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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 5 NOVEMBER 2018

Aanwezig: Jan Vercammen, Voorzitter
Jan Durnez, Burgemeester
Jan Delie, Dieter Deltour, Katrien Desomer, Stephaan De Roo, Dominique Dehaene, Eva Ryde,
Marieke Cloet, Schepenen
Jan Breyne, Marleen Alleman, Herman Baron, Katrien Descamps, Jan Laurens, Els Morlion, Danny
Suffys, Paul Victoor, Stefaan Williams, Philip Bolle, Evelyn Bouchaert, Valentijn Despeghel, Ives
Goudeseune, Andy Verkruysse, Emmily Talpe, Patrick Benoot, Marc Clabau, Nancy Six, Vera
Lannoo, Raadsleden
Stefan Depraetere, Algemeen directeur
Afwezig bij de aanvang van de zitting : Caroline Vanlerberghe (punt 10) en Ann-Sophie Himpe (punt
2), Raadsleden
Verontschuldigd: Joseph Verschoore, Schepen
Martine Verschoot, Ivan Tanghe, Raadsleden

De voorzitter opent de zitting om 20 uur.

Openbaar
ALGEMEEN EN OVERIG BELEID
1.

Goedkeuring notulen van 3 september 2018.

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 3 september 2018 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 3
september 2018 als goedgekeurd te beschouwen.
2.

DVV Westhoek. Statutenwijziging. Goedkeuring.
Raadslid Himpe komt de raadzaal binnen en voegt zich bij de raad.
Met 20 ja stemmen en 9 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau en Himpe) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (art. 38 – 42);
Wijzigingen worden goedgekeurd met een drievierde meerderheid door de AV. Vennoten zijn
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minstens 90 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst van de AV op de hoogte van het voorstel van
statutenwijziging.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- Statuten DVV Westhoek;
- Verslag raad van bestuur 15/7/2018 en 07/09/2018.
Feiten, context en informatie
De DVV Westhoek werd opgericht op basis van het vigerende decreet betreffende de
intergemeentelijke samenwerking. Door de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur worden de
betreffende bepalingen aangepast.
Op de bijeenkomsten van de raad van bestuur 15/07/2018 en 07/09/2018 werd een statutenwijziging
voorbereid.
De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling van de raad van bestuur (art.
25) en de termijn (art. 30) waarop de stukken in voorbereiding van de raad van bestuur voorhanden
moeten zijn.
De samenstelling van de Raad van bestuur van de DVV Westhoek dient vanaf 2019 beperkt te
worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen de 16 deelnemende besturen op
gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van de DVV Westhoek, waarbij
aandacht wordt besteed aan regionale spreiding en gelijkwaardigheid van kleine en grote
gemeenten.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 : Het voorstel van de statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Westhoek goed
te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DVV Westhoek p/a Streekhuis
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
3.

DVV Westhoek. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018.
Met 19 ja stemmen en 10 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe en Lanoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 6 juli 2001, inzonderheid de artikelen 43 § 2,5° en 247 bepaalt de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikelen 42-43 en 57-58 van het gemeentedecreet (Vlaams Parlement 6 juli 2005 - Vlaamse
Regering 15 juli 2005 - B.S. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen, inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
Het gemeentedecreet en het decreet lokaal bestuur.
De statuten van de DVV Westhoek.
Feiten, context en informatie
Met schrijven van 19 oktober 2018 wordt de stad uitgenodigd tot de buitengewone algemene
vergadering van de DVV Westhoek op 18 december 2018 om 18 uur in het Streekhuis Westhoek,
Diksmuide.
De agenda van deze algemene vergadering vermeldt :
- Goedkeuring verslag algemene vergadering van 10 april 2018
- Toelichting bij opstart werking DVV Westhoek
- Goedkeuring budget 2018
- Goedkeuring budget 2019
- Goedkeuring wijzigingen statuten DVV Westhoek
- Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2019
- Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren
- Varia.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
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Artikel 1. de agenda en de voorstellen van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2018 goed te keuren.
Artikel 2. de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de zitting van deze algemene
vergadering op de dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3 : afschrift van deze beslissing te sturen aan DVV Westhoek.
4.

WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone
algemene vergadering van 20 december 2018 (18.30 uur).
Met 19 ja stemmen en 10 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 6 juli 2001, inzonderheid de artikelen 43 § 2,5° en 247 bepaalt de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikelen 42-43 en 57-58 van het gemeentedecreet (Vlaams Parlement 6 juli 2005 - Vlaamse
Regering 15 juli 2005 - B.S. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen, inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
Bij gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2014 werd raadslid Paul Victoor aangeduid als
vertegenwoordiger en raadslid Jan Vercammen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van WVI.
Met aangetekend schrijven van 18 oktober 2018 wordt de stad uitgenodigd voor de buitengewone
algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 18.30 uur in De Verrekijker te
Wingene.
De agenda van deze vergadering vermeldt :
- Goedkeuring verslagen algemene en buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018
- Begroting 2019
- Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A : Frederik Noë
- Mededelingen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 : De agenda en de voorstellen van de buitengewone algemene vergadering van 20
december 2018 (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 : Afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
5.

WVI. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone
algemene vergadering van 20 december 2018 (19 uur).
Met 19 ja stemmen en 10 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe en Lanoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 6 juli 2001, inzonderheid de artikelen 43 § 2,5° en 247 bepaalt de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikelen 42-43 en 57-58 van het gemeentedecreet (Vlaams Parlement 6 juli 2005 - Vlaamse
Regering 15 juli 2005 - B.S. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen, inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
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Bij gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2014 werd raadslid Paul Victoor aangeduid als
vertegenwoordiger en raadslid Jan Vercammen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van WVI.
Met aangetekend schrijven van 13 september 2018 wordt de stad uitgenodigd voor de
buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 19 uur in De
Verrekijker te Wingene.
De agenda van deze vergadering vermeldt :
Statutenwijziging.
Mededelingen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad :
Artikel 1 : De agenda en de voorstellen van de buitengewone algemene vergadering van 20
december 2018 (19 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 : Afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
6.

IVVO. Goedkeuring agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone
algemene vergadering van 18 december 2018.
Met 18 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lanoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ter vervanging van het decreet intergemeentelijk
samenwerking.
Artikel 605 van het decreet lokaal bestuur teneinde statutenwijzigingen aan de deelnemers voor te
leggen in de loop van het jaar 2018 om de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van
de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voordracht van onafhankelijke bestuurders
als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te bepalen en het aantal leden van de raad van
bestuur van hetzelfde geslacht aan te passen aan de decretale bepalingen tegen uiterlijk 1 januari
2019.
Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur waarbij de algemene vergadering een code van goed
bestuur dient vast te leggen.
De overgangsbepalingen opgenomen in het decreet van 23 mei 2018 houdende wijziging van het
decreet lokaal bestuur met betrekking tot het behoud van de huidige samenstelling van de raad van
bestuur en het behoud van het directiecomité tot uiterlijk 31 maart 2019.
Het advies vanwege de toezichthoudende overheid ABB op het ontwerp statutenwijziging van 11
september 2018.
Feiten, context en informatie
De stad is aangesloten bij de intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.
Overeenkomstig de statuten van IVVO moeten de vertegenwoordiger en plaatsvervanger deel
uitmaken van de gemeenteraad.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2014 werden gemeenteraadslid Caroline
Vanlerberghe aangeduid als vertegenwoordiger en schepen Dieter Deltour als plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van IVVO.
Bij besluit van de raad van bestuur van 18 september 2019 werd het ontwerp van statutenwijziging
goedgekeurd. dit wordt nu ook op de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De
wijzigingen betreffen vooral aanpassingen in het kader van ht decreet lokaal bestuur en enkele
tekstuele aanpassingen.
Met aangetekend schrijven van 19 september 2018 wordt de stad Ieper uitgenodigd op de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de IVVO op 18 december 2018
om 19 uur in de vergaderzaal van IVVO, Bargiestraat 6, Ieper.
De agenda van deze vergadering vermeldt :
1 Goedkeuring statutenwijziging.
2. Goedkeuring "code van goed bestuur".
3 Goedkeuring beleidsplan 2019.
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4 Goedkeuring budget 2019.
5 Varia.
Voorgesteld deze agenda en de voorstellen van beslissing goed te keuren.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en de voorstellen van beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018 van IVVO
1 Goedkeuring statutenwijziging cfr decreet lokaal bestuur.
2. Goedkeuring "code van goed bestuur".
3 Goedkeuring beleidsplan 2019.
4 Goedkeuring budget 2019.
5 Varia.
Artikel 2 : de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IVVO op 18 december 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3 : afschrift van deze beslissing te sturen aan de IVVO.
7.

Gaselwest. Goedkeuring agenda, partiële splitsing door overneming en vaststelling van het
mandaat voor de algemene vergadering buitengewone zitting van 17 december 2018
Met 19 ja stemmen en 10 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikelen 42-43 en 57-58 van het gemeentedecreet (Vlaams Parlement 6 juli 2005 - Vlaamse
Regering 15 juli 2005 - B.S. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen, inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 43 § 2,5° en 247 van het gemeentedecreet regelt de samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente en instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Het gemeentedecreet.
Feiten, context en informatie
De stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen.
De stad werd per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 17 december 2018 plaats heeft
in het exploitatiegebouw van het President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
7 september 2018 werd aan de stad overgemaakt.
PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie
op het grondgebied van de gemeenten Celles, Komen-Waasten, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA vindt zijn oorsprong in het
volgende :
 Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en
gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het
Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna “VREG”)
in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door de
Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal
onder het Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de
gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”) verschillende tarieven
opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder
gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn
fundamenteel verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn
verplicht verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de
gemeenten van ieder betrokken gewest.
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De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. Deze
onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen met zich mee,
met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en
Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en reglementaire
wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, Komen-Waasten, Ellezelles en Mont-del’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing.
 De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de andere
vennoten van Gaselwest inhouden.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
(het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete
wijze aan de voorgestelde partiële splitsing. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.

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 Gaselwest d.d. 17 december 2018 :
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest
conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.
2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere
verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art.
731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming
van een gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari
2019.
1. Goedkeuring van :
i.
de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van
de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles,
Komen-Waasten en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit
overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit
op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari
2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door
Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd
in een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes
en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de
overnemende vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te
vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het
overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b.
hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
ii.
de overeenkomstige kapitaalvermindering.
1. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële
splitsing en inzonderheid verlening van machtiging om :
1. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen;
2. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
3. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
4. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
5. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen
en vereiste formaliteiten te vervullen.
6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.
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2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 : zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de
activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, KomenWaasten, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door
ORES Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda.
Artikel 3 : machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de
agenda bij authentieke akte te doen vaststellen;
Artikel 4 : de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 december 2018 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 5 : het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
OPENBARE WERKEN EN GROENDIENST
8.

Aanpassen van waterleidingsnet en aanleg van noodleiding in het kader van de werken
collectorwerken fase 3 - Goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikelen 42-43 en 57-58 van het gemeentedecreet (Vlaams Parlement 6 juli 2005 - Vlaamse
Regering 15 juli 2005 - B.S. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen, inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.
Feiten, context en informatie
In het kader van de werken vervat in het dossier collectorwerken fase III stelt de Watergroep het
dossier voor van de aanpassingen van het distributienet. Het betreft het vernieuwen van de
distributieleidingen en het plaatsen van noodleidingen.
Het dossier bevat volgende elementen :
Stad Ieper: 169.548,60 EUR (ABC straat, Lombaardstraat en Klaverstraat) - 595m noodleidingen
Aquafin: 53.621,60 EUR (Seminariestraat, Lombaardstraat en Sint-Elisabethstraat) - 90m
noodleidingen
De Watergroep: 236.302,40 EUR (De Montstraat, Arsenaalstraat en Studentenstraat)
Bij het plaatsen van nieuwe rioleringen in smalle straten dienen er noodleidingen geplaatst te
worden om de bewoners, tijdens de werken, van watertoevoer te voorzien. Gezien deze straten te
smal zijn voor het aanleggen van de leiding naast het gescheiden rioolstelsel dient tijdelijk een
noodleiding aangelegd tegen de gevels om de bevoorrading te kunnen garanderen. Na de aanleg
van het rioolstelsel wordt dan een definitieve leiding aangelegd in de wegenis. Ook in de
Brakkestraat in het kader van de collectorwerken fase II, werd een gelijkaardige constructie opgezet,
zoals voorgelegd aan de gemeenteraad van 6 juni 2016. In tegenstelling tot het vernieuwen van
distributieleidingen, wat ten laste valt van de Watergroep, zijn deze uitzonderlijke werken ten laste
van Stad Ieper.
Het is mogelijk dat n.a.v. de resultaten van de sonderingen het niet noodzakelijk is om in de
Klaverstraat een noodleiding te voorzien, waardoor de kosten kunnen gedrukt worden. De offerte is
opgesteld voor het worst case scenario.
Financiële gevolgen
Er wordt via interne kredietaanpassing in 2018 op ACS251/0630-0/228207 een bedrag van 310.000
voorzien voor de aanleg van de noodleiding Kaaistraat/Brakkestraat en voor de werken van fase III.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1 : De voorliggende offerte van De Watergroep “Het vernieuwen van de distributieleidingen
en het plaatsen van noodleidingen in de ABC-straat, Lombaardstraat en Klaverstraat" in het kader
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van de werken van collector fase 3 ten laste van de stad Ieper voor een totaal bedrag van
169.548,60 EUR goed te keuren.
Artikel 2 : De kosten van deze opdracht te financieren via interne kredietaanpassing in 2018 op
ACS251/0630-0/228207.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
9.

Verbouwen van de 'site gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Perceel
B1 : Sloopwerken en asbestverwijdering - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Tussenkomsten
Raadslid Talpe zal dit goedkeuren maar wil toch een nuance meegeven. Temeer omdat zij in de
zitting van juli van dit jaar hier nog een vraag heeft gesteld over de lopende juridische procedure en
de impact op het dossier.
Vooreerst nog even duidelijk stellen dat zij uiteraard voorstander is van een nieuw OC voor
Dikkebus. Het bestaande OC heeft z’n beste tijd gehad en dat is nog heel licht uitgedrukt.
Wat hier nu vandaag voorligt betreft ook enkel het luik “sloopwerken en asbestverwijdering”. Voor
wat betreft het verbrandde deel van het gebouw staat de noodzaak tot slopen in ieder geval buiten
kijf.
De uitspraak wat betreft de lopende juridisch procedure wordt pas volgend jaar verwacht. Dat blijft
dus nog even koffiedik kijken. Het lijkt haar in ieder geval raadzaam om, wat betreft verdere
concrete verdere aanpak, bij de start van de volgende legislatuur te kijken hoe we de juridische
angel uit dit voor Dikkebus belangrijke dossier kunnen halen.
De burgemeester antwoordt vooreerst dat de omgevingsvergunning is afgeleverd. Er is inderdaad
een procedure lopende bij de raad voor vergunningsbetwisting maar de vergunning op zich is op dit
ogenblik uitvoerbaar.
Hij vindt het dan ook nuttig om verder te doen met dit dossier en in deze te starten met het
sloopdossier.
Het bestaande OC zal men voorlopig verder gebruiken maar het is toch (grotendeels) uitgeleefd en
aan vervanging toe. Dus moeten we werk maken van dat nieuwe OC.
Raadslid Talpe is het daarmee eens maar maakt deze opmerking omdat de vergunning mogelijks
vernietigd zal worden en we daar beter op voorbereid zijn.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 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 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).
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, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 3 oktober 2016 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwen van de 'site gemeenschapsinfrastructuur',
Dikkebusseweg te Dikkebus” toe te wijzen aan Evolta Architects cvba, Damstraat 220 te 9180
Moerbeke-Waas.
In het kader van deze opdracht wordt op nu het bestek voor het perceel 'Sloopwerken en
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asbestverwijdering' opgesteld door de ontwerper.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 49.200,00 EUR excl. btw of 59.532,00 EUR incl.
21% btw (10.332,00 EUR Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
ACS374/07502018
1.422.978,04 53.347,54 1.369.630,50 59.532,00
1.310.098,50 04/10/2018
1/221007

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2015/34/B1 en de raming voor de opdracht “Verbouwen van de 'site
gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Perceel B1 : Sloopwerken en
asbestverwijdering”, opgesteld door de ontwerper, Evolta Architects cvba, Damstraat 220 te 9180
Moerbeke-Waas 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 49.200,00 EUR excl. btw of
59.532,00 EUR incl. 21% btw (10.332,00 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0750-1/221007/IE-15 (actie ACS374).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
KERKFABRIEKEN
10.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: 6de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019
Raadslid Vanlerberghe komt de raadzaal binnen en voegt zich bij de raad.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas
werd door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017 goedgekeurd.
In de kerkraad van 22 augustus 2018 heeft de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas op 26 september 2018 ingediend bij de
gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 28 september 2018, betreffende het
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas
goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas en het
erkend representatief orgaan.
11.

Kerkfabriek St. Pieter: 5de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Raadslid Vanlerberghe verlaat de raadzaal.
Met 18 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De vierde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Pieter werd door de
gemeenteraad in zitting van 6 november 2017 goedgekeurd.
In de kerkraad van 29 mei 2018 heeft de kerkfabriek St. Pieter beslist om het goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019 een vijfde maal te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek St. Pieter op 26 september 2018 ingediend bij de gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 28 september 2018, betreffende het
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Pieter.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Pieter goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Pieter en het erkend representatief
orgaan.
12.

Kerkfabriek O.l.v. Middelares: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Raadslid Vanlerberghe komt de raadzaal terug binnen.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
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Feiten, context en informatie
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares werd
door de gemeenteraad in zitting van 9 november 2015 goedgekeurd.
In de kerkraad van 13 april 2018 heeft de kerkfabriek O.l.v. Middelares beslist om het goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019 een tweede maal te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares op 26 september 2018 ingediend bij de gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 28 september 2018, betreffende het
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares goed te
keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Middelares en het erkend
representatief orgaan.
13.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: 4de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De derde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge
werd door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017 goedgekeurd.
In de kerkraad van 10 juli 2018 heeft de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 een vierde maal te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge op 26 september 2018 ingediend bij de
gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 28 september 2018, betreffende het
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge
goed te keuren.
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Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge en het
erkend representatief orgaan.
14.

Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: 2de wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke
werd door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017 goedgekeurd.
In de kerkraad van 20 juni en 7 september 2018 heeft de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke beslist
om het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 een tweede maal te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke op 26 september 2018 ingediend bij de
gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 28 september 2018, betreffende het
gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke goed
te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke en het erkend
representatief orgaan.
15.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: budgetwijziging 2018
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 6 november 2017 akte genomen van het budget 2018 van de
kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
De kerkraad van St. Maarten – St. Niklaas heeft op 22 augustus 2018 beslist om het budget 2018
van de kerkfabriek te wijzigen.
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Deze wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Op 29 september 2018 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de
budgetwijzigingen 2018 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan de wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijzigingen blijft binnen de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
De exploitatietoelage bedraagt 155.566,99 euro en er wordt een investeringstoelage gevraagd van
55.720,00 euro.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas en het
erkend representatief orgaan.
16.

Kerkfabriek St. Pieter: budgetwijziging 2018
Raadslid Vanlerberghe verlaat de raadzaal.
Met 18 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 6 november 2017 akte genomen van het budget 2018 van de
kerkfabriek St. Pieter.
De kerkraad van St. Pieter heeft op 29 mei 2018 beslist om het budget 2018 van de kerkfabriek te
wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Op 29 september 2018 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de
budgetwijzigingen 2017 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan de wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Pieter.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan. De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen binnen een
termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek St. Pieter. De
exploitatietoelage bedraagt 68.946,18 euro en er wordt een investeringstoelage gevraagd van
34.593,82 euro.
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Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Pieter en het erkend
representatief orgaan.
17.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budgetwijziging 2018
Raadslid Vanlerberghe komt de raadzaal terug binnen.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 6 november 2017 akte genomen van het budget 2018 van de
kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
De kerkraad van St. Vedastus Vlamertinge heeft op 10 juli 2018 beslist om het budget 2018 van de
kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Op 29 september 2018 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de
budgetwijzigingen 2018 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan de wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan. De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen binnen een
termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek St. Vedastus
Vlamertinge. De exploitatietoelage bedraagt 76.208,01 euro en er wordt een investeringstoelage
gevraagd van 25.000,00 euro.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge en het
erkend representatief orgaan.
18.

Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budgetwijziging 2018
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 6 november 2017 akte genomen van het budget 2018 van de
kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
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De kerkraad van St. Catharina Zillebeke heeft op 20 juni en 7 september 2018 beslist om het budget
2018 van de kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Op 29 september 2018 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de
budgetwijzigingen 2018 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan de wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan. De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen binnen een
termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
De exploitatietoelage bedraagt 35.005,63 euro en er wordt een investeringstoelage gevraagd van
15.000,00 euro.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke en het erkend
representatief orgaan.
19.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 22 augustus 2018 werd in de kerkraad van St. Maarten – St. Niklaas het budget 2019
vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 174.620,64 EUR en een investeringstoelage van
143.300,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas en het
erkend representatief orgaan.
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20.

Kerkfabriek St. Jacob: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 21 juni 2018 werd in de kerkraad van St. Jacob het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jacob werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jacob.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 135.111,46 EUR en een investeringstoelage van
36.300,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jacob.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jacob en het erkend representatief
orgaan.
21.

Kerkfabriek St. Pieter: budget 2019
Raadslid Vanlerberghe verlaat de raadzaal.
Met 18 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 29 mei 2018 werd in de kerkraad van St. Pieter het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Pieter.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
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nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 73.120,30 EUR en een investeringstoelage van
58.000,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Pieter.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Pieter en het erkend representatief
orgaan.
22.

Kerkfabriek O.l.v. Middelares: budget 2019
Raadslid Vanlerberghe komt de raadzaal terug binnen.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 13 april 2018 werd in de kerkraad van O.l.v. Middelares het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares werd besproken in het overleg tussen het
Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 78.468,95 EUR en geen investeringstoelage
ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de bedragen
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Middelares en het erkend
representatief orgaan.
23.

Anglicaanse kerk: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
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De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 24 september 2018 werd in de kerkraad van Anglicaanse kerk het budget 2019 vastgelegd.
De Anglicaanse kerk heeft op 29 september 2018 via de applicatie Religiopoint hun budget 2019
ingediend bij de gemeente.
Het Central Committee heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies
uitgebracht betreffende het budget 2019 van de Anglicaanse kerk.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 21.752,70 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de Anglicaanse kerk.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, de Anglicaanse kerk en het erkend representatief orgaan.
24.

Protestantse kerk: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 5 juni 2018 werd in de kerkraad van de Protestantse kerk het budget 2019 vastgelegd.
De Protestantse kerk heeft via de applicatie Religiopoint op 28 september 2018 hun budget 2019
ingediend bij de gemeente.
De Arpee heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht
betreffende het budget 2019 van de Protestantse kerk.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 26.438,43 EUR en geen investeringstoelage
ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de Protestantse kerk.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, de Protestantse kerk en het erkend representatief orgaan.
25.

Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

19

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 25 juni 2018 werd in de kerkraad van St. Michiel Boezinge het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge werd besproken in het overleg tussen het
Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 90.404,50 EUR en een investeringstoelage van
20.000,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Michiel Boezinge en het erkend
representatief orgaan.
26.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 25 juni 2018 werd in de kerkraad van O.l.v. Hemelvaart Brielen het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 24.164,72 EUR en geen investeringstoelage
ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen en het
erkend representatief orgaan.
27.

Kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 24 mei 2018 werd in de kerkraad van St. Jan de Doper Dikkebus het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 66.297,72 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus en het
erkend representatief orgaan.
28.

Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 26 juni 2018 werd in de kerkraad van St. Petrus en Paulus Elverdinge het budget 2019
vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
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Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 50.370,50 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de bedragen
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit te sturen via de applicatie Religiopoint aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge en
het erkend representatief orgaan.
29.

Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budget 2019
Raadslid Morlion verlaat de raadzaal.
Met 18 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 28 mei 2018 werd in de kerkraad van O.l.v. Geboorte Hollebeke het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 28.026,00 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke en het
erkend representatief orgaan.
30.

Kerkfabriek St. Jan: budget 2019
Raadslid Morlion komt de raadzaal terug binnen.
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Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 3 april 2018 werd in de kerkraad van St. Jan het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 41.489,36 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jan.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jan en het erkend representatief
orgaan.
31.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 10 juli 2018 werd in de kerkraad van St. Vedastus Vlamertinge het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2018 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
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In het budget 2018 is een exploitatietoelage van 76.087,34 EUR en een investeringstoelage van
18.000,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge en het
erkend representatief orgaan.
32.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 3 april 2018 werd in de kerkraad van O.l.v. Hemelvaart Voormezele het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 39.304,33 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele en het
erkend representatief orgaan.
33.

Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
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Op 20 juni en 7 september 2018 werd in de kerkraad van St. Catharina Zillebeke het budget 2019
vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 20.421,69 EUR en een investeringstoelage van
15.000,00 EUR ingeschreven. Deze gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de
bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke en het erkend
representatief orgaan.
34.

Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: budget 2019
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Op 17 april 2018 werd in de kerkraad van St. Leonardus Zuidschote het budget 2019 vastgelegd.
Het budget 2019 van de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 29 augustus 2018.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 29 september 2018 de budgetten
2019 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, gunstig advies verleend
aan het budget 2019 van de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 is een exploitatietoelage van 47.528,47 EUR ingeschreven. Er zijn geen
investeringen. Deze gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote en het
erkend representatief orgaan.
35.

Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen: budget 2019
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Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen heeft in hun bestuursraad van 17 september 2018
het budget 2019 vastgelegd.
Op 19 oktober 2018 heeft de Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen via de applicatie
Religiopoint hun budget 2019 bij de gemeente ingediend.
De Arpee heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht
betreffende het budget 2018 van de Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen.
Krachtens artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid akte te
nemen van het budget indien de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van
het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
In het budget 2019 bedraagt de exploitatietoelage 0,00 EUR en er zijn geen investeringen. De
gemeentelijke tussenkomst is binnen de grenzen van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2019 van de Protestants-evangelische kerk De
Hoeksteen.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, de Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen en het erkend representatief
orgaan.
FINANCIËN
36.

AGB Spie. Meerjarenplan aanpassing 5 2014-2019. Goedkeuring
Tussenkomsten
Alle punten in verband met aanpassing meerjarenplan en budgetten worden gezamenlijk besproken.
Raadslid Lannoo heeft de voorbije jaren telkens bij de aanpassing van de meerjarenplannen alle
plannen grondig doorgenomen en hier opmerkingen over geformuleerd. Ze heeft dat deze keer
bewust niet gedaan. Ze is gaan luisteren naar de uitleg door de bevoegde ambtenaren, die ons
telkens uitvoerig inlichten. Waarvoor dank, trouwens. Uiteindelijk bleek dat er geen belangrijke
wijzigingen gebeurd zijn, wat niet verwonderlijk is. We zijn aan het eind van de legislatuur. Hier en
daar is wat verschoven o.a. door het samenvoegen van OCMW en gemeenteraad. Verder worden
lopende plannen verder uitgevoerd. De nieuwe cijfers staan nu in plannen die lopen tot 2020. Maar
dat is allemaal zeer relatief want volgend jaar wordt een nieuw meerjarenplan gemaakt en dan
betekenen de cijfers van vandaag niets meer.
Geen grote bemerkingen van Groen dus deze keer. Wel de belofte dat er nieuwe Groenen klaar
staan om na nieuwjaar de opmaak van het nieuwe meerjarenplan van bij de start te volgen.
Raadslid Bolle bevestigt dat dit de laatste meerjarenplanning en budgetwijziging zijn die voorliggen
voor deze legislatuur en de aanpassingen zijn beperkt, zoals men mag verwachten van een laatste
aanpassing in lopende zaken.
Hij zou in elk geval een woord van dank willen richten tot de financiële dienst die ons de voorbije
jaren met engelengeduld heeft onderwezen en toegelicht hoe die BBC-boekhouding in elkaar steekt.
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De voorafgaande toelichtende vergaderingen aan de gemeenteraad bleken van goudwaarde voor
wie hier in de raad een analyse moest presenteren.
Een oprecht woord van dank ook voor de schepen van financiën die steeds de moeite nam om onze
opmerkingen te pareren -of althans probeerde- en vooral voor het feit dat deze bestuursperiode
wordt afgesloten met een gezonde autofinancieringsmarge en gezonde reserves zodat de nieuwe
bestuursploeg vlot aan de slag kan.
Iets minder dank noch sympathie voor de voorzitter van CD&V die in de plaatselijke pers de week
na de verkiezingen uithaalde naar de toekomstige bestuursploeg met verwijten als zouden we er
enkel op uit zijn om de stadskas te plunderen en de reserves op te souperen. Alsof de barbaren het
kasteel bestormen om de schatkist te veroveren. Dat was een beschamende en rancuneuze reactie.
Wat niet wegneemt dat de stadsfinanciën onze hoogste aandacht verdienen. De komende jaren
zullen sowieso financieel onzekere jaren zijn die zullen wegen op de investeringsmarge door
dalende inkomsten.
De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, één van de drie pijlers van de stadsfinanciën,
dalen ten gevolge van de federale taxshift. Werknemers genieten van een belastingkrediet, maar tal
van steden en gemeenten zullen op de blaren zitten, tenzij ze die verminderde inkomsten kunnen
compenseren door een stijgend aantal loontrekkenden te verwelkomen of de tewerkstellingsgraad
zien groeien. En laat dit nu net het probleem zijn voor Ieper: het bewonersaantal gaat achteruit, de
vergrijzing slaat toe en extra tewerkstelling op een nieuw bedrijventerrein lijkt verder weg dan ooit.
Ook de verdere afbouw van de onroerende voorheffing op materieel en outillage, die Vlaanderen
bijkomend heeft ingevoerd, zal ons de komende jaren ettelijke miljoenen kosten terwijl de
compensatie vanuit het Gemeentefonds niet volstaat om het verlies ongedaan te maken.
De vraag om 14de centrumstad te worden om te kunnen genieten van voorafnames uit het
Gemeentefonds, is dus zeer legitiem. Er wordt van Ieper verwacht dat we regionaal de rol van
centrumstad waarmaken op vlak van werk-, cultuur-, onderwijs- en sportaanbod, maar de vereiste
financiering volgt hoegenaamd niet. Daarnaast brengen de belegde reserves een pak minder op dan
voorheen, wordt lenen duurder en wegen de pensioenverplichtingen voor onze ambtenaren stevig
door.
In elk geval, de evolutie en het volume van de exploitatiekosten zullen we nauwgezet opvolgen en
wat de investeringen betreft, nemen wij ons voor die schaarsere middelen slim en creatief in te
zetten, rekening houdende met de adviezen van onze administratie en de dromen die vervat zitten
in onze respectieve programma’s. Maar daar hoort u binnenkort veel meer over.
Raadslid Talpe wijst er op dat in het verleden de tussenkomsten bij de jaarlijkse
meerjarenplanaanpassingen en budgetwijzigingen steeds aanzienlijk waren.
Van algemene beschouwingen over het stagnerende bevolkingsaantal en de toenemende
vergrijzing, tot ernstige bedenkingen bij keuzes die werden aangemaakt, zoals bvb. de aankoop van
dit Auris en de torenhoge verbouwingskost, maar ook meer gedetailleerde vragen bij kleinere
budgetten, vaak ging dat dan over centen voor projecten heel dicht bij de mensen zoals het herstel
en onderhoud van voetpaden of de aanleg van een kunstgrasveld.
De voorbije legislatuur werd ook gekenmerkt door vele verschuivingen, zeker bij de grote projecten,
vorig jaar nog werd meer dan 10 mio euro vooruitgeschoven naar 2018. Ook dit jaar zijn er
verschuivingen oa inzake de doortochten van Vlamertinge en Boezinge, de Vloei, het OC in
Dikkebus enz.
Het is uiteraard zo dat niet alle verschuivingen aan de stad Ieper te wijten zijn, we zijn nu eenmaal
ook afhankelijk van externe partijen, hogere overheden maar ook aannemers, leveranciers en jawel
zelf de weergoden.
Maar het is in ieder geval haar engagement en die van het nieuw bestuur om voor het
meerjarenplan 20 – 25 nauw toe te zien op een realistische afstemming tussen planning en
uitvoering. Ze herhaalt wat ze al verschillende malen heeft gezegd, een meerjarenplan is geen boek
om tussen de andere boeken in de boekenkast te leggen, het is een engagement naar de Ieperling
toe dat zo maximaal mogelijk dient gehonoreerd te worden zowel qua budget als qua timing.
De rode draad in al haar tussenkomsten van de voorbije jaren rond de Ieperse financiën – en het is
ook al aangeraakt door collega Bolle – dat is de verontrusting over het stagnerend inwonersaantal in
combinatie met de toenemende vergrijzing. Dat heeft een belangrijke impact op de stadskas, die
voor een groot deel gevuld wordt door de aanvullende belasting op de PB die de werkende Ieperling
jaarlijks betaalt. Als Ieper niet groeit, dan zal door de vergrijzing het aantal werkende Ieperlingen
dalen, verminderen de inkomsten voor de stad en hebben we anderzijds de kosten van de
vergrijzing die steeds hoger worden. Aan beide uitdagingen moeten we het hoofd bieden, een stad
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aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen om hier te wonen én te werken maar ook een stad
waar men waardig een oude dag kan beleven.
Tot slot, wil ze ook van haar zijde iedereen op de financiële dienst bedanken voor hun inzet de
voorbije jaren. Ze kan verzekeren dat hun input bijzonder nuttig was om voorbereid naar de
gemeenteraad te komen en gerichte vragen te stellen. En wat haar betreft ook een pluim op de hoed
van schepen Deltour. Hij had de best wel zware taak om hier in de gemeenteraad keer op keer op
onze vele, en vaak heel specifieke, vragen te antwoorden. Hij deed dit steeds grondig en het mag
en moet gezegd met respect voor de vraagsteller. Men kan er van op aan dat ook zijn vragen en die
van zijn collega’s bij de voorstelling van het nieuwe meerjarenplan volgend jaar met een zelfde
constructieve ingesteldheid zullen worden beantwoord.
Raadslid Six wil aansluiten bij vorige sprekers. Ook zij wil expliciet dank zeggen aan de financiële
dienst en schepen Deltour.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 van de AGB Spie goed te
keuren.
Deze meerjarenplanaanpassing 5 kan als volgt worden samengevat :
Resultaat op
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
kasbasis
I.
Exploitatiebudget 335.999,31 350.589,44 366.332,45 380.602,96 392.316,77 408.670,95 423.750,07 439.181,03
(B-A)
II.
Investeringsbudget
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(B-A)
III. Andere (B-A)
174.265,42 350.589,44 366.332,45 380.602,96 392.316,77 408.670,95 423.750,07 439.181,03
IV. Budgettaire
resultaat boekjaar 161.733,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(I+II+III)
V. Gecumuleerd
budgettaire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
resultaat vorig
161.733,89
boekjaar
VI. Gecumuleerd
budgettaire
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
resultaat (IV+V)
VII. Bestemde
gelden (toestand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
op 31 december)
VIII. Resultaat op
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kasbasis (VI+VII)
De raad van bestuur van het AGB Spie heeft in zitting van 31 oktober 2018 deze
meerjarenplanaanpassing vastgesteld.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019
van AGB Spie goed.
37.

AGB Spie. Budget 2019. Goedkeuring.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
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Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd het budget 2019 van AGB Spie goed te keuren.
Dit budget kan als volgt worden samengevat:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

2019
408.670,95

II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)

0,00
-408.670,95

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0,00

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

0,00

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)

0,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII)
0,00
De raad van bestuur van het AGB Spie heeft in zitting van 31 oktober 2018 dit budget vastgesteld.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad het budget 2019 van AGB Spie goed.
38.

OCMW Ieper. Meerjarenplanaanpassing 2014-2019. Goedkeuring
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd meerjarenplanaanpassing 2014-2019 van OCMW Ieper goed te
keuren. Deze meerjarenplanaanpassing werd goedgekeurd in de Raad van Openbaar Welzijn in
zitting van 16 oktober 2018.
De documenten bevinden zich in bijlage.
Ze kan als volgt worden samengevat:
Resultaat op
2016
2017
2018
2019
2020
2021
kasbasis
I.
Exploitatiebudget 594.676,77 655.693,50 323.573,00 367.750,00 370.769,00 374.947,00
(B-A)
II.
Investeringsbudget
1.136.252,33 -813.387,08
26.158,00 -410.000,00
1.769.713,09
1.080.000,00
(B-A)
III. Andere (B-A) 1.922.571,21 46.789,59
-323.573,00 -367.750,00 -370.769,00 -373,947,00
IV. Budgettaire
resultaat boekjaar 747.534,89 1.838.735,42 -813.387,08
26.158,00 -410.000,00
1.080.000,00
(I+II+III)
V. Gecumuleerd
budgettaire
7.413.863,33 8.161.398,22 10.000.133,64 9.186.746,56 8.106.746,56 8.132.904,56
resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerd
budgettaire
8.161.398,22 10.000.133,64 9.186.746,56 8.106.746,56 8.132.904,56 7.722.904,56
resultaat (IV+V)
VII. Bestemde
gelden (toestand 3.407.187,77 3.277.415,97 3.214.915,97 3.214.915,97 3.214.915,97 3.214.915,97
op 31 december)
VIII. Resultaat op
4.754.210,45 6.772.717,67 5.971.830,59 4.891.830,59 4.917.988,59 4.507.988,59
kasbasis (VI+VII)

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 2014-2019
van het OCMW goed te keuren.
39.

OCMW Ieper. Budget 2019. Ter kennisgeving.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van het OCMW van Ieper. Dit budget
werd vastgesteld in de OCMW Raad van 16/10/2018 en past binnen het gewijzigd meerjarenplan
2014-2019.
Ze kan als volgt worden samengevat:
Resultaat op kasbasis
2019
I. Exploitatiebudget (B-A)
II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

367.750,00
-1.080.000,00
-367.750,00
-1.080.000,00

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

9.186.746,56

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)

8.106.746,56

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

3.214.915,97

VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII)

4.891.830,59

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad kennis te nemen van het budget 2019
van OCMW Ieper.
40.

OCMW Ieper. Budgetwijziging 2018. Ter kennisgeving.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2018 van OCMW Ieper. Deze
budgetwijziging werd goedgekeurd in de Raad van Openbaar Welzijn in zitting van 16 oktober 2018
en past binnen het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019.
De budgetwijziging kan als volgt worden samengevat:
Budgetwijziging
Resultaat op kasbasis
2018
I. Exploitatiebudget (B-A)
323.573,00
II. Investeringsbudget (B-A)

-813.387,08

III. Andere (B-A)

-323.573,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-813.387,08

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

10.000.133,64

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)

9.186.746,56

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

3.214.915,97

VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII)

5.971.830,59

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad kennis te nemen van de budgetwijziging
2018 van het OCMW Ieper.
41.

Vereniging Ons Tehuis. Budgetwijziging 2018. Ter kennisgeving.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
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De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2018 van Vereniging Ons Tehuis.
Deze budgetwijziging werd vastgesteld in de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis ZuidWest-Vlaanderen van 5 oktober 2018.
Documenten bevinden zich in bijlage.
Ze kan als volgt worden samengevat:
Resultaat op kasbasis
2018
I. Exploitatiebudget (B-A)
II. Investeringsbudget (B-A)

136 470,83
-209 507,29

III. Andere (B-A)

-14 985,15

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-88 021,61

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3 898 759,89

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3 810 738,28

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december )

2 087 773,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII)

1 722 965,28

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad kennis te nemen van de budgetwijziging
2018 van de vereniging Ons Tehuis.
42.

Vereniging Ons Tehuis. Budget 2019. Goedkeuring.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd het budget 2019 van Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. Dit budget
werd vastgesteld in de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis Zuid-West-Vlaanderen van
5 oktober 2018.
De documenten bevinden zich in bijlage.
Ze kan als volgt worden samengevat:
Resultaat op kasbasis
2019
I. Exploitatiebudget (B-A)
II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

157 331,00
-1 100 000,00
554 431,93
-388 237,07

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3 810 738,28

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)

3 422 501,21

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december )

1 737 574,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII)

1 684 927,21

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad het budget 2019 van de vereniging Ons
Tehuis goed te keuren.
43.

Vereniging OCMW OLV Ziekenhuis. Budget 2019. Ter kennisgeving.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van Vereniging OCMW OLV
Ziekenhuis. Dit budget werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van OLV Ziekenhuis op 28
maart 2018 en past binnen het meerjarenplan 2014-2019.
De documenten bevinden zich in bijlage.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad kennis te nemen van het budget 2019
van OCMW Vereniging OLV Ziekenhuis
44.

AGB Vauban. Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2019 en budgetwijziging 1 2018. Goedkeuring
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2019 en de budgetwijziging 1 2018
van AGB Vauban goed te keuren.
Deze meerjarenplanaanpassing 6 kan als volgt worden samengevat :
resultaat op kasbasis

2018

2019

2020

2021

I. Exploitatiebudget

722 770,17 814 997,00

930 360,93

922 292,96

631 732,97

II. Investeringsbudget

-393168,75 -5933195,23 -1335240,38

III. Andere
IV. Budgettaire resultaat
boekjaar
V. Gecumuleerd budgettaire
resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire
resultaat
VII. Bestemde gelden
VIII. Resultaat op kasbasis

2017

0

0

171789,51 5363613,61

428391,34

-919079,76

-649248,77

501 390,93 245 415,38

23 511,89

3 213,20

-17 515,80

510286,18

755701,56

779213,45

782426,65

510 286,18 755 701,56

779 213,45

782 426,65

764 910,85

8895,25

500000

500000

500000

500000

10 286,18 255 701,56

500000

279 213,45

282 426,65

264 910,85

BESCHIKKEND GEDEELTE
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2019 en de budgetwijziging 1 2018
van AGB Vauban goed.
45.

Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en budgetwijziging 2 2018
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en de budgetwijziging 2 2018
van de stad Ieper vast te stellen.
De meerjarenplanaanpassing 10 kan als volgt worden samengevat :
resultaat op kasbasis
2017
2018
2019
2020
2021
4 398
2 494
I. Exploitatiebudget
6 981 666,74 3 841 762,59
2 466 393,15
308,51
187,08
-19 540
-2 644
-6 489
II. Investeringsbudget
-9 187 540,62
-635 459,67
524,41
104,99
767,10
2 956
2 379
III. Andere
-1 110 383,71 4 321 621,10
-983 108,32
224,59
484,58
IV. Budgettaire resultaat
-11 377
4 710
-1 616
-3 316 257,59
847 825,16
boekjaar
140,72
428,11
095,44
V. Gecumuleerd budgettaire
resultaat vorig boekjaar

47 303 666,57

43 987
408,98

32 610
268,26

37 320
35 704 600,93
696,37
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VI. Gecumuleerd budgettaire
resultaat

43 987 408,98

VII. Bestemde gelden

22 223 584,00

VIII. Resultaat op kasbasis

21 763 824,98

32 610
268,26

37 320
696,37

35 704
36 552 426,09
600,93

19 708
808,00
12 901
460,26

22 898
217,00
14 422
479,37

21 625
23 002 734,00
648,00
14 078
13 549 692,09
952,93

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad stelt de meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en budgetwijziging 2 2018 van de stad
Ieper vast.
46.

AGB Vauban. Budget 2019. Goedkeuring
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd het budget 2019 van AGB Vauban goed te keuren.
Het budget 2019 kan als volgt worden samengevat :
resultaat op kasbasis

2019

I. Exploitatiebudget

930 360,93

II. Investeringsbudget

-1335240,38

III. Andere

428391,34

IV. Budgettaire resultaat boekjaar

23 511,89

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

755701,56

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat

779 213,45

VII. Bestemde gelden

500000

VIII. Resultaat op kasbasis

279 213,45

BESCHIKKEND GEDEELTE
De gemeenteraad keurt het budget 2019 van AGB Vauban goed.
47.

IVA Grond- bouwbeleid. Meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en budgetwijziging 2 2018.
Vaststelling
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en de budgetwijziging 2 2018
van IVA Grond- en bouwbeleid vast te stellen.
De aanpassing kan als volgt worden samengevat :
resultaat op kasbasis
2017
2018
2019
2020
2021
I. Exploitatiebudget

7 412,16 125 445,35

0,00

0,00

0,00

II. Investeringsbudget

0

0

0

0

0

III. Andere
IV. Budgettaire resultaat
boekjaar

0

0

0

0

0

7 412,16 125 445,35

0,00

0,00

0,00
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V. Gecumuleerd budgettaire
resultaat vorig boekjaar

1029422,43 1036834,59

0

0

0

VI. Gecumuleerd budgettaire
resultaat

1 036
1 162 279,94
834,59

0,00

0,00

0,00

VII. Bestemde gelden

0
0
1 036
1 162 279,94
834,59

0

0

0

0,00

0,00

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad stelt de meerjarenplanaanpassing 10 2014-2019 en budgetwijziging 2 2018 van het IVA
Grond- en bouwbeleid vast.
48.

Stadsbestuur Ieper. Budget 2019. Vaststelling.
Met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Benoot, Talpe, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd het budget 2019 van de Stad vast te stellen.
Het budget 2019 kan als volgt worden samengevat :
resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget

2019
4 398 308,51

II. Investeringsbudget

-2 644 104,99

III. Andere

2 956 224,59

IV. Budgettaire resultaat boekjaar

4 710 428,11

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

32 610 268,26

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat

37 320 696,37

VII. Bestemde gelden

22 898 217,00

VIII. Resultaat op kasbasis

14 422 479,37

BESCHIKKEND GEDEELTE
De gemeenteraad stelt het budget 2019 van de Stad vast.
PATRIMONIUM
49.

Overeenkomsten tussen stad Ieper en Vereniging Ons Tehuis - goedkeuring
Met 21 ja stemmen en 9 onthoudingen (de raadsleden Goudeseune, Bolle, Despeghel, Bouchaert,
Verkruysse, Clabau, Himpe, Six en Lannoo) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is sedert lange tijd huurder van verschillende entiteiten die eigendom zijn van de
Vereniging Ons Tehuis. Het huidige huurcontract voor de Iep werd afgesloten op 20 december 2002
en loopt nog tot 31 augustus 2032. Nadien werden er nog huurcontracten afgesloten voor een
voetbalveld en een aantal gebouwen gebruikt als bloedtransgiftcentrum. Het huurcontract voor het
voetbalveld liep na een duurtijd van 9 jaar af op 31 augustus 2018.
Intussen werd op deze plaats een hockeyveld aangelegd en werd er tussen AGB Vauban en
Vereniging Ons Tehuis een huurcontract voor de periode van 25 jaar afgesloten zoals goedgekeurd
in de raad van bestuur van 2 juli 2018. In verband met het gebruik van gebouwen en terrein van de
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Vereniging Ons Tehuis - inclusief het hockeyveld - werd op 1 september 2018 een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld met AGB Vauban.
Daarnaast liep ook de huurovereenkomst voor de gebouwen dienstig voor het Rode Kruis af per 31
augustus 2018. Omdat de gebouwen binnen enkele jaren zullen worden afgebroken wordt er
voorgesteld dat stad Ieper de lokalen van het Rode Kruis huurt aan de Vereniging Ons Tehuis voor
een periode van twee jaar, tot 31 augustus 2020. Er wordt hier geen aparte huurprijs voor
aangerekend, deze zit vervat in de huurovereenkomst voor De Iep.
Tot slot wordt er ter goedkeuring een raamovereenkomst tussen enerzijds de Vereniging ons Tehuis
en anderzijds stad Ieper voorgelegd. Hierin werden alle rechten en plichten die uit vorige
overeenkomsten voortvloeien opgelijst en uitgewerkt. De raamovereenkomst loopt voor een periode
van 25 jaar, tot 31 mei 2043.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad om:
Artikel 1 : het ontwerp van huurovereenkomst goed te keuren.
Artikel 2 : het ontwerp van raamovereenkomst goed te keuren.
Artikel 3 : de huurovereenkomst wordt van openbaar nut verklaard.
Artikel 4 : de burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om namens het stadsbestuur de
nodige stukken te ondertekenen.
50.

Verkoop restperceel gelegen Haiglaan 16. Goedkeuring.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
Begin 2016 werd de woning gelegen Haiglaan 16, 8900 Ieper door de stad openbaar verkocht.
De woning die werd verkocht, werd intussen afgebroken en op heden wordt er een
appartementsgebouw opgetrokken. Achteraan dit appartementsgebouw worden er garages
opgetrokken. De perceelsgrens van de op te trekken garages lopen evenwel niet in het verlengde
van het gebouw ernaast. Het zou daarom opportuun zijn om dit restperceel ook te verkopen aan de
eigenaar van Haiglaan 16, 8900 Ieper met name de heer Carl Verstrynge. Gezien dit restperceel
enkel nuttig is voor de kopers wordt de grond onderhands verkocht.
De reeds opgelegde erfdienstbaarheden blijven bestaan. Enerzijds moet het watertoevoer naar de
brandweer bereikbaar blijven en anderzijds moet de achterste hoek van de eigendom en de riool
van de privé-weg gevrijwaard blijven.
Het restperceel is 30m² (30 ca) groot en geprekadastreerd onder Ieper, 1de afdeling, sectie F,
nummer F 550 9C9 P0000 (oud kadasternummer deel 550/09p8)
Landmeter-schatter Peter Despriet heeft een schattingsverslag opgesteld. De grond wordt geschat
aan 60 EUR/m².
De opbrengst van de verkoop kan aangewend worden voor andere doeleinden van gemeentelijk
belang, meer bepaald voor de aankoop of het verbouwen van andere onroerende goederen nodig
voor de werking van de stad.
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze verkoop goed te keuren.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om:
Artikel 1: over te gaan tot de verkoop van het restperceel gelegen Haiglaan 16 te Ieper, kadastraal
gekend Ieper 1e afdeling, sectie F met perceelnummer 550N 709, met een oppervlakte van 30 ca
voor de prijs van 1800 euro aan de heer Carl Verstrynge.
Artikel 2: deze vervreemding te laten geschieden via een onderhandse verkoop en het notariaat
Mertens-Dedeurwaerdere aan te stellen om de onderhandse verkoop te organiseren en de akte te
verlijden.
Artikel 3: de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze
beslissing.
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Artikel 5: de burgemeester en secretaris te machtigen om de stukken met betrekking tot deze
verkoop te ondertekenen.
51.

Westhoek turncentrum Vlamertinge: erfpacht op bijkomend stuk grond in Kasteelweg 41.
Goedkeuring.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
In toepassing van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
42,§1 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten
aanzien van deze aangelegenheid en artikel 43,§2, 12° waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad
steeds de bevoegdheid behoudt over het stellen van daden van beschikking.
Feiten, context en informatie
Op 6 maart 2006 werd een erfpachtovereenkomst opgesteld tussen stad Ieper en vzw Westhoek
Turncentrum voor het perceel kadastraal gekend als sportterrein, gelegen nabij de Kasteelweg, 12 e
afdeling (Vlamertinge), Sectie A, nummer 366 D/ex voor een periode van 27 jaar. Zij willen het
bestaande complex uitbreiden en een bijkomende zaal bouwen. Hiervoor wensen zij erfpacht op het
braak liggend stuk grond achter de bestaande turnzaal te bekomen, kadastraal gekend als Ieper
12de Afdeling, Sectie A, deel van perceel 322B en deel van 366D en deel van 323A. Dit stuk grond
heeft een oppervlakte van 50a en 50ca en zij willen erfpacht voor een periode van 27 jaar bekomen
aan een canon van 100 EUR/jaar.
Een deel van de grond was in bezit van het O.C.M.W. Ieper, maar is ondertussen overgedragen aan
stad Ieper, het betreft het perceel kadastraal gekend als Ieper, 12° Afdeling, Sectie A, nr. 323/ex
over te dragen aan de stad via een overeenkomst opgemaakt 6 juli 2006.
De erfpachtovereenkomst wordt door de stad rechtsgeldig en zonder recht op schadevergoeding
ontbonden van zodra het gebouw dat opgericht wordt een andere bestemming krijgt. Op dat
ogenblik krijgt de stad de volle eigendom van het gebouw.
Aan de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie wordt ontslag van ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de akte verleend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren om de vzw Westhoek Turncentrum
een uitbreiding van de erfpacht op de voornoemde grond te verlenen en hiertoe het notariaat Breyne
aan te stellen een ontwerpakte op te stellen.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om:
Artikel 1: een erfpachtovereenkomst af te sluiten met de vzw Westhoek Turncentrum voor de
bouw van bijkomend gebouw, dit op het perceel kadastraal gekend als Ieper 12 de Afdeling, Sectie A,
deel van perceel 322B en deel van 366D en deel van 323A voor een oppervlakte van 50a 50ca,
voor de duur van 27 jaar en voor een canon van 100 euro/jaar.
Artikel 2: akkoord te gaan om het notariaat Breyne aan te stellen om de ontwerpakte op te stellen.
Artikel 3: akkoord te gaan dat alle kosten die verbonden zijn aan deze akte zijn ten laste van de
erfpachter.
Artikel 4: de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 5: de burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om de stukken met betrekking
tot deze erfpacht te ondertekenen.
RUIMTELIJKE ORDENING
52.

Gedeeltelijke afschaffing rooilijn RP01/08 - Diksmuidseweg - KB 27 februari 1978.
Met 29 ja stemmen en 1 onthouding (raadslid Benoot) neemt de raad volgend besluit aan :

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Conform het rooilijndecreet dient de opheffing van een rooilijn voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad.
Artikel 4. (13/07/2009- ...)
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De procedure voor het totstandkomen van rooilijnplannen is ook van toepassing op het wijzigen
ervan.
Voor de opheffing van een rooilijnplan volstaat echter een besluit, zonder toepassing van de
totstandkomingsprocedures voor rooilijnplannen.
Artikel 10. (13/07/2009- ...)
Het besluit houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan wordt bij uittreksel in
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling. Het
gemeentelijk rooilijnplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking.
Feiten, context en informatie
Verwijzingsdocumenten:
Ter hoogte van het perceel Afdeling IEPER 8 AFD/BOEZINGE Sectie A Nr. 0530H 2 werd de vraag
gesteld welke bouwmogelijkheden op dit perceel bestaan.
In kader van de oplijsting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel Afdeling IEPER 8
AFD/BOEZINGE Sectie A Nr. 0530H 2 (in eigendom van de schuttersgilde), werd vastgesteld dat dit
perceel geslagen is door drie rooilijnen
A. Rooilijn RANDWEG met nummer RP01/7 Rooilijn RANDWEG - KB 7 mei 1975.
B. Herziening rooilijn van KB 31 december 1970 en KB 07 mei 1976 (Agentschap Wegen en
Verkeer).
C. Rooilijn DIKSMUIDSEWEG met nummer RP01/8 Rooilijn DIKSMUIDSEWEG - KB 27 februari
1978.
Voor het perceel 8ste afdeling sectie A 530 H2 tussen de Diksmuidseweg en de Randweg wordt de
vraag gesteld om dit te bebouwen. Het perceel ligt echter volledig voor de goedgekeurde rooilijn
RP01/8 – KB 27 februari 1978. In die zin is het perceel niet bebouwbaar.
Uitvoering rooilijnplannen:
Aan AWV alsook aan de technische dienst stad Ieper werd de vraag gesteld of er plannen zijn tot
herinrichting van het openbaar domein met inname van het perceel of deel van het perceel.
Zowel Agentschap Wegen en Verkeer als de technische dienst van de stad geven aan geen
plannen te hebben tot verbreding van het kruispunt.
Het college van burgemeester en schepenen bevestigde in zitting van 15 oktober 2018 dat er geen
plannen zijn tot verbreding van het kruispunt.
Vraag tot gedeeltelijke afschaffing rooilijn:
In die zin wordt voorgesteld om de rooilijn RP01/8 - KB 27 februari 1978, die het perceel volledig
onbebouwbaar maakt, af te schaffen voor het deel dat grenst aan het perceel 8ste afdeling sectie A
530 H2.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad de gedeeltelijke afschaffing van de rooilijn
RP01/08 - KB 27 februari 1978 - voor het deel dat grenst aan het perceel 8ste afdeling sectie A 530
H2 goed te keuren.
JEUGD EN GEZIN
53.

Intergemeentelijke samenwerking Pas Partoe

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Pas Partoe is de intergemeentelijke jeugdwerking, waarin volgende gemeenten deelnemen via hun
speelpleinwerkingen: Alveringem, Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen,
Poperinge, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. Zij voorzien samen in grotere uitstappen of activiteiten
waar de gemeenten individueel niet genoeg aantallen hebben. In het verleden werd deze
intergemeentelijke jeugdwerking Pas Partoe gefinancierd vanuit de provincie West-Vlaanderen.
Deze toelagen worden niet meer uitgereikt wegens een verschuiving van bevoegdheden.
Feiten, context en informatie
Aangezien Pas Partoe geen subsidies meer kan ontvangen vanuit de provincie is het voorstel om de
structuur om te zetten vanuit co-financiering door de verschillende gemeenten. Er wordt als
jaarbudget € 3000 gerekend.
Het voorstel van hernieuwing van de intergemeentelijke samenwerking Pas Partoe werd eind vorig
jaar voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daar werden de verschillende
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voorstellen van financiering besproken en gaf de college opdracht om dit op basis van de
voorstellen verder uit te werken.
Vanuit Pas Partoe is uiteindelijk gekozen voor een voorstel waarbij iedere gemeente evenveel
plaatsen krijgt en iedere gemeente een gelijk deel betaalt (300 EUR), één van de voorstellen waar
Ieper de voorkeur aan gaf. Om de intergemeentelijke samenwerking van kracht te laten gaan moet
deze nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
De kosten (300 EUR) worden gedragen door JOC Ieper vzw.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
akkoord te gaan met samenwerkingsovereenkomst rond de Intergemeentelijke samenwerking Pas
Partoe.
ONDERWIJS
54.

Goedkeuring overeenkomst tussen de afdeling beeldende kunst van dé Academie Ieper en de
gemeente Zonnebeke wat betreft de inrichting van een nieuwe vestigingsplaats.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het Decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 6 tot 9.
Het Decreet rechtspositie van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart
1991, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
Sinds 1 september 2018 is in de gemeente Zonnebeke een officiële vestigingsplaats van de afdeling
beeldende kunst van dé Academie gevestigd. Een nieuwe vestigingsplaats vereist een
overeenkomst. De overeenkomst is gebaseerd op de overeenkomst tussen de afdelingen
muziek/woord en de gemeente Zonnebeke, goedgekeurd in het college van 15 januari 2018 en in de
gemeenteraad van 5 februari 2018 en aangepast volgens de noden van een afdeling beeldende
kunst en volgens de huidige specifieke context (nieuw decreet, nieuwe benamingen).

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
akkoord te gaan met de nieuwe overeenkomst tussen de afdeling beeldende kunst van dé
Academie Ieper en de gemeente Zonnebeke waarin de modaliteiten van de samenwerking worden
verwoord.
INTERPELLATIES
55.

Herinrichtingsplan van de Leet bijsturen is niet vanzelfsprekend. (Interpellatie van raadslid
Lannoo)
Toen we zoals gebruikelijk meer dan een week geleden de agenda van de gemeenteraad
toegestuurd kregen stond daar ook nog een punt bij met de titel “ collector overwelfde Ieperlee fase
4 – herinrichting De Leet – goedkeuring bestek en wijze van gunnen”. Vrijwel onmiddellijk lazen we
in de pers reacties van handelaars van de Leet die het voorliggende plan “de doodsteek voor de
meeste lokale handelaars noemden”. Het toekomstig stadsbestuur, zo klonk het, wilde het ontwerp
bijsturen en vroeg uitstel.
En ’s anderendaags worden de gemeenteraadsleden officieel verwittigd dat het punt uitgesteld
wordt. De reden die opgegeven wordt voor het uitstel is echter niet omdat de plannen moeten
bijgestuurd worden, maar aanpassingen door het studiebureau ivm stabiliteitswerken, grondafvoer,
archeologie, enkele fietsbeugels en belijningen parkeerplaatsen ingevolge opmerkingen van Inter.
Groen stelt zich hier serieuze vragen bij:
1. Een eerste vraag waar we graag antwoord zouden op krijgen: wat is nu eigenlijk de echte reden
van het uitstel? En dit is zowel een vraag naar het huidig bestuur als naar het toekomstig bestuur.
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Aan het huidig bestuur wil ik vragen: als de reden echt die technische aanpassingen zijn, hoe is dat
mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een dossier dat al maanden inhoudelijk als af beschouwd werd
minder dan een week voor de gemeenteraad nog het bestek moet gaan bijwerken? Dat kon toch wel
vroeger gebeurd zijn. Om een voorbeeld te geven: het advies van Inter waar nu naar verwezen
wordt, is een advies van 2017. Nu zijn we eind 2018.
En aan het toekomstig bestuur zou ik willen vragen wat er bedoeld werd als ze in de krant zeiden
dat ze het plan willen bijsturen en uitstel vroegen. Betekende dat dat er op de gemeenteraad zou
gevraagd worden om het punt uit te stellen? Of heeft het huidig en het toekomstig bestuur
onderhandeld om het plan uit te stellen en is er een technische uitleg verzonnen om niemand
gezichtsverlies te laten lijden?
Ik denk dat iedereen het recht heeft om te weten wat hier echt aan de hand is.
2. Een tweede vraag die Groen zich stelt is natuurlijk wat nu met het plan voor De Leet gaat
gebeuren.
Laat ons niet vergeten wat de oorspronkelijke bedoeling van de herinrichting was. De
oorspronkelijke bedoeling was om van De Leet “het groene hart van de stad “ te maken. Het moest
een ruimte worden voor ontmoeting en beleving. Het plein moest een eigentijdse invulling krijgen,…
en nog veel mooie woorden. De opdracht staat nog altijd op de website van de Vlaamse
Bouwmeester; ik raad iedereen aan het nog eens na te lezen. Die opdracht was geformuleerd nadat
meer dan 70 reacties kwamen op de vraag om na te denken over wat er met De Leet moest
gebeuren. Die reacties kwamen zowel van individuele Ieperlingen als van Ieperse verenigingen en
een aantal adviesraden, die toch telkens een behoorlijk aantal mensen vertegenwoordigen. Op
basis van die opdracht zijn verschillende plannen gemaakt, is er inspraak georganiseerd en zijn er
keuzes gemaakt.
En er was uiteindelijk een plan. Een plan waar wellicht niemand 100% mee akkoord is; ook Groen
niet. Wij hadden graag meer groen gezien, meer spelmogelijkheden, minder parkeerplaatsen en
meer aandacht voor de toegankelijkheid. Anderen blijven wellicht op andere gebieden op hun
honger zitten. Meningen verschillen nu eenmaal. De handelaars die nog altijd denken dat hun zaak
staat of valt met een parkeerplaats voor hun deur die mogen dat denken, maar ze vergissen zich.
Die handelaars mogen wat mij betreft gerust nog eens zeggen wat ze denken, maar ze kunnen niet
zeggen dat er geen inspraak geweest is. Dat klopt niet. En ze kunnen niet zeggen dat ze niet
gehoord zijn. Hun zienswijze heeft de plannen al bijgestuurd. Er was namelijk eerst voorzien om
75% van de parkeerplaatsen te behouden, uiteindelijk zijn al 82% behouden. De handelaars van de
Leet hebben dus al meer gehoor gevonden dan bijvoorbeeld Groen dat gepleit heeft voor minder
parkeerplaatsen om te starten en de mogelijkheid om plaatsen bij te creëren indien nodig. Zij
hebben al meer gehoor gekregen dan de mensen die pleiten voor toegankelijkheid en voor het
uitvoeren van de adviezen van Inter.
Als het toekomstige bestuur nu bereid is om nog eens dat aantal parkeerplaatsen aan te passen op
basis van die totaal voorbijgestreefde ideeën, dan is dat een kaakslag voor al de Ieperlingen die bij
de start van het project meegedacht hebben over de opdracht voor de herinrichting. En als het
toekomstig bestuur inspraak ernstig neemt, dan moeten zij beseffen dat bij een eventuele bijsturing
ook rekening gehouden moet worden met de mening van die Ieperlingen. En dan wil Groen ook nog
wel een mondje meepraten.
Wij staan niet alleen met die zienswijze. Gisteren nog werd een brief verspreid door alle adviesraden
van de stad. Die hebben indertijd heel wat energie gespendeerd om op een bepaald moment in de
procedure tot een gezamenlijk advies te komen. Gisteren hebben ze hier nog eens aan herinnerd.
De adviesraden vragen dat het plan nu zou uitgevoerd worden. Trouwens: Als de hele zaak van de
herinrichting verengd wordt tot een vraag of 80% of 90% van de parkeerplaatsen moeten behouden
blijven, dan kunnen we eigenlijk beter aan Aquafin de opdracht geven om de riolering aan te passen
en er terug een laag asfalt overgieten. Dan zijn er de komende legislatuur enkele miljoenen euro’s
beschikbaar om andere zinvolle dingen te doen.
Ik ga besluiten met de hoop dat de toekomstige meerderheid afstapt van het idee om de
herinrichtingsplannen voor de Leet nog te gaan bijsturen. Ondertussen zou ik graag een antwoord
krijgen op de vraag die ik stelde in het begin over de eigenlijke reden van het uitstel. Graag kreeg ik
ook de garantie dat volgende maand het plan op de gemeenteraad komt. En dan ga ik geen
bezwaar maken tegen kleine noodzakelijke technische aanpassingen of tegen wijzigingen om de
toegankelijkheid beter te garanderen, maar echte fundamentele wijzigingen zijn hierbij niet gewenst.
Ik denk dat veel Ieperlingen die mening delen.
Raadslid Talpe stelt dat een interpellatie volgens het huishoudelijk reglement een vraag is gericht
aan het college. Deze vraag lijkt eerder gericht aan de nieuwe bestuursploeg maar die is voor alle
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duidelijkheid vooralsnog niet aan zet. Op de inhoud zal ze niet ingaan, dat is nog voorwerp van
overleg maar wel een woordje over de procedure.
We zitten zoals men weet in een bestuur van “lopende zaken”, de huidige meerderheid hier aan tafel
verandert vanaf 1 januari. Lopende zaken betekent, en dat is zo ook in een omzendbrief van
minister Homans duidelijk aanbevolen, dat er tussen 14 oktober en 1 januari geen beslissingen
meer worden genomen die een grote impact hebben op het beleid van de nieuwe bestuursploeg.
Het plan van de Leet mag dan wel al in vergevorderd stadium zitten, dit kan men bezwaarlijk een
“lopende” zaak noemen.
De Ieperlingen hebben op 14.10 een duidelijk signaal gegeven, ook over het dossier van de
herinrichting van de Leet, waarvan het duidelijk was wat de standpunten waren van de diverse
partijen.
En een tweede heel belangrijk punt is dat de herinrichting van de Leet onlosmakelijk verbonden is
met een doordachte mobiliteitsvisie voor onze stad. Ook dat is geen materie voor in lopende zaken.
Het is nu aan de nieuwe coalitiepartners om aan tafel te gaan zitten met onder meer de ontwerper
en andere externe betrokken partners en te kijken wat procedureel haalbaar is én wat een
realistisch plan van aanpak is wat betreft een aantal bijsturingen. En nee, het is niet onze bedoeling
om het plan helemaal te gaan hertekenen, het bevat ook tal van goeie elementen die ze zeker wenst
te behouden.
De bezorgdheid gaat vooral uit naar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze binnenstad.
Hoe dit zich zal concretiseren, zal in overleg gebeuren met de coalitiepartners, de ontwerpers en de
externe partners.
Ze hoopt ook op de welwillendheid van de huidige meerderheid om dit mee te faciliteren in de
komende weken.
Raadslid Breyne zegt dat zijn partij consequent de lijn zal volgen die in dit dossier door het college
en een meerderheid in deze raad werd uitgezet. Het Leetdossier is een dossier dat tot stand kwam
na verschillende inspraakmomenten waarin de bewoners konden kiezen tussen verschillende
plannen, waarin ruimte was voor dialoog en aanpassing, waarin Gecoro zijn zeg had en ook de
verschillende adviesraden hun input konden geven. Het zijn deze raden die het huidig plan een
goed evenwicht vinden tussen het wenselijke en het haalbare.
Als er door de nieuwe meerderheid aanpassingen van het plan aangebracht worden, moet er nog
bekeken worden of ze evenveel consensus bij de bevolking kunnen halen als het plan dat voorligt.
Voor CD&V is inspraak altijd belangrijk geweest en in dit dossier heeft inspraak van de bevolking tot
nog toe volledig kunnen spelen. Hij hoopt dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn.
De burgemeester stelt dat er telkens dergelijke omzendbrief wordt gemaakt wanneer er verkiezingen
aankomen om te wijzen op lopende zaken. In casu betreft het echter een lopend project dat deel
uitmaakt van de collectorvernieuwing waar al jaren werk wordt van gemaakt. Het is dus niet zomaar
een nieuw project dat nog vlug uit de mouw geschud werd.
Aan raadslid Lannoo geeft hij de bevestiging dat de technische uitleg zoals meegedeeld de enige
reden is waarom het punt van de agenda werd gehaald. Het College krijgt de voorstellen van
agendapunten een goeie 14 dagen op voorhand met het oog op agendering. Daar zat het toenmalig
beschikbaar bestek bij. En het was dat bestek dat bij het versturen van de agenda en uitnodiging tot
de gemeenteraad was toegevoegd in e-notulen. De dinsdag daarop kwam dan de vaststelling dat er
een aangepast bestek met raming was dat moet goedgekeurd worden. Dit werd door de algemeen
directeur aangekaart en daarna werd beslist, om geen procedurefouten te maken, om het dossier
terug te trekken van deze zitting.
De oorzaak hoeft niet zo ver gezocht te worden. Het is een zeer groot dossier, een complex dossier
met verschillende partijen en adviserende organen. De aanpassingen in het kader van de vragen
van Inter zijn eerder beperkt, andere zaken hebben een grotere impact, voornamelijk in het kader
van de archeologie en stabiliteit. Voor de stad betekent dit een verhoging van het aandeel met
zo'n ±125.000 EUR.
Gezien deze wijzigingen en om het fair te spelen is het dossier uitgesteld.
Raadslid Lannoo vindt het toch verontrustend wat raadslid Talpe zegt in verband met bijsturen.
Komt dat dossier dan in december op de gemeenteraad ?
De burgemeester zegt dat het huidige (nieuwe) bestek dat nu neerligt het enige is. Indien er
wijzigingen gesuggereerd worden in de gemeenteraad, zal dit wel consequenties hebben maar dat
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is nu niet duidelijk. De meerderheid zal het huidig bestek voorleggen. De rest is stof voor 3
december 2018.
Raadslid Lannoo zal verder afwachten wat komt.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
56.

Vragen en antwoorden.
MEDEDELINGEN

57.

Mededelingen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Algemeen directeur

Voorzitter

Stefan Depraetere

Jan Vercammen

