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VERKLARENDE NOTA
GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 2020

Openbaar
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
1.

Goedkeuring notulen van 5 oktober 2020.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De notulen van de vergadering van 5 oktober 2020 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 5 oktober
2020 als goedgekeurd te beschouwen.
2.

Digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken.
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende vergaderingen van de lokale
bestuursorganen tijdens de coronacrisis.
Feiten, context en informatie
Gezien de Coronacrisis kan volgens de laatste richtlijnen van de Vlaamse overheid een
gemeenteraad/raad maatschappelijk welzijn digitaal plaatsvinden mits naleving van een aantal
voorwaarden:
1. De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt vastgelegd
in een burgemeestersbesluit op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe
Gemeentewet.
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2. De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream.
Een audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van
de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de
livestream.
3. De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
De burgemeester heeft bij besluit van 28 oktober 2020 beslist dat de gemeenteraad en raad
maatschappelijk welzijn van de stad Ieper op 9 november 2020 omwille van dwingende redenen
voor de volksgezondheid in het kader van de coronacrisis uitzonderlijk zal plaatsvinden achter
gesloten deuren. Daarbij wordt door de burgemeester aan de raadsleden voorgesteld om voor deze
geplande zitting in te gaan op de mogelijkheid die geboden werd om digitaal te
vergaderen. Hierdoor kunnen de raadsleden zich aan de regels van onder andere social distancing
houden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit het de raad akkoord te gaan met de voorgestelde
werkwijze waarbij de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn digitaal worden georganiseerd.
3.

Dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken Besluiten burgemeester - kennisname en bevestiging

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus covid-19 te beperken en latere wijzigingen.
de extra-maatregelen afgekondigd door de Vlaamse Regering op 27 oktober 2020
Feiten, context en informatie
Ieper kent, net als de meeste gemeenten, een toename van het aantal besmettingen. Daarnaast is
er de sterk stijgende tendens in ons land qua aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames. Uit
voorzorg en waakzaamheid lijkt het opportuun zoniet noodzakelijk om ook lokaal de nodige
(veiligheids)maatregelen te behouden of te nemen, naast hetgeen federaal of op Vlaams niveau
bepaald is. Door het nemen van bijkomende maatregelen kan het risico op een verspreiding van
COVID-19 worden beperkt en de openbare gezondheid beschermd.
In die zin heeft de burgemeester bij besluit van 8 oktober 2020 beslist dat de bestaande
“nachtwinkels” die nog geen vergunning hebben conform de verordening betreffende winkels,
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, goedgekeurd door de gemeenteraad van 5
oktober 2020, kunnen open zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22.00 uur. Dit besluit werd
genomen om het mogelijke vacuüm dat er kan zijn in de overgangsfase tussen toepassing van de
nieuwe verordening en de dag van vandaag te ondervangen en te zorgen dat ze op eenzelfde
manier worden behandeld als andere winkels. Hiermee is er zekerheid dat ook die handelszaken
tegen 22.00 uur gesloten moeten zijn.
Daarnaast heeft de burgemeester bij besluit van 28 oktober beslist dat de Last Post plechtigheid
voortaan opnieuw zonder publiek en met slechts 1 klaroener wordt georganiseerd, met ingang van
29 oktober 2020.
Tot slot heeft de burgemeester bij besluit van 28 oktober 2020 ook het besluit van de gemeenteraad
van 2 december 2019 tot vaststelling van de belasting op het parkeren van voertuigen opgeschort
met ingang van 31 oktober 2020 tot 31 december 2020. Ook de geldigheid van de bewonerskaarten
wordt verlengd met de periode van vrijstelling van betalend parkeren en blauwe zone.
Deze besluiten worden ter bevestiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad het besluit van de burgemeester van 8 oktober
2020 houdende sluitingsuur winkels, de politieverordening van de burgemeester van 28 oktober
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2020 in verband met de organisatie van de Last Post en het besluit van 28 oktober 2020 inzake de
opschorting van de parkeerbelasting te bevestigen.
MUSEA
4.

Samenstelling raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In de gemeenteraad van 02/03/2020 werd de beslissing genomen tot het oprichten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper en werden de oprichtingsstatuten goedgekeurd. Een
volgende stap is de samenstelling van de raad van bestuur.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper vermelden het volgende m.b.t. de
samenstelling van de raad van bestuur:
Art. 12 Samenstelling
§1 De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden, die door de gemeenteraad worden benoemd.
De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zijn gemeenteraadsleden. Elke fractie in de
gemeenteraad is in de raad van bestuur vertegenwoordigd. Ten hoogste twee derde van de leden
van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de
beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden (artikel 235, §1 van het Decreet
Lokaal Bestuur). Benevens de gemeenteraadsleden kunnen tevens deskundigen worden benoemd
in de raad van bestuur.
§2 Bestuurders-gemeenteraadsleden
Elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, draagt zelf zijn kandida(a)t(en)-raadslid voor.
De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen.
Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van
gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige
formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens het bedrijf.
Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een
vervanger aangesteld. De leden van de gemeenteraad die als lid zetelen in de organen van het
bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat vervullen noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen
in een filiaal van het bedrijf.
§3 Regeling bij gemeenteraadsverkiezingen
Bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad benoemt deze raad onverwijld een
nieuwe raad van bestuur, overeenkomstig de statuten. Uittredende leden zijn herbenoembaar. De
leden van de raad van bestuur blijven in functie tot de gemeenteraad in hun vervanging heeft
voorzien. Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf
samengeroepen. Op de datum van deze eerste vergadering van de raad van bestuur, worden alle
mandaten in de organen van het bedrijf beëindigd.
Op basis van deze bepalingen worden de leden van de raad van bestuur als volgt verdeeld over de
fracties van de gemeenteraad 2019-2024:
- Open Ieper: 3
- SP.A: 2
- N-VA: 2
- CD&V: 3
- Groen: 1
- Ieper2030: 1
Minstens 7 van de 12 leden moeten gemeenteraadsleden zijn.
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De fracties werden aangeschreven met vraag om hun vertegenwoordigers op te geven en om bij de
afvaardiging rekening te houden met volgende kerntaken van de functie van bestuurder van het
AGB Musea Ieper:
Deskundigheid
Bestuurders dienen een algemene deskundigheid of interesse te hebben inzake bestuur en een
specifieke deskundigheid met betrekking tot de inhoudelijke doelstellingen en de beleidsdomeinen
waarin het AGB MUSEA IEPER actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor
de museale wereld, het erfgoed met betrekking tot Wereldoorlog I en/of de geschiedenis van Ieper,
toerisme en de Vlaamse en internationale beleidscontext.
AGB MUSEA IEPER wil zijn raad van bestuur inhoudelijk samenstellen met expertise en knowhow
die complementair, verrijkend en versterkend is. Daarom wordt aan kandidaten gevraagd een
bepaalde deskundigheid of interesse te hebben in een of meerdere van onderstaande domeinen:
1. Museale veld
2. Erfgoed met betrekking tot Wereldoorlog I en/of de geschiedenis van Ieper.
3. Communicatie, publiekswerking, marketing en onderzoek en het aanspreken van zeer
verscheiden doelgroepen in de samenleving
4. Toerisme
5. Cultuurmanagement
6. Financieel management in een overheidscontext
Motivatie
• Enthousiast zijn over de missie en doelstellingen van het AGB MUSEA IEPER en bereid zijn
om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote
uitdagingen staat.
• Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van bestuurder, aanwezigheid op de
vergaderingen van de raad van bestuur en een degelijke voorbereiding van die
vergaderingen.
Volgende personen werden voorgedragen door de fracties en zullen deel uitmaken van de raad van
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper:
* fractie Open Ieper:
1. Thijs Descamps, raadslid, Rijselstraat 69, 8900 Ieper.
2. Diego Desmadryl, raadslid, Zillebeke-Dorp 28, 8902 Ieper.
3. Sarah Bouton, raadslid, Meenseweg 28, 8900 Ieper.
* fractie SP.A:
1. Evelyn Bouchaert, raadslid, Rozenwijk 16, 8900 Ieper.
2. Philippe Bolle, raadslid, Vleeshouwersstraat 10, 8900 Ieper.
* fractie N-VA:
1. Dimitry Soenen, raadslid, Maaldestedestraat 101, 8902 Ieper.
2. Bernard Van Isacker, niet-raadslid, Klaverstraat 31, 8900 Ieper.
* fractie CD&V:
1. Jan Breyne, raadslid, Korte Meersstraat 1, 8900 Ieper.
2. Hans Feys, raadslid, Potijzestraat 11, 8900 Ieper.
3. Alexandra Moyaert, niet-raadslid, Rijselseweg 122, 8900 Ieper
* fractie Groen:
1. Hanna Laekeman, niet-raadslid, Beluikstraat 32, 8900 Ieper.
* fractie Ieper2030:
1. Nancy Six, raadslid, Augustijnenstraat 149, 8900 Ieper.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de Raad de samenstelling van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper goed te keuren als volgt:
namens Open Ieper: schepen Diego Desmadryl en raadsleden Thijs Descamps en Sarah Bouton
namens SP.A: Schepen Bolle en raadslid Bouchaert
namens N-VA: schepen Soenen en de heer Bernard Van Isacker
namens CD&V: raadsleden Breyne en Feys en mevrouw Alexandra Moyaert
namens Ieper2030: raadslid Six
namens Groen: mevrouw Hanna Laekeman
TOERISME
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5.

Westhoekoverleg - Motie - Een Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na Brexit.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Op het overleg van de burgemeesters van de Westhoek van 16 oktober ll. werd afgesproken vanuit
het Westhoekoverleg de motie “Een Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na Brexit” in
te dienen. Er wordt eveneens gevraagd om deze motie ter bekrachtiging voor te leggen aan alle
gemeenteraden van de Westhoekgemeenten.
De tekst van de Motie is de volgende:
Motie - Een Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na Brexit
Brexit en het toerisme in de Westhoek.
In de pers verschenen vorige week berichten over het stopzetten door P&O van de ferryverbinding tussen Zeebrugge en Hull voor
passagiers, op jaarbasis toch goed voor een mooi aantal bussen met toeristen. Er weerklonk dan ook al vlug een noodkreet vanuit
de toeristische sector, zowel vanuit Brugge als vanuit de Westhoek.

Voor de Britten was en is de Westhoek een aantrekkelijke uitstap, want goedkoop, bereikbaar en
dichtbij.
Maar door de Brexit, corona en nu ook nog het wegvallen van deze ferryverbinding wordt dit
moeilijker. Het dreigt nu vooral duurder en minder bereikbaar te worden.
Dit nieuws duwt ons overigens met de neus op de feiten. Tegenwoordig hebben alle journaals het
over corona en de kranten staan er vol van. Maar de Brexit is wat op de achtergrond geraakt en die
raakt onze regio nog meer in het hart.
In 2020 is het aantal overnachtingen in hotels in de Westhoek door Britten gedaald met maar liefst
87% in vergelijking met de eerste 8 maanden van 2019. Wat de B&B’s in de Westhoek betreft, is dit
met een bijna astronomische 91%.
De impact is dan ook enorm. In 2019 hebben de Britten naar schatting 19,2 miljoen euro
gespendeerd in onze regio. Als we de daling in overnachtingen omrekenen naar een omzetdaling
betekent dit dat de toeristische economie in de Westhoek een klap zal moeten verwerken van 17,3
miljoen euro verlies.
In de voorbije zomervakantie zagen heel wat gemeenten het aantal fietstoeristen sterk stijgen. Dat
mag dan al wat van de coronamiserie compenseren, we staan niettemin voor een grote uitdaging.
Door de herdenkingsperiode ‘honderd jaar Grote Oorlog’ 2014 – 2018 en de focus nu op de
wederopbouw is het toerisme in de regio nog altijd behoorlijk Brits gericht.
Uiteraard wisten we op voorhand dat dit zou verminderen. We dienen niettemin versneld om te
schakelen in aanbod en infrastructuur op de zogenaamde staycation en de kortbij vakanties.
Zonder steun van de hogere overheden is dit in zo’n snel tempo niet te doen voor de steden en
gemeenten.
Naar een noodfonds Toerisme Westhoek n.a.v. de Brexit.
GEMEENTE/STAD pleit voor een Vlaams noodfonds voor het toerisme na de Brexit! GEMEENTE/STAD onderschrijft hiermee de
oproep van Westhoekoverleg die op 20 oktober ’20 unaniem werd onderschreven op het burgemeestersoverleg.

Het Kustactieplan of het SALK waren vergelijkbare maar uiteraard nog grootschaliger initiatieven.
Het is de bedoeling met dit fonds versneld de omschakeling te kunnen maken naar een toerisme dat
zich op veel meer doelgroepen kan richten.
Het fonds kan aangewend worden voor investeringen in wandel – en fietsnetwerken, onthaalpunten,
uitkijktorens, picknick – en camperplaatsen, …
GEMEENTE/STAD zal in navolging van Westhoekoverleg deze eis voor een Vlaams noodfonds
overmaken aan de Vlaamse regering in hoofde van mijnheer Jan Jambon, minister-president en
bevoegd voor buitenlandse zaken en mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van toerisme.
Voorgesteld wordt deze motie ook te onderschrijven en over te maken aan de Vlaamse Regering.

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de raad de motie 'Een Vlaams noodfonds voor toerisme in
de Westhoek na Brexit' te bekrachtigen en over te maken aan de Vlaamse regering namens de Stad
Ieper.
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
6.

Aanleg van kruispunten en fietscomfortstroken in uitgewassen beton, heraanleg
kasseibestrating en plaatselijk herstel van parkeerstroken en voetpaden in de Rijselstraat,
tussen de Kanonweg en de Pateelstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze TD/2020/41

OVERWEGEND GEDEELTE

•
•
•
•
•
•

Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 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.
Feiten, context en informatie
De aanleg van de fietscomfortstroken op de Grote Markt wordt positief onthaald. Er zijn reeds
voorbereidingen uitgewerkt van de strook op de Neermarkt en in de Rijselstraat tussen de Grote
Markt en de Burchtstraat. Er werd voorgesteld om dit principe verder uit te rollen. Maar om de
toevoer ter hoogte van de Neermarkt en de Grote Markt van de werken aan de Leet en aan de
lakenhallen niet bijkomend te bemoeilijken wordt voorgesteld om de Rijselstraat verder aan te
pakken vanaf de zuidkant, meer bepaald tussen het kruispunt met de Kanonweg/Bukkersstraat en
het kruispunt van de Tegelstraat en de Pateelstraat.
Hiertoe werd door de technische dienst het bestek “Aanleg van kruispunten en fietscomfortstroken in
uitgewassen beton en plaatselijk herstel van parkeerstroken en voetpaden in de Rijselstraat, tussen
de Kanonweg en de Pateelstraat” met nr. TD/2020/41 opgesteld. De uitvoering zal geconcretiseerd
worden in nauw overleg met diverse diensten en rekening houdend met de evenementenkalender
en na het bekomen van de omgevingsvergunning.
De voorliggende opdracht omvat volgende onderdelen :
het opbreken van de wegenis en fundering tussen de kruispunten
Rijselstraat/Kanonweg/Bukkersstraat en Rijselstraat/Tegelstraat en Pateelstraat
heraanleggen van de kruispunten met een gewapende cementbetonverharding van 20 cm dikte
en heraanleg van de wegenis met recuperatie kasseien
het voorzien van een fietscomfortstrook in gewapende cementbetonverharding aan beide zijden
van de rijbaan tussen beide kruispunten
het plaatselijk uitbreken en heraanleggen van voetpadverharding met recuperatie porfierstenen
en van parkeerstroken met recuperatie kasseien
plaatselijke opbraak bestrating voor aanleg van kws-verharding in de Kanonweg
aanleg van wachtbuizen PP160 met trekdraad
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 326.095,50 EUR excl. btw of 394.575,56 EUR
incl. 21% btw (68.480,06 EUR Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/41 en de raming voor de opdracht “Aanleg van kruispunten en
fietscomfortstroken in uitgewassen beton en plaatselijk herstel van parkeerstroken en voetpaden in
de Rijselstraat, tussen de Kanonweg en de Pateelstraat”, opgesteld door de Afdeling Openbaar
Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
326.095,50 EUR excl. btw of 394.575,56 EUR incl. 21% btw (68.480,06 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020 en 2021, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie ACS47).
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
KERKFABRIEKEN
7.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 25/10/2020 heeft de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek
St. Maarten – St. Niklaas op 28/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de gemeente, bisdom
en ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 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.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : De eerste wijziging va het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Maarten - St.
Niklaas goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas en het
erkend representatief orgaan.
8.

Kerkfabriek St. Jacob: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Jacob werd door de gemeenteraad in zitting
van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 15 september heeft de kerkfabriek St. Jacob beslist om het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Jacob werd besproken in
het overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek
St. Jacob op 27/10/2020 digitaal ingediend via de applicatie Religiopoint bij de gemeente, bisdom en
ABB.
Het bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Jacob.
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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Jacob goed
te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jacob en het erkend representatief
orgaan.
9.

Kerkfabriek St. Pieter: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Pieter werd door de gemeenteraad in zitting
van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 15 september heeft de kerkfabriek St. Pieter beslist om het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
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Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek St. Pieter op 27/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de gemeente, bisdom en
ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Pieter goed
te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Pieter en het erkend representatief
orgaan.
10.

Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge werd door de gemeenteraad
in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 6 oktober heeft de kerkfabriek St. Michiel Boezinge beslist om het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge werd
besproken in het overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek St. Michiel Boezinge op 27/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de gemeente,
bisdom en ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge.
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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Michiel
Boezinge goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Michiel Boezinge en het erkend
representatief orgaan.
11.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 4 oktober heeft de kerkfabriek o.l.v. Hemelvaart Brielen beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen op 27/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de
gemeente, bisdom en ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen.
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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.l.v.
Hemelvaart Brielen goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen en het
erkend representatief orgaan.
12.

Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 29 juli heeft de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus
Elverdinge werd besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op
23/10/2020.
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Het Centraal kerkbestuur heeft het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St.
Petrus en Paulus Elverdinge op 27/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de gemeente,
bisdom en ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus
Elverdinge.
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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Petrus en
Paulus Elverdinge goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge en
het erkend representatief orgaan.
13.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 30 september heeft de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Het Centraal kerkbestuur heeft deze wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge op 27/10/2020 digitaal ingediend via Religiopoint bij de
gemeente, bisdom en ABB.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig digitaal advies
uitgebracht, door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 30/10/2020, betreffende
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 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 : De eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek St. Vedastus
Vlamertinge goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge en het
erkend representatief orgaan.
14.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: budgetwijziging 2020
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OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
De kerkraad van St. Maarten – St. Niklaas heeft op 25 oktober 2020 beslist om het budget 2020 van
de kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas heeft de budgetwijziging digitaal ingediend via Religiopoint
op 28/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur
Op 28/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 doorgestuurd naar het Bisdom voor advies.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Maarten – St.
Niklaas op 30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde/gewijzigde 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 2020 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.

15.

Kerkfabriek St. Pieter: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
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De gemeenteraad heeft in zitting van 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Pieter.
De kerkraad van St. Pieter heeft op 15 september 2020 beslist om het budget 2020 van de
kerkfabriek te wijzigen
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Pieter heeft de budgetwijziging digitaal ingediend via Religiopoint op 25/10/2020
bij het Centraal Kerkbestuur
Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 doorgestuurd naar het Bisdom voor advies.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Pieter op
30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde/gewijzigde 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 2020 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.

16.

Kerkfabriek St. Jacob: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Jacob.
De kerkraad van St. Jacob heeft op 15 september 2020 beslist om het budget 2020 van de
kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Jacob werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Jacob heeft de budgetwijziging digitaal ingediend via Religiopoint op 26/10/2020
bij het Centraal Kerkbestuur
Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Jacob op
30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
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
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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 2020 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.

17.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
De kerkraad van St. Vedastus Vlamertinge heeft op 30 september 2020 beslist om het budget 2020
van de kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge heeft de budgetwijziging digitaal ingediend via Religiopoint
op 12/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur
Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 doorgestuurd naar het Bisdom voor advies.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St.
Vedastus Vlamertinge op 30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde/gewijzigde 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 2020 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.

18.

Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
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Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Michiel Boezinge.
De kerkraad van St. Michiel Boezinge heeft op 6 oktober 2020 beslist om het budget 2020 van de
kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge werd besproken in het
overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Michiel
Boezinge op 30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
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 2020 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.

19.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen.
De kerkraad van O.l.v. Hemelvaart Brielen heeft op 4 oktober 2020 beslist om het budget 2020 van
de kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen werd besproken in
het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
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Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek
O.l.v. Hemelvaart Brielen op 30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
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 2020 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.

20.

Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budgetwijziging 2020

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 2 december 2019 akte genomen van het budget 2020 van de
kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge.
De kerkraad van St. Petrus en Paulus Elverdinge heeft op 29 juli 2020 beslist om het budget 2020
van de kerkfabriek te wijzigen.
Deze wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge werd
besproken in het overleg tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
Op 27/10/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint de budgetwijzigingen
2020 van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek St.
Petrus en Paulus Elverdinge op 30/10/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 30/10/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
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 2020 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus
Elverdinge.

17

Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit te sturen aan de provinciegouverneur, het Centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge en het erkend representatief orgaan.

21.

Kerkfabriek St. Jacob: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Jacob werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Jacob heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op 26/10/2020 bij
het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Jacob digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Jacob.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Jacob.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jacob en het erkend representatief
orgaan.

22.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op
28/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 28/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Maarten – St. Niklaas.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Maarten – St. Niklaas en het
erkend representatief orgaan.

23.

Kerkfabriek St. Pieter: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Pieter werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Pieter heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op 25/10/2020 bij
het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Pieter digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Pieter.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Pieter.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Pieter en het erkend representatief
orgaan.

24.

Kerkfabriek O.l.v. Middelares: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares werd besproken in het overleg tussen het
Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek O.l.v. Middelares heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op
12/08/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek O.l.v. Middelares digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek O.l.v.
Middelares.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Middelares.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Middelares en het erkend
representatief orgaan.

25.

Anglicaanse kerk: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 Anglicaanse kerk heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op 15 augustus 2020.
Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst, in zijn hoedanigheid van erkend representatief
orgaan, heeft digitaal gunstig advies verleend via Religiopoint aan het budget 2021 op 24 augustus
2020 van de Anglicaanse kerk.
De Anglicaanse kerk heeft op 20 oktober 2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de Anglicaanse kerk.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, de Anglicaanse kerk en het erkend representatief orgaan.

26.

Protestantse kerk: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 Protestantse kerk heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op 11 augustus 2020.
De VPKB, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, heeft digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan het budget 2021 op 17 augustus 2020 van de Protestantse kerk.
De Protestantse kerk heeft op 20 oktober 2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint
bij de gemeente en ABB.
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.
De gemeentelijke tussenkomsten zijn binnen de grenzen van de bedragen opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: akte te nemen van het budget 2021 van de Protestantse kerk.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, de Protestantse kerk en het erkend representatief orgaan.
27.

Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge werd besproken in het overleg tussen het
Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Michiel Boezinge heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op
12/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Michiel Boezinge digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Michiel Boezinge.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Michiel Boezinge.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Michiel Boezinge en het erkend
representatief orgaan.

28.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid artikel 47.

22

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
Het budget 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op
11/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek O.l.v.
Hemelvaart Brielen.
Het Centraal Kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen en het
erkend representatief orgaan.

29.

Kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint
op 05/09/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Jan de Doper Dikkebus.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jan de Doper Dikkebus en het
erkend representatief orgaan.

30.

Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge heeft het budget 2021 digitaal ingediend via
Religiopoint op 13/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Petrus en Paulus Elverdinge.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus en Paulus Elverdinge en
het erkend representatief orgaan.

31.

Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint
op 09/09/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek O.l.v.
Geboorte Hollebeke.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke en het
erkend representatief orgaan.

32.

Kerkfabriek St. Jan: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Jan werd besproken in het overleg tussen het Centraal
kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Jan heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op 07/10/2020 bij
het Centraal Kerkbestuur.
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Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Jan digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Jan.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Jan.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Jan en het erkend representatief
orgaan.

33.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint
op 12/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Vedastus Vlamertinge.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge.
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Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge en het
erkend representatief orgaan.

34.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele werd besproken in het overleg
tussen het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele heeft het budget 2021 digitaal ingediend via
Religiopoint op 12/09/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek O.l.v.
Hemelvaart Voormezele.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele en het
erkend representatief orgaan.

35.

Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Catharina Zillebeke heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint op
02/09/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Catharina Zillebeke digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Catharina Zillebeke.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Catharina Zillebeke en het erkend
representatief orgaan.

36.

Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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
Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote werd besproken in het overleg tussen
het Centraal kerkbestuur en de gemeente op 23/10/2020.
De kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote heeft het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint
op 01/10/2020 bij het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie Religiopoint op 27/10/2020 het budget 2021 van de
kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote digitaal ingediend bij het representatief orgaan.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via de applicatie Religiopoint aan het budget 2021 op 30/10/2020 van de kerkfabriek St.
Leonardus Zuidschote.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 30/10/2020 het budget 2021 digitaal ingediend via Religiopoint bij
de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote en het
erkend representatief orgaan.

37.

Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen: budget 2021

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 kerkfabriek Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen heeft het budget 2021 digitaal
ingediend via Religiopoint op 19/10/2020.
De Federale synode (VPKB), in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, heeft digitaal
gunstig advies verleend via Religiopoint aan het budget 2021 op 20/10/2020 van de Protestantsevangelische kerk De Hoeksteen.
De Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen heeft op 29/10/2020 het budget 2021 digitaal
ingediend via Religiopoint bij de gemeente en ABB.
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.
De 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 2021 van de Protestants-evangelische kerk De
Hoeksteen.
Artikel 2 : een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint digitaal te sturen aan de
provinciegouverneur, de Protestants-evangelische kerk De Hoeksteen en het erkend representatief
orgaan.

FINANCIËN
38.

Toetreding voor de activiteit Openbare verlichting - kennisname beslissing Gaselwest ivm
aanvaarding van de toetreding en ermee gepaard gaande kapitaalverhoging en goedkeuring
van het ontwerp van notariële akte.

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad besliste op 7 oktober 2019 om goedkeuring te verlenen aan het aanbod ‘Fluvius
Openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting.
De raad van bestuur van Gaselwest besliste op 12 december 2019 tot kapitaalverhoging per 1 juli
2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door middel van 117.186 Aovaandelen en de kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel kapitaal ten bedragen van
28.630.275,00 euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen.
De buitengewone algemene vergadering van Gaselwest besliste op 12 december 2019 om de stad
Ieper als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting te aanvaarden met ingang van 12
december 2019.
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de inbreng voor de stad bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 2.156.414,10 euro,
vertegenwoordigd door hetzij 64.692 aantal aandelen Aov en 539.114,10 euro in cash. Het
cashgedeelte werd door Gaselwest gestort op 14 februari 2020 op rekening van de stad Ieper.
Er werd een ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging overgemaakt op 17 september 2020.
Gaselwest stelt voor om deze notariële akte te verlijden op 20 november 2020 om 14u00 in het
regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12.
Financiële gevolgen
Jaar
Budgetartikel
Budget
2019
ACS95/0670-0/251000 & 225400
2.136.760,31
zie geactualiseerde fiche in bijlage.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
Gaselwest d.d. 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 12 december
2019 van de stad voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard
gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
12 december 2019.
Artikel 2: Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering
van hogervermelde inbreng in natura.
Artikel 3 : Beslist de mevrouw Ann-Sophie Himpe, voorzitter gemeenteraad en de heer Stefan
Depraetere, algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de stad de authentieke
akte te ondertekenen op 20 november 2020 om 14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President
Kennedypark 12.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager
naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de
voormelde ondertekening te volbrengen. Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende
gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
Artikel 4 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.

39.

AGB Vauban. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

30

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 van AGB Vauban goed te
keuren.
De meerjarenplanaanpassing van AGB Vauban kan als volgt worden samengevat:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatiesaldo
1.117.580
709.476
687.940
644.420
594.167
575.884
Investeringssaldo
479.821 -1.761.410 -5.670.000
8.485.000,00 120.000,00 120.000,00
Financieringssaldo
-1.332.952 1.161.056 5.021.856
7.860.378 -494.793 -491.082
Budgettair resultaat
264.450
109.121
39.797
19.798
-20.626
-35.197
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
131.257
395.707
504.828
544.625
564.423
543.796
resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair
395.707
504.828
544.625
564.423
543.796
508.599
resultaat
Beschikbaar budgettair
395.707
504.828
544.625
564.423
543.796
508.599
resultaat
De raad van bestuur van AGB Vauban heeft in zitting van 9 november 2020 de
meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 vastgesteld.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025
van AGB Vauban goed.
40.

AGB Spie. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025. Goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van AGB Spie goed te keuren.
De meerjarenplanaanpassing kan als volgt worden samengevat:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatiesaldo
Investeringssaldo

425.606,07 441.256,03 1.153.097,76 -221.327,43 449.041,71 478.107,23
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financieringssaldo
-425.606,07 -441.256,03 -479.612,59 -441.671,21 -459.528,24 -478.107,23
Budgettair resultaat
0,00
0,00 673.485,17 -662.998,64 -10.486,53
0,00
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
0,00
0,00
0,00 673.485,17 10.486,53
0,00
resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd
0,00
0,00 673.485,17 10.486,53
0,00
0,00
budgettair resultaat
Onbeschikbare gelden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beschikbaar
0,00
0,00 673.485,17 10.486,53
0,00
0,00
budgettair resultaat
De raad van bestuur van het AGB Spie heeft in zitting van 28 oktober 2020 de
meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 vastgesteld.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025
van AGB Spie goed.
41.

Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 van de stad vast te stellen en
het deel OCMW goed te keuren.
De meerjarenplanaanpassing van de stad Ieper en het OCMW kan als volgt worden samengevat:
2020
Exploitatiesaldo

2021

2022

2023

2024

2025

3.359.737 6.351.851

3.941.443

5.548.196

4.685.625

4.886.408

Ontvangsten

65.486.682 67.241.510 65.586.647 67.026.228 68.302.245 69.556.964

Uitgaven

62.126.945 60.889.659 61.645.204 61.478.032 63.616.620 64.670.556

Investeringssaldo

-14.787.572 -15.389.252 -11.130.973 -4.017.128 -4.139.610 -3.207.497

Ontvangsten
Uitgaven
Financieringssaldo

8.271.115 11.818.725

4.289.804

904.775

234.775

534.775

23.058.687 27.207.977 15.420.777

4.921.903

4.374.385

3.742.272

113.673

1.148.656

5.066.584

-207.460

5.800.231 -1.677.112

Ontvangsten

2.904.771

6.088.436 13.601.221 11.593.109

9.598.690

3.648.412

Uitgaven

2.791.098

4.939.779

3.798.459

5.325.524

8.534.637 11.800.569

Budgettair resultaat
-11.314.162 -7.888.745 -2.122.946 1.323.608 6.346.246
1.799
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
58.768.992 47.454.830 39.566.086 37.443.139 38.766.748 45.112.994
resultaat vorig bkjr.
Gecumuleerd
47.454.830 39.566.086 37.443.139 38.766.748 45.112.994 45.114.793
budgettair resultaat
Onbeschikbare gelden

25.770.889 27.335.433 25.187.823 25.629.097 26.634.857 27.626.803

Beschikbaar budgettair
21.683.942 12.230.653 12.255.317 13.137.651 18.478.137 17.487.990
resultaat

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen
Artikel 1: stelt de raad de meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025, wat het deel stad betreft vast.
Artikel 2: keurt de raad de meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025, wat het deel OCMW betreft
goed.
ECONOMIE
42.

Goedkeuring nieuw marktplan zaterdagmarkt

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
Art. 12 intern marktreglement
Feiten, context en informatie
De wekelijkse zaterdagmarkt telt nog zo'n 70 kramen. Na de eerste lockdown startten een aantal
marktkramers jammer genoeg niet meer op en het vooruitzicht voor de eerstkomende jaren toont
aan dat er nog een aantal marktkramers gaan stoppen wegens pensioengerechtigde leeftijd. Dit
heeft tot gevolg dat er hier en daar lege plaatsen zijn en er ook een minder vloeiende beweging
tussen de rijen is. Tevens is het zo dat de zaterdagmarkt omwille van de vele evenementen op de
Grote Markt, vaak moet verhuizen van locatie, wat commercieel niet interessant is voor de
marktkramers.
Daarom werd er in samenspraak met het marktcomité gekeken om een nieuw plan te tekenen weg
van de wandelzone. De marktkramers zelf zijn hiervan ook op de hoogte.
De wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten voorziet
dat de stad aan alle standhouders een vooropzeg mag geven, in dit geval van 6 maanden, om
daarna het nieuwe plan in voege te laten treden. De bedoeling is om na goedkeuring van de
gemeenteraad, de vooropzeg te laten ingaan vanaf 15/11/20 om zo het nieuwe marktplan te laten
innemen op zaterdag 15/05/21.
Organisatorische gevolgen
Het verkeer zal iedere zaterdag - indien de markt op de Grote Markt doorgaat - vanuit de
Diksmuidestraat vóór het buseiland van de Lijn moeten rijden richting Korte Torhoutstraat, StJacobstraat, Grote Markt, enz...
Het plan is evenwel zo getekend dat het straatgedeelte vóór het gerechtsgebouw vrij blijft voor
verkeer wat zowel voor de marktbezoeker als de marktkramer voordelig is.
Adviezen
Advies marktcomité: gunstig; wel wordt gevraagd om rekening te blijven houden met de anciënniteit
na de vooropzeg.
Advies marktleider: gunstig, zo wordt het marktbeeld aantrekkelijker en voorkomen we dat er te vaak
van locatie verhuisd moet worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: het nieuwe marktplan goed te keuren;
Artikel 2: aan alle standhouders hun vooropzeg te geven, ingaand vanaf 15/11/20;
Artikel 3: de anciënniteit van de marktkramers op de zaterdagmarkt te behouden.
SPORT
43.

Gemeentelijk reglement voor de betoelaging van steun aan sportverenigingen met
jeugdwerking naar aanleiding van Covid-19

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de Corona-crisis besliste de Vlaamse Regering op 2/06/2020 om 87,3 miljoen
euro ter beschikking te stellen van de steden en gemeenten. Met deze middelen kunnen steden en
gemeenten aan de slag om het socio-culturele weefsel te ondersteunen, met in het bijzonder de
sectoren cultuur, jeugd en sport.
De stad Ieper werd 546.126,77 euro toebedeeld. Op 6 juli 2020 besliste het schepencollege om
163.840 euro te reserveren voor de sportsector. Op 26 oktober 2020 keurde het schepencollege de
voorstellen van de stedelijke adviesraden goed als basis voor de verdeling van de middelen in elke
sector.
Juridische grondslag en bevoegdheden
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Het Decreet van 19 juni 2020 (B.S. 29 juni 2020) tot het nemen van dringende maatregelen met
betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
De beslissing van de gemeenteraad van 6 juli 2020 betreffende de erkenning van en het
subsidiereglement voor sportverenigingen.
Feiten, context en informatie
Tijdens de maand augustus werden de sportverenigingen bevraagd over hun noden en behoeften
en de impact van COVID-19 op hun werking. 35 sportverenigingen hebben gereageerd. Vanuit deze
bevraging kwamen volgende conclusies en bevindingen naar boven:
- de grootste impact bij clubs met jeugdwerking
- gemaakte kosten naar aanleiding van uitbraak corona werden aangegeven
- gederfde kosten naar aanleiding van uitbraak corona werden aangegeven
- vaste kosten bleven lopen bij clubs met eigen accommodatie werden aangegeven
- gederfde opbrengsten naar aanleiding van uitbraak corona werden aangegeven
Op de sportraad van 29 september werd deze bevraging toegelicht en werden de nodige stappen en
voorstellen voorgesteld. De sportraad had hier geen opmerkingen bij.
Voorstel is om de middelen die voor sport uitgetrokken zijn maximaal in te zetten voor de
sportverenigingen. Er wordt gewerkt in fases zodat rekening gehouden kan worden met de
toekomstige evolutie van COVID-19. Het doel is om een haalbare en betaalbare verdeling van de
middelen te bereiken, een antwoord te bieden op de noden van de clubs en de verdeling te baseren
op objectief meetbare criteria. De noden en tekorten bij de sportverenigingen (zeker diegene met
jeugdwerking waarvan inkomsten sterk afhangen van opening kantine) zijn immers groter dan de
beschikbare middelen.
Vanuit deze principes is een reglement opgemaakt dat ter goedkeuring voorligt.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
ACS397/07402020
0/613999
De benodigde middelen worden via meerjarenplanaanpassing verplaatst naar het genoemde
budgetartikel.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad volgend reglement voor de betoelaging
van steun aan sportverenigingen met jeugdwerking naar aanleiding van Covid-19 goed te keuren:
Reglement voor de betoelaging van steun aan sportverenigingen met jeugdwerking naar
aanleiding van Covid-19
Artikel 1
Een eenmalige toelage wordt gegeven aan de sportverenigingen met jeugdwerking. Deze
sportverenigingen worden bepaald in artikel 11 en 12 van het erkennings- en subsidiereglement
goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 juli 2020. Dit zal beoordeeld worden op basis van hun
subsidieaanvraag van seizoen 2019-2020.
Artikel 2
Alle gemaakte kosten die aan COVID-19 gerelateerd zijn, kunnen in rekening gebracht worden.
Onder deze kosten verstaan we:
• Aankoop handgels
• Aankoop ontsmettingsmiddel
• Aankoop mondmaskers
• Aankoop plexiglas
• Aankoop handschoenen
• Aankoop infoborden
• Aankoop signalisatiemateriaal
• Aankoop doekjes
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Deze kosten dienen via een factuur of kasticket op datum aangetoond te worden. Enkel de
gemaakte kosten vanaf midden maart tot en met augustus 2020 kunnen in rekening gebracht
worden.
Artikel 3: Verenigingen beschreven in artikel 1 die hun werking niet in een accommodatie in beheer
van Stad Ieper of het AGB Vauban uitoefenen of niet via een gebruikersovereenkomst met Stad
Ieper of AGB Vauban hun accommodatie hebben vastgelegd, kunnen hun kosten voor de huur van
hun accommodatie inbrengen. Verenigingen die over een eigen gebouw beschikken kunnen hun
afschrijvingskost indienen. Deze kosten worden aangetoond via rekeninguittreksel. Afhankelijk van
de ingediende kosten zal het college van burgemeester en schepenen categoriaal een bedrag in
rekening brengen (750€, 500€, 250€).
Artikel 4: Het bedrag dat overblijft na de toepassing van artikel 2 en 3 zal volgens het aantal
jeugdleden dat doorgegeven is in de subsidieaanvraag 2019-2020 volgens de regel van drie
verdeeld worden aan de in artikel 1 beschreven sportverenigingen.
Artikel 5: Het bedrag dat met dit toelagereglement verdeeld wordt bedraagt 50.000 euro.
Artikel 6: De clubs kunnen hun dossier indienen tot en met 30 november 2020 bij de sportdienst.
Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de
toelage, op advies van de stedelijke sportdienst.
Artikel 8: De bepalingen van dit besluit treden in werking na bekendmaking van dit besluit.

Toegevoegde agendapunten
44.

Lancering meldpunt "zwerfvuil en sluikstort". (Punt van raadslid Six)

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Een poosje terugvroeg ik de cijfers op van de gasdossiers ivm sluikstorten. Uit die cijfers blijkt dat er
jaarlijks minder gasdossiers werden geopend, steeds minder boetes werden gegeven en ook nog
steeds mensen zijn die geen boete hebben gekregen. Op de vraag waarom overtreders niet beboet
werden, hoop ik vandaag een antwoord te krijgen.
IEPER2030 vraagt een maximale inzet van de mobiele camera en wil een verhoging van de
pakkans door extra controles en inzet van agenten al dan niet in burger.
Tegenwoordig zien we ook veel mondmaskers en in mindere mate handschoenen rondslingeren.
Een duidelijk teken van gebrek aan respect voor het milieu en een bewijs van het egoïsme van
sommigen. Er is dus niet enkel nood aan een efficiëntere aanpak van de strijd tegen de vervuilers
maar ook aan een mentaliteitswijziging willen we de straten en pleinen van onze mooie stad proper
krijgen.
Maar wij kunnen met ons allen de betrokken diensten een handje toesteken door het melden van
een plaats waar er zwerfvuil werd vastgesteld. Dat zou kunnen via een daarvoor opgericht
meldpunt. Het “zwerfvuilmeldpunt” zou een bijkomende stap in de goede richting kunnen zijn in de
strijd tegen zwerfvuil.
Bovendien kunnen we kosten- en tijdbesparend tewerk gaan en gebruik maken van de reeds
actieve tool “mijn mooie straat”.
'Mijn Mooie Straat' is een actie van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort
van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus (inzameling van
huishoudelijke verpakkingen) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
“Met deze tool wil Mooimakers alle steden, gemeenten, intercommunales en andere betrokken
partijen een digitale tool aanbieden die hen helpt de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil verder te
professionaliseren. De tool werd in nauwe samenwerking met enkele gemotiveerde lokale besturen
ontwikkeld om te kunnen garanderen dat alle functionaliteiten geënt zijn op hun specifieke
behoeften. Het gebruik van ‘Mijn Mooie Straat’ is volledig gratis voor alle partijen die in aanmerking
komen om gebruik te maken van het platform.” (bron: https://mooimakers.be/mijnmooiestraat) Het
platform is beschikbaar op elke smartphone, tablet en computer met toegang tot het internet.
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Dit najaar werd een ‘burgermeldpunt’ toegevoegd. Alle inwoners kunnen via het meldpunt laten
weten waar er zwerfvuil ligt. Dat is voor sommigen “eenvoudiger” dan te telefoneren of te mailen
naar de stadsdienst.
De zwerfvuil-problematiek in Ieper
Het steeds toenemende belang van digitale communicatie om de gemeentelijke werking te
professionaliseren.
Het belang om de inwoners erbij te betrekken de gemeente proper te houden.
De reeds bestaande toepassing ‘Mijn Mooie Straat’.
Het feit dat deze invoering geen invloed heeft op het gemeentelijke budget.
Vraagt IEPER2030 aan de gemeenteraad van Ieper te beslissen tot het invoeren van de ‘mijn mooie
straat’-tool zoals omschreven op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad de ‘mijn mooie straat’-tool te implementeren zoals
omschreven op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat.

Interpellaties
45.

Bomenbeleid. (Interpellatie van raadslid Vancayseele)

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
Het had dit bestuur gesierd indien er vorige gemeenteraad duidelijk werd geantwoord op mijn laatste
vraag omtrent de bomen aan het Iers Kruis en ik citeer: “Welke bomen zullen binnen het plan van de
Leet verdwijnen?”. U verschool zich aan waar ik de informatie kon vinden in de plaats van te
antwoorden: "niet verschieten morgen, maar we moeten bijna alle bomen van de Leet kappen, ook
een viertal in het Astridpark en één aan het Iers Kruis." Helaas was u niet zo rechtuit, dus zetten we
bomendiscussie even verder.
Met Groen hebben we dan ook volgende vragen:
Hoeveel bomen werden er sinds 2018 gekapt?
Hoeveel hiervan zijn vastgestelde gevallen van illegale kap?
Zal het stadsbestuur streven naar een netto van 100.000 bomen, zodat de gekapte bomen toch
een beetje worden gecompenseerd door jonglingen?
Wat gebeurt er met het hout gekapt door de stedelijke dienst, welk aandeel wordt verkocht,
welk deel wordt verhakseld, wat en hoe wordt op andere wijze verwerkt? Denk bijvoorbeeld aan de
bomen langs de vestingen ter hoogte van het zwembad.
Zou de stad gekapte bomen kunnen gebruiken voor maken van tijdelijke speelimpulsen? Dit
deden ze bijvoorbeeld op De Warande in Kortrijk.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Vragen en antwoorden
46.

Landbouwfolie (vraag van raadslid Stephaan De Roo)

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
Op 3 maart kregen we vanuit de landbouwdienst de melding dat het wegens minder gunstige
marktsituaties niet langer haalbaar blijft om plastiekfolie gratis te laten aanvoeren. De afzet zou heel
moeilijk geworden zijn en de prijzen fors gestegen. De kosten voor het verwerken van recycleerbare
folie bedraagt 60€/ton excl BTW.
Op 12/06 kregen we een mail dat de inzamelingplastiekfolie doorgaat in de week van 19 tot 23
oktober.
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OP 4/09 kregen we terug een mail vanuit de landbouwdienst ter herinnering dat de inzameling zoals
gepland zal doorgaan in de week van 19 tem 23 oktober. Hier wordt terug melding gemaakt dat er
voor de verwerking van recycleerbare plastiekfolie 60€/ ton dient betaald en voor niet recycleerbaar
185€/ton.
Op 1/10 kregen we terug een mail met de melding dat de inzamelactie plastiekfolie zoals gepland
doorgaat in de week van 19 tem 23 oktober , EN dat tengevolge de corona de prijzen zijn gestegen
naar 90€/ton excl BTW. Heel wat landbouwers lieten ons reeds hun ongenoegen hieromtrent weten,
wat dan ook de directe aanleiding is van onze vragen:
1. Tot 3maal toe is er sprake van 60€/ton , en in de laatste mail wordt er plots 90€/ton
gevraagd?
2. Waarom wordt er nav Corona vanuit het bestuur geen ondersteuning verleend naar
landbouw. Hier wordt de landbouw zelfs geviseerd en dient ze MEER te betalen , en dat
terwijl er bij alle andere zelfstandige sectoren tegemoetkoming wordt voorzien nav Corona .
Hebben Jullie waarlijk geen weet hoeveel de landbouw minder ontvangt voor zijn producten
nav Corona ? Dit gaat om miljoenen…
3. In alle gemeenten rond Ieper, zowel Heuvelland, Lo -Reninge , Langemark , Poperinge blijft
gratis aanvoer gelden . Kan het Stadsbestuur hier niet dezelfde inspanning leveren zoals
onze buurgemeenten? Waar is de erkentelijkheid van onze landbouw naartoe?
4. Is dit besproken in jullie landbouwraad en wat was hun advies?

BESCHIKKEND GEDEELTE
47.

Hoe gaan we de wijk en dorpskermissen/buurtfeesten doen overleven (vraag van raadslid
Jan Laurens)

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
De corona pandemie blijft maar doorrazen door de wereld. Dit zorgt voor ongeziene druk op de
gezondheidszorg. Maar het zorgt ook voor economische problemen en het stilvallen van het
sociaalleven. En ook over dat sociaalleven maken we ons als CD&V grote zorgen. We zijn blij dat de
het stadsbestuur al een initiatief nam om de subsidies van de dorpskermissen toch uit te betalen.
Maar het gaat volgens ons niet genoeg zijn om deze belangrijke schakel te doen standhouden. Tal
van etentjes kunnen niet doorgaan. Tal van deur tot deur verkopen vallen in het water en natuurlijk
zal de financiële steun uit sponsoring zeer moeilijk worden in 2021.
Daarom doen we enkele voorstellen om deze organisaties te steunen.
Onze voorstellen zijn kleinschalig. Maar het kan de steun zijn tot behoud van deze organisaties. Om
dit te betalen stellen we voor om het niet gebruikte geld van de vuurwerksubsidies van 2020 te
gebruiken.
1* We passen voor 2021 het retributiereglement aan voor het terbeschikkingstelling van elektriciteit
op openluchtevenementen. Deze 75 Euro schrappen we in 2021.
2* We helpen de organisaties met het terbeschikkingstelling van pijlen , belijning en
ontsmettingsmiddelen om hun organisatie corona-proof te organiseren. Hopelijk is er al een vaccin,
maar we moeten realistisch zijn.
3* We voorzien de organisaties van gratis herbruikbare bekers. Dit kan een ideale lancering zijn om
dit in te burgeren.
4* We helpen met een extra communicatie van hun activiteit via de sociale media kanalen en media
connecties van onze communicatiedienst.
Het zijn vrijblijvende voorstellen en voor andere ideeën staan we zeker open. Alleen samen kunnen
we weer groot Ieper levendig maken.
Dus onze vraag is duidelijk: Zijn jullie bereid om deze voorstellen mee te nemen en zo de
belangrijke dorpskermissen – buurtfeesten en andere organisaties extra te ondersteunen?

BESCHIKKEND GEDEELTE
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48.

Vertraging werken N8 door nieuw onderzoek tracé A19/N8 Vlaams parlement? (vraag van
raadslid Jordy Sabels)

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
Onlangs konden we in de kranten lezen dat de werken aan de N8 vertragingen zouden oplopen
omwille van het extra onderzoek dat gestart werd rond het tracé door de Vlaamse regering. Een
onderzoek waar wij als lokale partij al vaak kritiek opgaven. Vooral omdat het je reinste
geldverspilling is om iets te onderzoeken dat al 60 jaar wordt onderzocht en ten tweede omdat onze
vrees dat het voor vertragingen zou zorgen voor Brielen en Elverdinge waarheid zou worden.
Aangezien het onderzoek deels onder impuls van onze burgemeester startte en het nu impact lijkt te
hebben op de vooruitgang van onze dorpen willen wij vandaag de volgende vraag stellen:
Kan het stadsbestuur ontkrachten dat er vertraging zal zijn voor de werken in Brielen en Elverdinge
door het nieuwe onderzoek? Want de bewoners hebben echt geen zin om nog langer te wachten en
ik denk dat het daarom onze taak is als lokale politici om ervoor te zorgen dat dit in 2024 niet
opnieuw een verkiezingsthema wordt.

BESCHIKKEND GEDEELTE
49.

Toestand verwerking afvalwater (vraag van raadslid Sam Vancayseele)

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
In de laatste pano-reportage werden we geconfronteerd met wantoestanden inzake de verwerking
van afvalwater. Een korte zoektocht leidde tot volgende cijfers:
De huidige rioleringsgraad bedraagt 84,65% in de toekomst wordt dat 93,87% en de huidige
zuiveringsgraad bedraagt 78,78% in de toekomst wordt dat 90,55%. Riolering en een correcte
verwerking van ons afvalwater is belangrijk voor het leefmilieu en onze gezondheid.
Met Groen hebben we dan ook volgende vragen:
Wat zijn de meest recente cijfers?
Waar of in welke zones liggen de huidige problemen in tekorten op ons grondgebied?
Welke problemen zijn het meest urgent?
Wat is de rol van ons stadsbestuur in de verbeterprojecten of welke rol wil het stadsbestuur
verder opnemen?
Welke stappen zijn er de afgelopen jaren reeds gezet?
Welke stappen staan er op de planning?

BESCHIKKEND GEDEELTE

Mededelingen
50.

Mededelingen.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)

BESCHIKKEND GEDEELTE
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