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Een krachtige
stad met een
bijzondere missie
Ieper kan pas krachtig naar buiten komen, met een sterke en efficiënte interne
organisatie. De inkanteling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergt
nieuwe afspraken en afstemming. Het behoud van een gezonde financiële
toestand is primordiaal voor de toekomst.
Op internationaal vlak heeft Ieper, als vredesstad, een bijzondere taak te vervullen. Die verantwoordelijkheid willen we meer zicht- en tastbaar maken.

Ieper, een krachtige stad

Efficiënt en sterk als organisatie
196. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen tijdens
deze legislatuur niet verhoogd worden.
197. We voeren een realistisch en evenwichtig financieel
beleid. De stad maakt een evaluatie van alle investeringsen werkingsmiddelen en een efficiëntie-oefening. De stad
monitort actief welke subsidies op bovenlokaal niveau
verkregen kunnen worden.
198. We bekijken en evalueren al onze subsidie-, retributie- en
belastingsreglementen, samenwerkingsovereenkomsten
en complexe, historisch gegroeide samenwerkingsverbanden. Hierin proberen we te streven naar een eenduidig en
helder beleid, conform de hedendaagse doelstellingen van
onze stad. We stellen hierbij ook telkens kritisch in vraag
welke rol we als stad te spelen hebben.
199. Er zal meer eenvormigheid en transparantie nagestreefd
worden bij de opmaak van de begroting en meerjarenplanning van de kerkfabrieken. We gaan in dialoog om te zien
in welke mate de eigen roerende en onroerende eigendommen van de kerkfabrieken eerst dienen aangesproken
om de exploitatiekosten te dekken.
200. Stad Ieper is een aantrekkelijke werkgever met bijzondere
aandacht voor gelijke kansen en interne mobiliteit. Het
personeelsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd.
201. De stad voert een doordacht beleid rond haar patrimonium.
Oude(re) gebouwen - zoals bijvoorbeeld Ridder De Steurs
te Zillebeke – vragen om een heroriëntering in functie. De
herbestemming van kerken wordt actief nagestreefd.

Ieper Vredesstad in de wereld
202. De nieuwe bestuursploeg wil belangrijke stappen zetten
om de rol van Ieper als vredesstad op te tillen naar “Ieper:
dé Vredesstad”. De titel Vredesstad moet daarom visueel
aanwezig zijn in de stad. Een vast vredesevenement voor
het groot publiek kan hierbij zorgen voor de nodige dynamiek. Er wordt een werkgroep opgericht om hier intensief
over na te denken. Bedoeling is de brede bevolking hierbij
te betrekken, zodat de vredesprojecten meer gedragen
worden door de Ieperlingen.
203. In diezelfde context willen we als stad de boodschap ‘nooit
meer oorlog’ blijven uitdragen, zowel binnen als buiten de
landsgrenzen. Het betrekken van jongeren en de rol van
het onderwijs zijn onmiskenbare factoren.
204. Ieper toont zich internationaal solidair met het Zuiden
door middelen, kennis en ervaring te delen. Op maat van
onze stad bouwen we verder aan een kwaliteitsvol en
divers Noord-Zuidbeleid, gebaseerd op de internationale
SDG-doelstellingen. Duurzaamheid en resultaatgerichtheid
staan hierbij voorop. Ook de stedenband met Wa in Ghana
wordt hieraan getoetst en waar nodig bijgestuurd. Bij elke
actie is lokale binding en draagvlak bij de (nieuwe) Ieperse
burgers èn bij de doelgroep of betrokken overheid in het
Zuiden cruciaal. Samenwerking met zowel externe partners
en organisaties, als binnen onze eigen stadsorganisatie,
verhoogt de slaagkracht. Verenigingen, vrijwilligers en
scholen met concrete ideeën of ontwikkelingsprojecten
worden ondersteund en op weg gezet.
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205. Samenwerken over de grenzen heen met andere steden
en landen. Dit kan structureel of projectmatig. Een thema
waarrond beslist kan genetwerkt worden, is de Vlaamse
vestingsteden om gezamenlijk subsidies aan te vragen.

24

08

