers ten goede komen.
Vandaar dat voorgesteld wordt om het mandaat dat vrijkomt vanuit het OCMW toe te voegen aan
het aantal deskundigen.
Dit houdt in dat er 11 mandaten zijn voor de maatschappelijke geledingen én dat er zes mandaten
zijn voor deskundigen (incl. de voorzitter).
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
50,00 euro/per
persoon/per
ACS194/0600zitting en 100,00
2019
11.000 0,00
11.000
08/01/2019
0/615200
voor de
voorzitter/per
zitting
Organisatorische gevolgen
Voorstel hersamenstelling van de GECORO
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening wordt samengesteld uit 17 leden
waaronder de voorzitter en een vaste secretaris.
 zes mandaten ter beschikking te stellen voor deskundigen, waaronder de voorzitter
 11 mandaten ter beschikking te stellen voor de maatschappelijke, zijnde:
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
milieu- en natuurverenigingen.
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van
handelaars of landbouwers
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van handelaars
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van landbouwers
o 2 mandaten voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van werknemers.
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
bouwmaatschappijen voor sociale woningbouw
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de sector minder-validen
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van jeugd
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de culturele sector
o 1 mandaat voor de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer
verenigingen van de derde leeftijd
Adviezen
Gelet op het advies van het college van 14 januari 2019
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen wordt beslist om de (her)samenstelling van de GECORO ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 28 januari 2019.
INTERPELLATIES
48.

Sneeuw- en ijsvrije voetpaden. (Interpellatie van raadslid Six)
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Ook in Ieper hebben we de voorbije dagen te maken gehad met (lichte) sneeuwval. Oogt mooi, is
plezant voor de kinderen, maar voor wie de baan op moet is het niet altijd een pretje.
Wij konden vaststellen dat sommigen zich niets hebben aangetrokken van de verplichting om de
voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken waardoor het voor voetgangers, postbodes, enz niet altijd
gemakkelijk was om zonder vallen of slippen zich een weg te banen.
We willen er dan graag bij het stadsbestuur op aandringen dat de inwoners langs alle mogelijke
kanalen (nog eens) ingelicht zouden worden over deze verplichting. Ook onze wijkagenten kunnen
hierbij helpen door het aanbellen bij de bewoners of het achterlaten van een briefje.
Wij zijn er ons ook van bewust dat er mensen zijn die fysiek niet meer in staat zijn om zelf de klus te
klaren. Wie niet kan rekenen op de solidariteit van de buren, moet weten dat men contact kan
opnemen met onze stadsdienst daarvoor.
Terwijl willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een voorstel te lanceren: Vlaams Belang wil
10 kg gratis strooizout voor elk Iepers gezin. Uitsluitend voor personen die gedomicilieerd zijn in
Ieper. In ons voorstel wordt 1 zak van 10 kg per woning verstrekt. Jaarlijks kunnen er 2 data en een
locatie bepaald worden waar het strooizout kan afgehaald worden.
Graag jullie mening daarover…
49.

Klimaatbrossers roepen op tot actie, tijd voor politieke reactie. (Interpellatie van raadslid
Sabels)
12.500 klimaatbrossers, 75.000 klimaatbetogers. Het zijn betogingen met omvangen die we de laatste
jaren niet vaak meer hebben gezien. Zovele mensen vinden dat het (inter)nationale klimaatbeleid te
kort schiet en willen actie zien. Ze doen een oproep naar alle beleidsmakers om in actie te schieten.
Via deze interpellatie willen we met Groen Ieper de megafoon zijn van deze oproep en alle politieke
partijen de hand toereiken om samen te werken aan een breed gedragen klimaat- en milieuactieplan.
Net zoals we aangaven in onze 11 voorstellen voor het nieuwe bestuursakkoord, willen we daarbij
MEEWERKEN AAN EEN AMBITIEUS PLAN VOOR EEN KLIMAATNEUTRALE STAD tegen 2050.
Want politiek is ook nadenken op de lange termijn. Dit klimaatneutraal Ieper start door NU reeds
een versnelling hoger te schakelen om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te halen
en zelfs verder te denken om deze te kunnen overtreffen. We willen niet alleen extra groen installeren
in de stadskern en de dorpskernen van onze deelgemeenten, zonnepanelen installeren op
stadsgebouwen, autodelen uitbreiden en stimuleren of een energiecoöperatie naar model van
Ecopower opstarten... (voor meer concrete acties verwijzen we naar de interpellatie van Vera Lannoo
op 3 september), maar vooral samenwerken met bedrijven en burgers. Investeren om samen op een
coöperatieve manier toe te werken naar een lagere CO2 uitstoot.
Concreet vragen we dus om zoveel mogelijk mensen samen te brengen, om een uitdagend en
ambitieus klimaatbeleid voor onze stad uit te denken. Hiervoor werken we best met alle politieke
families samen, want een langetermijnplan kan alleen zo staande blijven. Daarnaast moeten we ook
de hand reiken aan bedrijven en de industrie om mee te denken over CO2-reductie en het
implementeren van een circulaire economie binnen en tussen bedrijven. De jongeren vragen ook
inspanningen van hun scholen. Het is dus logisch dat we een jongerengroep toevoegen om mee te
werken aan dit plan. Zij zijn de toekomst en het gaat ook over hun toekomst. Deze groep kan
bijvoorbeeld samengesteld worden zoals die van het Voorlopig Bewind bij de musea.
Klimaatbeleid uitgedacht door de stad en voor de stad. Het komt grotendeels uit ons programma. Naar
analogie met de G1000, zou een Ieperse denktank IEPER100 via een inspraakplatform kunnen
toewerken naar een ideale mix van ideeën en voorstellen vanuit de deelgemeenten, bedrijfssectoren,
leeftijdsgroepen, politieke partijen, experten en dergelijke meer. Tijdens een afsluitende inspraakdag
wordt dan het plan volledig voorgesteld.
Het argument dat we als stad maar weinig kunnen doen, aangezien de meeste actie op het Vlaams
en federaal niveau zit, is passé. Deze uitvluchten, dat is waar de klimaatspijbelaars en
klimaatbetogers tegen in actie komen. Als stad kunnen we veel sneller en concreter (kleine en grote)
zaken in beweging brengen dan op het logge politieke en vertragende bovenlokale niveau. We kunnen
ook andere steden inspireren, en in een latere fase samenwerken met de steden en gemeenten in de
omgeving. Ieper kan hier echt een voortrekkersrol in opnemen.
Laten we daar dan ook direct werk van maken in het begin van deze legislatuur en samen toewerken
naar een concreet bindend plan. Niet zoals in het burgemeestersconvenant waar de maatregelen
eigenlijk dode letters zijn, maar een klimaatplan met structurele doelstellingen en maatregelen zonder
lapjeswerk.
De afsluitende vraag van deze interpellatie:
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Gaan we samen aan één zeel trekken voor een doorgedreven klimaatplan en daarvoor de
partijgrenzen opzij zetten of niet? De vraag is gericht aan alle fracties hier rond de tafel.
Daarnaast richten we ook de vraag aan het bestuur en meer bepaald aan de schepen van
duurzaamheid, Valentijn Despeghel. Zien jullie het als bestuur zitten om een traject naar een
klimaatplan 2050 op te zetten en actie te ondernemen. Wat gaan jullie doen om de vele
klimaatbetogers tegemoet te komen in het begin van deze legislatuur? Welke concrete zaken staan
er in het ontwerpakkoord om de CO2-reductie en de voorwaarden van het burgemeestersconvenant
te halen?
VRAGEN EN ANTWOORDEN
50.

Vragen en antwoorden.
MEDEDELINGEN

51.

Mededelingen.
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