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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 1 JULI 2019

Aanwezig: Ann-Sophie Himpe, Voorzitter
Emmily Talpe, Burgemeester
Philip Bolle, Patrick Benoot, Ives Goudeseune, Valentijn Despeghel, Diego Desmadryl, Dimitry
Soenen, Eva Ryde, Schepenen
Thijs Descamps, Sarah Bouton, Gaetan Dumoulin, Isabelle Duquesne, Edouard Wallays, Evelyn
Bouchaert, Andy Verkruysse, Jan Delie, Jan Breyne, Peter De Groote, Dieter Deltour, Stephaan De
Roo, Miguel Gheysens, Jan Laurens, Els Morlion, Stefaan Williams, Veerle Billiau, Dimitri
Knockaert, Raadsleden
Alexander Declercq, Algemeen directeur wnd.
Verontschuldigd: Katrien Desomer, Jo Baert, Jordy Sabels, Nancy Six, Raadsleden

De voorzitter opent de zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 juli 2019 om 19.30 uur.
Bij de aanvang van de zitting zijn de raadsleden Delie (punt 6) en Morlion (punt 19) afwezig.

Openbaar
GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING
1.

Goedkeuring notulen van 3 juni 2019.

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 3 juni 2019 werden conform de bepalingen van het
gemeentedecreet opgemaakt en tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden. Er zijn geen
opmerkingen geformuleerd waardoor ze als goedgekeurd kunnen beschouwd worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad de notulen van de zitting van 3 juni 2019
met 17 ja stemmen en 8 onthoudingen (de raadsleden De Roo, Laurens, Deltour, Breyne, Williams,
De Groote, Gheysens en Knockaert) als goedgekeurd te beschouwen.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
2.

WVI. Vervanging lid van de raad van bestuur.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake de
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
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De statuten van de WVI.
Feiten, context en informatie
Het stadsbestuur Ieper is lid van WVI. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd in zitting van
28 januari 2019 burgemeester Emmily Talpe aangeduid als lid voor de raad van bestuur van de
WVI.
Vanaf 18 juni 2019 maakt burgemeester Emmily Talpe deel uit van het Vlaams Parlement. Gezien
de onverenigbaarheid tussen beide mandaten, dient voorzien in de vervanging van burgemeester
Emmily Talpe als lid voor de raad van bestuur van de WVI.
De verdeling van de mandaten gebeurt op basis van kapitaal. Voor de regio Westhoek heeft de
stad recht op 1 mandaat. Het betreft een lid van het college of een raadslid van de meerderheid.
Voorgesteld wordt Ann-Sophie Himpe aan te duiden als nieuwe vertegenwoordiger in de raad van
bestuur.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 24 ja stemmen en 1 onthouding :
Artikel 1 : voorzitter Ann-Sophie Himpe aan te duiden als lid van de raad van bestuur van de WVI.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
3.

DVV Westhoek. Vervanging lid raad van bestuur.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikels 40 en 41 inzake
bevoegdheden van de Gemeenteraad;
- Bestuursdecreet van 7 december 2018;
- De statuten van de DVV Westhoek.
Feiten, context en informatie
In zitting van 28 januari 2019 werd burgemeester Emmily Talpe voorgedragen als lid van de raad
van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek.
Vanaf 18 juni 2019 maakt burgemeester Emmily Talpe deel uit van het Vlaams Parlement. Gezien
beide mandaten onverenigbaar zijn, dient burgemeester Emmily Talpe te worden vervangen als lid
van de raad van bestuur van de DVV. Voorgesteld wordt Ann-Sophie Himpe aan te duiden als
nieuwe vertegenwoordiger.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 24 ja stemmen en 1 onthouding om
Artikel 1: Ann-Sophie Himpe voor te dragen als lid van de raad van bestuur van de
dienstverlenende vereniging Westhoek voor de stad Ieper.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan DVV Westhoek, Woumenweg 100, 8600
Diksmuide .
4.

Organisatiebeheersing stad & OCMW Ieper - Rapportering 2018

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad keurde op 1 oktober 2007 het interne controlesysteem goed. Begin 2009 is, onder
impuls van vzw Bbest, met enkele andere gemeenten (Essen, Stekene en Temse) een
samenwerking aangegaan voor de implementatie van het EFQM-systeem van zelfevaluatie in onze
stedelijke organisatie met oplijsting van sterke en zwakke punten. Uit de verbeterpunten werden drie
verbeteracties geselecteerd. Op 5 maart 2012 nam de gemeenteraad akte van de stand van zaken
van deze verbeteracties.
In 2016 was het tijd voor een nieuwe zelfevaluatie, dit keer voor de geïntegreerde organisatie stad
en OCMW. Hiervoor stapte Ieper mee in het Begeleidingstraject Organisatiebeheersing van De
School voor Bestuursrecht ism WIVO (ondertussen VONK). Samen met enkele andere WestVlaamse steden en gemeenten werd Ieper aan de hand van een zestal sessies doorheen de
implementatie van een organisatiebeheersingssysteem geloodst (zelfevaluatie, bepalen
verbeteracties, periodieke opvolging,...).
Het schepencollege, het MAT, de diensthoofden en enkele medewerkers werden bevraagd over de
organisatiebeheersing van stad en OCMW Ieper. Deze bevraging gebeurde a.h.v. vragenlijsten die
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opgesteld werden door VONK op basis van de Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen.
Deze leidraad is opgemaakt door Audit Vlaanderen en geeft een blauwdruk hoe een lokaal bestuur
de organisatie kan beheersen op 10 thema's van organisatiemanagement:
1. Doelstellingen, proces-en risicomanagement
2. Belanghebbendenmanagement
3. Monitoring
4. Organisatiestructuur
5. HRM
6. Organisatiecultuur
7. Informatie & Communicatie
8. Financieel management
9. Facilitaire middelen
10. ICT
Uit deze bevraging volgden een reeks verbeteracties die midden 2017 geprioriteerd werden door het
managementteam en op 18 september 2017 ter kennis werden gegeven aan het schepencollege.
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. Alsook de
artikels 217 tot 224 betreffende organisatiebeheersing.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over de
organisatiebeheersing aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk
voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.
In 2018 werd verder werk gemaakt van de verbeteracties die in 2017 geprioriteerd werden door het
managementteam. Het statusrapport over deze verbeteracties geeft hierover meer duiding.
Daarnaast werd in de periode november-december 2018 door Audit Vlaanderen een thema-audit
budgetbeheer uitgevoerd bij de dienst Welzijn. Op 3 juni 2019 nam de raad voor maatschappelijk
welzijn kennis van het (positieve) audit-rapport.
Ten slotte dient het kader voor organisatiebeheersing opgefrist te worden. Momenteel wordt nog
steeds gewerkt volgens de principes van het interne controlesysteem dat vastgelegd werd in 2007.
Deze principes zijn nog steeds van toepassing, maar een actualisatie van de werkwijze is wenselijk.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van het rapport van organisatiebeheersing.
5.

Goedkeuring memorandum "Slim samenwerken. Op naar een regiodeal tussen Vlaanderen en
de Westhoek"

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 woensdag 5 juni werd door RESOC het memorandum "Slim samenwerken. Op naar een
regiodeal tussen Vlaanderen en de Westhoek" voorgesteld aan de pers en het brede publiek. Dit
memorandum kwam tot stand in het stedenoverleg tussen Diksmuide, Poperinge, Veurne en Ieper.
De Westhoek, de meest westelijke en landelijke groeiregio van West-Vlaanderen met bijna 220 000
inwoners, belichaamt het authentieke en het innovatieve. Geworteld in een karaktervol landschap
biedt de Westhoek alle ruimte voor nieuwe vormen van wonen, werken en ondernemen.
Dit uniek DNA willen de vier kleinstedelijke gebieden van de Westhoek, zijnde Veurne, Poperinge,
Diksmuide en Ieper, behouden en verder ontwikkelen door te kiezen voor bestuurlijke vernieuwing.
De burgemeesters van deze steden willen de interne (samen)werking upgraden én vernieuwing
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nastreven in de relatie met de Vlaamse overheid door een “duurzame” en “slimme” regiodeal voor te
stellen. Om deze visie te realiseren zien de burgemeesters vier ambitieuze hefboomprojecten voor
de komende jaren:
1. De Westhoek organiseert zich als een “slimme” regio
2. Kiest duidelijk voor een “slimme” mobiliteit
3. De lokale besturen bundelen kennis en middelen aan de hand van een “shared service center”
4. De vier kleinstedelijke gebieden vormen samen een “stedelijke motor” voor de regio
Om deze ambities waar te maken reiken de burgemeesters van Poperinge, Diksmuide, Ieper en
Veurne de hand naar de Vlaamse overheid om dit samen te doen via een “REGIODEAL”. In
Nederland bestaat dit reeds maar voor Vlaanderen is dit een nieuw bestuurlijk instrument.
Het memorandum wordt bezorgd aan de Vlaamse Overheid voor de nodige argumentatie voor "het
wat, waarom en hoe" van de regiodeal.
Dergelijke deal of overeenkomst bestaat er dan in dat de regio Westhoek en de Vlaamse overheid
actief samenwerken als partners gedurende de volgende vier jaar om de hefbomenprojecten te
realiseren. Dit partnerschap omvat financiële engagementen van alle partners, introduceert nieuwe
methodieken, vereenvoudigt wetgeving waardoor maatwerk voor een landelijk gebied mogelijk wordt
en lanceert diverse pilootacties.
Deze deal wordt versterkt door de ambitie om de interne regionale samenwerking te intensifiëren.
Zo is er de samenwerking tussen de lokale besturen onderling. Er is meer dan 20 jaar het overleg
van de 18 burgemeesters (het “Westhoekoverleg”). Sedert eind 2017 is er een Dienstverlenende
Vereniging Westhoek bijgekomen om intergemeentelijke acties en diensten uit te rollen op het
terrein. En daarnaast is er sinds jaar en dag een intense samenwerking met het Provinciebestuur.
Binnen deze constellatie zullen de vier kleinstedelijke gebieden zich engageren om (door middel van
meer samenwerking) kwaliteitsvolle diensten te verlenen aan de inwoners van hun stad en
omliggende gemeenten. We denken aan zorg, onderwijs, sport & cultuur, mobiliteit,…. Samen sterk.
Op die manier vormen de vier kleinstedelijke gebieden, eventueel nog aangevuld met Koksijde,
samen een “STEDELIJKE MOTOR” voor de regio. Samen nemen ze de streek mee op sleeptouw.
Voor dit innovatief samenwerkingsmodel vragen zij aan de Vlaamse overheid de nodige financiële
middelen om de ambities waar te maken .
In overleg met de andere partners wordt gevraagd dit memorandum door de gemeenteraad te laten
onderschrijven en dit zo nog krachtiger te maken naar de Vlaamse overheid toe.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen het
memorandum "Slim samenwerken. Op naar een regiodeal tussen Vlaanderen en de
Westhoek" evenals aan de samenvattende tekst ervan, goed te keuren en die aan de Vlaamse
overheid over te maken om de dialoog op te starten.
6.

Aanpassen algemene politieverordening - deel 'tijdelijke publiciteit' - goedkeuring
Raadslid Delie komt de raadzaal binnen en voegt zich bij de raad.

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);
De artikelen 119, 119 bis, 133 tot 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti van onroerende eigendommen en tot wijziging
van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
De wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
en de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet;
De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet- erratum;
De wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sanctie;
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De wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een
gemeentelijke administratieve sanctie;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het
model van protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor
de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister die gepubliceerd werd in het staatsblad van 15 augustus 1992;
Ministeriële omzendbrief van 23 december 2013;
Ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 (B.S. 8 augustus 2014);
De omzendbrief van 10 februari 2006 nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal van
de hoven van beroep;
Feiten, context en informatie
Om evenementen die georganiseerd worden in samenwerking met de stad Ieper makkelijker en
breder bekend te maken, zonder evenwel een commercieel voordeel voor sponsors te creëren,
wordt er een uitbreiding van de publiciteitsverordening (opgenomen in de lokale politieverordening)
voorzien om ter plekke het evenement bekend te maken. Er wordt voorgesteld om in de
mogelijkheid te voorzien om maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340 cm
breed en 175 cm hoog op de plaats van het evenement te plaatsen. Deze publiciteit kan niet op het
openbaar domein geplaatst worden en kan maximum 21 dagen voor het evenement geplaatst
worden en dient te worden weggenomen ten laatste binnen de 5 dagen na het evenement.
Er wordt dus in een nieuw artikel 2.4.8. voorzien.
"Artikel 2.4.8. Evenementen georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper kunnen mits
vergunning van het college van burgemeester en schepenen aangekondigd worden op de plaats
van het evenement. Dit kan door middel van maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting
van 340 cm breed en 175 cm hoog. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein geplaatst
worden en kan maximum 21 dagen voor het evenement geplaatst worden en dient weggenomen te
worden ten laatste binnen de 5 dagen na het evenement. Op deze (werf)doeken is het niet
toegelaten om publiciteit te voeren voor sponsors of andere commerciële activiteiten."
Verder wordt er in artikel 2.4.5. toegevoegd dat bij de melding aan het college van burgemeester en
schepenen ook het mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager moeten worden
meegegeven. Verder wordt er gespecificeerd dat bij de activiteit ook de datum en de exacte locatie
moeten worden voorzien.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om
haar goedkeuring te verlenen aan volgende artikelen in de publiciteitsverordening (opgenomen in de
politieverordening):
"artikel 2.4.4. Tijdelijke publiciteit
Deze bepalingen zijn van toepassing op tijdelijke publiciteitsmiddelen op de openbare weg
aangebracht op een vaste constructie naar aanleiding van een occasionele en tijdelijke manifestatie
van culturele, caritatieve, religieuze, sportieve en recreatieve aard. Zij betreft alle vormen van
visuele reclame zoals borden, aanplakbrieven, enz.
artikel 2.4.5.
Het plaatsen van die publiciteitsmiddelen moet aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen met vermelding van:
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- de naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de aanvrager
- de activiteit, datum en exacte locatie
- de aard van het publiciteitsmiddel
- een voorbeeld van het gevraagde, met de afmetingen, de afbeelding, de tekst of het schrijven dat
zal aangebracht worden
- een overzicht van de inplanting van de publiciteitsmiddelen
- de geldigheidsduur
artikel 2.4.6
De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het
gedrang brengen.
artikel 2.4.7.
§ 1. De publiciteitsmiddelen mogen niet beledigend of aanstootgevend zijn.
§ 2. De publiciteitsmiddelen mogen slechts aangebracht worden 15 dagen voor de manifestatie.
De verwijdering moet gebeuren binnen de 5 dagen na de manifestatie.
§ 3. Voor de deelgemeenten Boezinge, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Vlamertinge, Voormezele,
Zillebeke en Zuidschote worden er per deelgemeente 3 gemeentewegen aangeduid waar er
tijdelijke publiciteit kan geplaatst worden. Deze aanduiding gebeurt door het college van
burgemeester en schepenen. Per gemeenteweg mogen ten hoogste 2 publiciteitsmiddelen met een
maximale oppervlakte van 1 m² worden aangebracht. Van publiciteitsmiddelen met een grotere
oppervlakte is er slechts één per gemeenteweg toegelaten; in geen geval mag die oppervlakte 4m²
overschrijden.
In de deelgemeenten Ieper, Sint-Jan en Brielen worden publiciteitsmiddelen enkel door de
gemeentediensten aangebracht op de bestaande borden.
§ 4. De tekst die aangebracht wordt mag uitsluitend een mededeling bevatten i.v.m. de manifestatie.
Commerciële publiciteit op publiciteitsborden is enkel toegelaten in de mate ze bijkomstig is en in
functie van de aangekondigde manifestatie.
§ 5. De publiciteitsmiddelen mogen niet aan palen van de openbare verlichting, van signalisatie of
aan brugleuningen bevestigd worden.
§ 6. De naam en het adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden.
artikel 2.4.8.
Evenementen georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper kunnen mits vergunning van het
college van burgemeester en schepenen aangekondigd worden op de plaats van het evenement. Dit
kan door middel van maximum 2 (werf)doeken met een maximale afmeting van 340 cm breed en
175 cm hoog. Deze publiciteit kan niet op het openbaar domein geplaatst worden en kan maximum
21 dagen voor het evenement geplaatst worden en dient weggenomen te worden binnen de 5
dagen na het evenement. Op deze (werf)doeken is het niet toegelaten om publiciteit te voeren voor
sponsors of andere commerciële activiteiten.
artikel 2.4.9.
De publiciteitsmiddelen, aangebracht in overtreding met deze verordening, zullen worden verwijderd
op kosten van organisator."
VEILIGHEID
7.

Politieverordening houdende alcoholverbod voor het stationsplein, Le Touquetpark en de
Vestingen

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Op 08 september 2016 werd bij politieverordening van 8 september 2016 door de burgemeester een
alcoholverbod uitgevaardigd voor het Astridpark gezien de problematiek die er zich voordeed:
openbare dronkenschap met regelmatige ruzies, zelfs met slagen en verwondingen tot gevolg,
mensen ongepast aangesproken, lastig gevallen zelfs geïntimideerd zodanig dat dit voor sommigen
bedreigend was, minstens zo aanvoelt en ze de omgeving gaan ontwijken. Het alcoholgebruik was
hierbij overduidelijk een bezwarende factor.
Die verordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 3 oktober 2016.
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.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De aanvullende Politieverordening van de stad Ieper, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 01 februari 2016;
Feiten, context en informatie
Vastgesteld wordt dat dit verbod in het park goed opgevolgd wordt en de rust er is teruggekeerd.
Maar het probleem van openbaar alcoholgebruik en - misbruik doet zich momenteel voornamelijk in
de stationsbuurt voor. Meer specifiek op het stationsplein, ter hoogte van de Lijn-winkel, waar recent
ook een uit de hand gelopen verhitte discussie heeft geleid tot een handgemeen. Deze locatie is een
belangrijke toegang tot de stad gezien het een vervoersknooppunt is voor het openbaar vervoer,
vooral ook voor kinderen en zeer veel jongeren die er dagelijks gebruik van maken.
Het lijkt wenselijk ook op een aantal andere aanpalende plaatsen een alcoholverbod uit te
vaardigen. Er zijn enkele risicolocaties in de stad waar eerder al vormen van overlast plaatsvonden
zoals in het Le Touquetpark en nabij de Vestingen.
Uiteraard slaat dit verbod niet op de vergunde handelszaken en terrassen die eventueel binnen of
aanpalend deze gebieden gelegen zouden zijn.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 24 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Billiau en Knockaert)
Artikel 1: met onmiddellijke ingang een alcoholverbod uit te vaardigen op volgende plaatsen:
- het stationsplein;
- het Le Touquetpark;
- de volledige Vestingen, inclusief de Pompstraat en de MenenpoortArtikel 2: Dit reglement is niet van toepassing op de handelszaken en de vergunde terrassen die
eventueel binnen of aanpalend deze gebieden gelegen zijn.
Artikel 3 : Overtredingen op dit verbod kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig de
bepalingen van het art. 19 van de aanvullende politieverordening van 01 februari 2016.
FINANCIËN
8.

Rapportage in kader van voorafgaand visum. Aktename.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer specifiek artikel 166
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, meer specifiek artikel 266
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Het Gemeentedecreet bepaalt in artikel 166 dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar
in volle onafhankelijkheid rapporteert over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van
de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Tegelijkertijd stelt hij een
afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
gemeentesecretaris.
Het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorgenomen financiële verbintenissen
die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum,
voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.
Hij verleent zijn visum, als uit het onderzoek de wettigheid en regelmatigheid blijkt. Hij kan
voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of
als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.
De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder/directeur de
controle uitoefent.
In de zitting van 9 december 2013 heeft de gemeenteraad bepaald om de verrichtingen waarvan het
bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het kader van de wet op de
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overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 105 §1,4° van het koninklijk besluit van 15
juli 2011 betreffende de plaatsing van de overheidsopdrachten klassieke sectoren(momenteel 8.500
euro excl. BTW), vrij te stellen van visumverplichting.
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werd verwijzend naar de wet van 17 juni 2016 het grensbedrag
van de vrijstelling van visumverplichting voor aangelegenheden van dagelijks bestuur opgetrokken
naar 30.000 euro excl. BTW. Hierdoor komen minder verbintenissen in aanmerking voor nazicht in
kader van de visumverplichting.
Door de financieel beheerder werd in voormeld kader een rapport voor het dienstjaar 2018
opgemaakt.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van het rapport omtrent het voorafgaand visum dienstjaar 2018 van de
financieel beheerder.
PATRIMONIUM
9.

Akte recht van opstal oude gemeenteschool Zuidschote - 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
In 2016 werden er gesprekken opgestart met Vlabo (Vlaanderen Bouwt) vzw om, na de aanvang
van het project in De Vloei, de voormalige jongensschool (Zuidschote-Dorp 15) met een deel van de
voorliggende speelplaats te ontwikkelen. Het behoud van het schoolgebouw stond hierbij voorop.
Het dateert van 1923 en is opgetrokken in typische wederopbouwstijl. Het maakt deel uit van een
eenheidsontwerp met 't Zonneoogje, de naastliggende voormalige onderwijzerswoning die
opgenomen is in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.
Naast de Vlabo-projectzone realiseert de stad Ieper in samenwerking met SHM Ons Onderdak een
verkaveling. Binnen het aandeel van Ons Onderdak worden 8 kavels aan sociale voorwaarden, 3
sociale huurwoningen voor senioren en 2 sociale koopwoningen gerealiseerd. Binnen het
stadsaandeel worden 4 kavels aangeboden. Op heden is hiervan één verkocht. De verkaveling
behelst een woontypologie van open, halfopen en gesloten woningen waarbij een groene doorsteek
naar de kerk aan de hand van een groene parkeeraanleg wordt gerealiseerd.
Na het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst in de gemeenteraadszitting van 5 maart
2018 werd er een wedstrijd uitgeschreven en werd aannemer Catteeu bvba, Hogebrugstraat 48,
8647 Lo-Reninge aangesteld als aannemer-bouwheer. Aannemer Catteeu dient hiervoor het
opstalrecht te krijgen op het perceel (groot 449,73m²) kadastraal gekend als Ieper-Zuidschote, 9de
afdeling, sectie A, en delen van perceelnummers 540G, 540H, 540K tegen de door de raad
goedgekeurde prijs van respectievelijk 150 EUR/m².
De opstalovereenkomst werd opgemaakt door Vlabo vzw, dit voor een termijn van maximum drie
jaar die een aanvang neemt op de datum van de stedenbouwkundige vergunning om van
rechtswege te eindigen bij het verstrijken van de termijn van drie jaar.
De grondeigenaar ontvangt hiervoor een grondvergoeding van 150 euro/m². De totale netto
grondvergoeding bedraagt 67.459,50 euro, zijnde 449,73 m² (oppervlakte van de bouwgronden) x
150 euro/m².
De omgevingsvergunning werd goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en
schepenen van 8 juni 2019.
De bodemattesten werden afgeleverd op 5 juni 2019, daaruit volgt dat er voor deze kadastrale
percelen geen gegevens beschikbaar zijn.
Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd deze akte goed te keuren en de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen om de stukken met betrekking tot de akte
recht van opstal te ondertekenen.
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
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Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om:
Artikel 1: akkoord te gaan met de ontwerpakte van het recht van opstal voor de gronden kadastraal
gekend als Ieper, 9e afdeling, sectie A met perceelnummers 540G (deel), 540H (deel), 540K (deel),
groot 449,73 m², voor de prijs van 67.459,50 euro ten voordele van Catteeu bvba, Hogebrugstraat
48, 8647 Lo-Reninge.
Artikel 2: het notariaat Mieke Breyne als instrumenterend ambtenaar aan te stellen om de akte te
laten verlijden.
Artikel 3: de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4: de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur aan te stellen om de akte te
verlijden.
Artikel 5: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze
beslissing.
CULTUUR
10.

Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2018 en werkingsverslag 2018.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De intergemeentelijke culturele samenwerking tussen zeven Westhoekgemeenten uit het
arrondissement Ieper vond zijn oorsprong in het najaar van 2002, toen onder impuls van Ieper en
Poperinge en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen de eerste voorzichtige stappen gezet
werden. De Gemeenteraad besliste in de zitting van 8 november 2004 tot de principiële goedkeuring
van de oprichting van een projectvereniging voor intergemeentelijke culturele samenwerking. De
definitieve goedkeuring van de statuten van de projectvereniging CO7 volgde in de zitting van de
Gemeenteraad van 5 september 2005.
De officiële oprichting van de projectvereniging CO7 geschiedde door het ondertekenen van de
oprichtingsakte door de burgemeesters en secretarissen van de zeven gemeenten op 8 november
2005 te Poperinge. De projectvereniging werd oorspronkelijke opgericht voor de periode 1
november 2005 tot 31 december 2007; in 2007 werd de verlenging van de projectvereniging tot
2013 door de zeven gemeenten goedgekeurd.
De Gemeenteraad dd. 2 september 2013 besloot akkoord te gaan met de verlenging van de
projectvereniging CO7 vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 en goedkeuring te
verlenen aan de financiering van de projectvereniging CO7 door de deelnemende gemeenten via
een niet-geïndexeerde bijdrage van 1,65 euro per inwoner voor de periode 2014-2019, en hiertoe de
nodige kredieten in te schrijven in de gemeentelijke begrotingen 2014-2019.
Op 29 januari 2014 werd de Akte van Verlenging voor de periode 1 januari 2014 tot 31 december
2019 ondertekend door de burgemeesters en secretarissen van de CO7-regio.
Op 7 december 2015 verleende de Gemeenteraad goedkeuring aan het onroerend
erfgoedbeleidsplan van CO7 ‘Van Intergemeentelijke Archeologische Dienst (IAD) naar
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) in de zuidelijke Westhoek’.
Op 5 december 2016 verleende de Gemeenteraad goedkeuring aan de statutenwijziging van de
projectvereniging CO7 naar aanleiding van de erkenning als onroerend erfgoeddienst.
Feiten, context en informatie
Zoals bepaald in de statuten van het intergemeentelijke samenwerkingsverband CO7 legt de
projectvereniging jaarlijks het werkingsverslag, samen met de jaarrekening en het verslag van de
accountant, ter goedkeuring voor aan de zeven gemeenteraden.
Deze documenten voor het jaar 2018 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van CO7 in
zitting van 28 maart 2019 en aan de stad Ieper bezorgd op 31 mei 2019.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
de jaarrekening 2018 en het werkingsverslag 2018 van de projectvereniging CO7 goed te keuren.
11.

Aanvaarding schenking keramiek kunstwerk Nikolaas de Kanonnier.
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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)
Feiten, context en informatie
De stad werd gecontacteerd door Jackie Vandenbilcke en Karina Capoen die eigenaar zijn van een
keramieken kunstwerk met de afbeelding van Nikolaas de Kanonnier (zie foto in bijlage). Dit werk
was vroeger bevestigd aan de gevel van het huis van Gust Breyne in de Torrepoortwijk
(Duivenstraat, zie andere foto in bijlage) en was een geschenk van de bewoners aan de voormalige
minister. Het keramieken kunstwerk ligt de wijkbewoners nauw aan het hart maar momenteel liggen
de onderdelen van het werk opgeslagen en is er geen bestemming voor. Vanuit de wijk kwam de
vraag om dit werk in ere te herstellen, zowel het werk zelf als de historiek hebben een bijzondere
betekenis voor de wijk en versterken het wijkgevoel. De huidige eigenaars willen het werk schenken
aan de stad op voorwaarde dat het een nieuwe plaats krijgt in de publieke ruimte in de wijk.
Na overleg met de betrokkenen m.b.t. mogelijke locaties werkte de technische dienst een voorstel
uit om het werk een nieuwe plaats te geven en selecteerde het College van Burgemeester en
Schepenen drie mogelijke locaties waaruit via een poll onder de wijkbewoners tijdens de wijkfeesten
één locatie zal gekozen worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de schenking van het keramieken kunstwerk Nikolaas de
Kanonnier te aanvaarden.
Financiële gevolgen
Het budget hiervoor is voorzien op APS19 ACS25 739/613716, budget commissie kunst in de
openbare ruimte; de raming voor de kunstintegratie bedraagt 7.986 euro incl. btw waarbij de werken
uitgevoerd worden in eigen regie door de technische dienst.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen de
schenking van het keramieken kunstwerk Nikolaas de Kanonnier vanwege Jackie Vandenbilcke
en Karina Capoen te aanvaarden ten behoeve van een herintegratie van het werk in de
Torrepoortwijk.
EXTERNE RELATIES
12.

Goedkeuring ontwerp van de overeenkomst voor het afsluiten van een 'City to City
Relationship' (stedenband) tussen Ieper en de Nieuw-Zeelandse stad Hamilton, in navolging
van het Memorandum of Understanding van 2013.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Op initiatief van toenmalig Councillor Peter Bos uit Hamilton zijn er sinds 2006 contacten en
uitwisselingen tussen Ieper en de Nieuw-Zeelandse stad Hamilton. In 2007 vond een eerste bezoek
van een Ieperse delegatie plaats aan Hamilton. De delegatie bestond toen uit burgemeester Luc
Dehaene, voorzitter LPA Benoit Mottrie en 2 klaroeners van de Last Post Association. Sindsdien zijn
er diverse wederzijdse bezoeken en uitwisselingen geweest. De verbondenheid tussen Ieper en
Hamilton heeft zijn wortels in de Eerste Wereldoorlog toen duizenden Nieuw-Zeelandse soldaten,
waarvan heel wat uit Hamilton en omgeving, werden ingezet aan het front rond Ieper. Velen zijn niet
naar huis teruggekeerd en hebben hun laatste rustplaats in de Ieperboog.
In februari 2013 werd een 'Memorandum of Understanding' tussen de stad Hamilton en de stad
Ieper ondertekend in Hamilton. Daarin wordt o.m. vastgelegd dat de functiehouders 'burgemeester
van Ieper' en 'voorzitter van de Last Post Association' 'Honorary Citizen' van Hamilton zijn.
In 2015 werd in Hamilton de Ypres Memorial Garden ingehuldigd.
in juni 2018 werd in Ieper het Hamilton Park ingehuldigd in aanwezigheid van de burgemeester van
Hamilton Andrew King en adjunct algemeen directeur Lance Vervoort.
Eind 2017 stelde het stadsbestuur van de Hamilton aan het stadsbestuur van Ieper voor om de
afspraken die werden vastgelegd in het Memorandum of Understanding te formaliseren door het
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afsluiten van een 'City to City Relationship' (stedenband, geen 'jumelage') tussen de beide steden
en dit te laten goedkeuren door de respectievelijke gemeenteraden. Hiermee wenst men de
belangrijke vriendschapsbanden die er bestaan te bestendigen in de toekomst en o.m. ook vast te
leggen dat de contacten in de toekomst tussen de beide besturen en administraties zullen verlopen,
eerder dan meestal zoals voorheen tussen de grondleggers van de uitwisselingen Peter Bos in
Hamilton en ereburgemeester Luc Dehaene in Ieper. Bij het bezoek van Mayor King en Lance
Vervoort in juni 2018 werd dit besproken met een afvaardiging van het stadsbestuur.
In november 2018 bracht ereburgemeester Luc Dehaene een bezoek aan Hamilton en nam er deel
aan diverse activiteiten en plechtigheden, o.m. bij de Ypres Memorial Garden. Er werd toen opnieuw
over het voorstel tot het afsluiten van de nieuwe overeenkomst/stedenband tussen de beide steden
gesproken.
Het stadsbestuur van Hamilton heeft onlangs via ereburgemeester Luc Dehaene laten weten dat ze
hopen dat het nieuwe bestuur van Ieper vooralsnog op korte termijn bereid zou zijn om de
voorgestelde overeenkomst goed te keuren.
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 de 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
In samenspraak met het bestuur van Hamilton werd een ontwerp van overeenkomst van de 'City to
City Relationship' opgemaakt. De afspraken zijn vrijwel identiek als deze die in het Memorandum of
Understanding van 2013 werden vastgelegd. Het belangrijkste verschil is dat er nu expliciet vermeld
wordt dat het beheer van de contacten in handen is van de kabinetten van de respectievelijke
burgemeesters en ondersteunende diensten, alsook dat men deze stedenband de nodige
bekendheid geeft via de relevante stadskanalen.
Hamilton is een moderne en snel groeiende stad in Nieuw-Zeeland met momenteel zo'n 180.000
inwoners. De band met Ieper, haar inwoners, de herdenking van de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog - waaronder heel wat uit Nieuw-Zeeland - wordt door het bestuur en de inwoners van
Hamilton zeer naar waarde geschat. Een stedenband met een belangrijke stad als Hamilton draagt
zeker bij tot de internationale uitstraling van Ieper.
Aan de raad wordt voorgesteld de bestaande stedenband tussen de stad Ieper en de stad Hamilton
in Nieuw-Zeeland te formaliseren door goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van de
'City to City Relationship' overeenkomst.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 25 ja stemmen tegen 1 neen stem (raadslid
Knockaert) de overeenkomst tot het afsluiten van een 'City to City Relationship' (stedenband) in
navolging van het eerder afgesloten Memorandum of Understanding met de Nieuw-Zeelandse stad
Hamilton goed te keuren.
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
13.

Aankoop van een smalspoortractor voor de groendienst. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

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
Omwille van de hoge onkosten aan het Nimos watergeeftoestel wordt voorgesteld om over te gaan
tot de aankoop van een nieuwe smalspoortractor die de taken van de deze werktuigdrager kan
verder zetten. Omdat de constructie van het Nimos watergeeftoestel niet optimaal is voor de
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opdrachten die het moet uitvoeren (o.a. afbreken gietarm wegens geen vering, beperkte snelheid
voor grotere afstanden) wordt geopteerd voor het type smalspoortractor waarvan de constructie
hiervoor wel geschikt is en die tevens voor andere werkzaamheden kan ingezet worden. Er is een
voorstel opgemaakt om dit toestel te vervangen door:
- optie 1: een tractor met fronthef en gietarm met aanhangwagen ten behoeve van tankopbouw
waarbij de watertank van de huidige Nimos kan hergebruikt worden
- optie 2: een tractor met fronthef en gietarm met aanhangwagen en een nieuwe pompinstallatie met
watervat.
Voor beide opties wordt nog bijkomend prijs gevraagd voor een onkruidborstel die compatibel is met
het voorgestelde voertuig.
Bij optie 1 kunnen wij de ombouwkosten niet vooraf inschatten. Daarbij kan de levensduur van het
watervat en pompsysteem van de huidige Nimos niet ingeschat worden (momenteel 5.000
werkuren). In de prijsvraag vragen wij de leveranciers om voor beide opties een aanbieding in te
dienen. Afhankelijk van de prijs zullen wij bij de gunning de optie bepalen.
De taken de Nimos werktuigdrager zijn een beregeningsronde voor seizoensbebloeming die bestaat
uit 2 watergiftes per week en omvat:
- bloembakken en schalen (299) vanaf maart tot oktober in Ieper centrum, St Jan, Dikkebus,
Hollebeke, Zillebeke, Voormezele
- aangeplante bloemperken Ieper centrum, St-Jan, Dikkebus, Hollebeke, Zillebeke, Voormezele
- boomspiegels en jonge aanplantingen.
- vaste perken o.a.:
- Astridpark
- Le Touquetpark
- Monument gesneuvelden (Coomanstraat)
- Mariabeeldje (De Leet)
- Rondpunt Maloulaan-Haiglaan
- (ex)-fontein Tempelstraat
- Le Touquetparking.
- Onder hoge druk reinigen (grondgebied Ieper) van allerlei straatmeubilair, monumenten,
bestratingen,…
- Ecologische bestrijdingen met predatoren (hagen taxuskever, emelten, ...)
Gezien het nieuwe toestel niet geconstrueerd is om enkel water te geven, is er de meerwaarde dat
het in de winter kan ingezet worden als tractor om een hakselaar aan te drijven. De tractor is
eveneens een extra voertuig om de Heatweed te trekken.
In het kader van de opdracht “Aankoop van een smalspoortractor voor de groendienst” werd een
bestek met nr. GD - 19/61 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Groendienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 61.983,47 EUR excl. btw of 75.000,00 EUR incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel
Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
2019 ACS46/680/243000 75.599,42 0
75.599,42 75.000,00 599,95
12/06/19

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 18 ja stemmen en 1 onthouding
(raadslid Billiau) tegen 7 neen stemmen (de raadsleden De Roo, Laurens, Deltour, Breyne, Williams,
De Groote en Gheysens) :
Artikel 1: Het bestek met nr. GD - 19/61 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
smalspoortractor voor de groendienst”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Groendienst
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 61.983,47 EUR excl. btw of 75.000,00 EUR
incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0680-0/243000/IE-11 (actie ACS46).
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Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
14.

Nieuw mobiel podium. (Vraag van raadslid Laurens)
Op de raad van 28 januari stelde CD&V de vraag over de aankoop van een extra mobiel podium.
Deze vraag werd positief beantwoord en er zouden diverse offertes opgevraagd worden.
Nu de kermissen volop bezig zijn en de zomer gestart is, hoop ik dat we binnenkort het nieuwe
podium kunnen inzegenen.
Mijn vraag is dan ook simpel:
Hoe staat het met de aankoop van een extra podium?

15.

Voor een toegankelijk Ieper. (Vraag van raadslid Laurens)
Enkele jaren terug vroeg ik de aandacht, voor de doorgang in veel straten, voor de minder mobiele
mensen. Door deze vraag kwam er een item in Iedereen Ieper met tips voor bewoners en
handelaars. Verder werden in het nieuw terrasreglement de aanpassingen opgenomen om
terrassen vlot bereikbaar te maken.
Maar gezien ik toch ervaringsdeskundige ben door het wandelen met mijn zoon, moet ik vaststellen
dat er best opnieuw een item zou besteed worden in het Stadsmagazine.
Een item waar tips met foto’s duidelijk maken hoe publiciteitsborden best geplaatst worden, hoe
fietsen beter geplaatst worden en hoe bloembakken of andere obstakels beter geplaatst kunnen
worden.
Met deze tips kunnen we Ieper nog aangenamer maken voor iedereen en kunnen we een voorbeeld
zijn naar toegankelijkheid.
Zijn jullie bereid in Iedereen Ieper een item te besteden aan de toegankelijkheid van onze stad en
dorpen?

16.

Een gratis te gebruiken bestelwagen voor alle Ieperse verenigingen. (Vraag van raadslid
Williams)
Een veel voorkomende vraag die CD&V bereikt is dat vele Ieperse verenigingen soms op zoek
moeten naar vervoer om verenigingsmateriaal te kunnen vervoeren voor of naar één van hun
activiteiten.
Het zou voor die Ieperse verenigingen fantastisch zijn moest men op zo n momenten de beschikking
kunnen krijgen over een ruime bestelwagen... gratis.
Ik hoor sommigen hier al komen... gratis bestaat niet. En dat klopt! Iemand moet de rekening
betalen.
Wel... dat kan! Ik verwijs graag naar het reeds succesvol lopende systeem van onze buur
Poperinge!
Men is er daar in geslaagd een bestelwagen volledig te laten sponsoren door lokale handelaars en
ondernemers...
Een externe firma die hierin al heel wat ervaring heeft zorgt voor de sponsoring.
Van zodra er voldoende sponsors gevonden zijn, wordt er een bestelwagen aangekocht, bestickerd
(vaak ook door een sponsor) en afgeleverd aan de stad.
BV De dienst cultuur, de uitleendienst, zorgt voor een goeie organisatie (verhuur, aanvragen,
agenda, …) en voor een eenvoudig reglement (wie mag deze gebruiken, voor hoe lang, wanneer
kan met aanvragen, …)
De stad en het de verenigingen hebben hier dus geen zo goed als geen kosten aan (behalve
verbruik en de verzekering elk jaar (omnium), en natuurlijk het beheer)
Het al of niet uitvoeren van dit voorstel hangt dus gewoon af van de goede wil van het stadsbestuur
om het uit te voeren...
Voor de prijs van een verzekering en een beperkte loonkost voor een personeelslid die de planning
van dit alles bijhoudt kunnen tal van Ieperse verenigingen een fantastische hulp krijgen en worden
ondersteund.
Door ook handelaars en ondernemers te betrekken in zo een project opent dit misschien
opportuniteiten voor nog andere initiatieven...
CD&V hoopt dat de meerderheid dit voorstel kan steunen. Zijn jullie hier toe bereid?
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17.

Evenementen (Vraag van raadslid De Groote)
De zomer staat voor de deur en tal van evenementen staan weer gepland. Het centrummanagement
ijverde de voorbije jaren om bij eigen organisaties vanuit de stad te voorzien in extra mobiele
toiletten en vuilnisbakken, maar ook om dit op te leggen aan externe organisatoren.
Dit gebeurde af en toe al maar was zeker nog voor verbetering vatbaar. CD&V hoopt dat het
stadsbestuur hier een vervolg aan breit en ook voor de evenementen van dit jaar ervoor zorgt dat de
bestaande vuilnisbakken niet vol zitten het moment dat het evenement nog goed en wel moet
starten of dat de vele bezoekers zich, heel vaak tot ergernis van de lokale horeca, niet allemaal
moeten wenden tot de horecazaken op en rond de Grote Markt bij gebrek aan voldoende mobiele
toiletten. Wil de meerderheid hier rekening mee houden?

18.

Speelpleinwerking Boezinge. (Vraag van raadslid Gheysens)
De zomervakantie is in aantocht en voor vele gezinnen is het terug puzzelen om hun kinderen
buiten het verlof van pa en ma, een toffe en veilige vakantie te gunnen.
Reeds vele jaren is er speelpleinwerking met ondersteuning van Stad Ieper in het centrum,
Sporrewoan, maar de buitengemeenten bleven in de kou staan, met uitzondering van het lokale
speelpleintje in de woonwijken zonder toezicht.
In Boezinge is voor de eerste maal Boezinge speelt opgericht. Echter is het voor de vrijwilligers die
hier hun schouders ondersteken, een kluwen van regeltjes en financiële moeilijkheden, en dit dan
om 4 weken opvang in de grote vakantie.
In jullie mail-box is vandaag een brief vanuit het bestuur van VZW Boezinge speelt toegekomen.
Verplichte lectuur indien je iets voor de deelgemeenten wil betekenen, zou ik zeggen.
Mijn concrete vragen:
Is het niet mogelijk om een lokale speelpleinwerking in de Ieperse deelgemeenten, onder de
vleugels van Sporrewoan te laten functioneren? Dit om alle juridische rompslomp te vermijden.
En indien niet, kan er juridische ondersteuning gegeven worden om een vzw op te richten en het
voor-financieren van de oprichtings- en werkingskosten niet makkelijker verlopen? Er is immers geld
gestort op een geblokkeerde rekening, daar een administratiefout de oprichting van de vzw uitstelde.
Deze twee kleine zaken, zijn voor het stadsbestuur een kleine moeite, maar zouden voor de
vrijwilligers een wereld van verschil maken. En misschien is speelpleinwerking in elke
deelgemeente, binnen enkele jaren een feit.
MEDEDELINGEN

19.

Mededelingen.
Raadslid Morlion komt de raadzaal binnen en voegt zich bij de raad.

Plaatsing panorama selfie camera op lakenhalle met de rally.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

Algemeen directeur wnd.

Voorzitter

Alexander Declercq

Ann-Sophie Himpe

