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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 4 MEI 2020

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, Katrien Desomer, Jo Baert, Jan Breyne, Peter De Groote,
Stephaan De Roo, Miet Durnez, Jan Laurens, Stefaan Williams, Jordy Sabels, Sam Vancayseele,
Nancy Six, Saskia Dehollander, Hans Feys, Miguel Gheysens, Raadsleden
Stefan Depraetere, Algemeen directeur

De voorzitter opent de digitale zitting van de Gemeenteraad van maandag 4 mei 2020 om 19.42 uur.
Openbaar

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING
1.

Goedkeuring notulen van 2 en 30 maart 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 2 en 30 maart 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 met algemeenheid van stemmen de
notulen van de zitting van 2 en 30 maart 2020 als goedgekeurd te beschouwen.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
2.

Naamwijziging fractie.

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
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Gemeenteraadsleden Six en Dehollander wensen niet langer in de gemeenteraad te zetelen onder
de fractienaam Vlaams Belang.
Een fractie kan de naam wijziging mits :
- schriftelijk akkoord van alle fractieleden
- mededeling op de gemeenteraad
Voortaan wensen zij te zetelen onder de fractienaam IEPER2030 in de diverse raden, commissies,
enz. De vertegenwoordigingen blijven hetzelfde en Nancy Six blijft fractieleider.
Raadsleden Six en Dehollander vragen de gemeenteraad hiervan akte te nemen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen neemt de raad :
Artikel 1 : kennis van de melding van de raadsleden Six en Dehollander dat zij niet langer zetelen
onder de Vlaams Belang fractie
Artikel 2 : akte van hun vraag tot naamswijziging.
3.

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)
Feiten, context en informatie
Gezien de Coronacrisis kan volgens de laatste richtlijnen van de Vlaamse overheid een
gemeenteraad/raad maatschappelijk welzijn digitaal of virtueel plaatsvinden.
De burgemeester heeft bij besluit van 23 april 2020 beslist dat de gemeenteraad en raad
maatschappelijk welzijn van de stad Ieper op 4 mei 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 gemeenteraadsleden voorgesteld om voor deze
geplande zitting in te gaan op de mogelijkheid die geboden werd om tijdens deze federale fase van
het crisisbeheer, 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 met algemeenheid van stemmen akkoord te
gaan met de voorgestelde werkwijze waarbij de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn
digitaal worden georganiseerd.
4.

Zefier. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat van de gewone algemene vergadering
van 11 juni 2020.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 41.
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
De statuten van de cvba Zefier inzonderheid artikel 26, 27 en artikel 28.
Feiten, context en informatie
De stad is vennoot van de cvba Zefier.
In gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd gemeenteraadslid Isabelle Duquesne aangeduid
als volmachthouder en schepen Ives Goudeseune als plaatsvervangend volmachthouder van de
stad Ieper om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen
van de cvba Zefier.
Met brief van 16 maart 2020 wordt de stad uitgenodigd op de gewone algemene vergadering van 11
juni 2020 om 14 uur in de Faculty Club in Leuven. Bij de uitnodiging zitten de ter beschikking
gestelde documenten. Op de agenda:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
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2. verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019
3. goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV
6. besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt
7. volmacht.
Voorgesteld wordt de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda goed te keuren.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten
aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering
van de cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019
3. goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV
6. besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt
7. volmacht.
Artikel 2: De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van Zefier van 11 juni 2020 op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
gewone algemene vergadering van Zefier van 11 juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen
worden, goed te keuren.
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan Zefier, Koning Albert II laan 37, 1030
Brussel.
5.

Gaselwest. Goedkeuring agenda, goedkeuring partiële splitsing door overnemen en
vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 23 juni 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 stad is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
De stad werd per aangetekend schrijven van 27 maart 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2020 plaatsheeft in
HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem. Een dossier met documentatiestukken werd aan de
stad per brief van 27 maart 2020 overgemaakt.
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019)
om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit
te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op de
buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december
2019, werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
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•

De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo
van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per
eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
• De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing
door overneming.
• Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december
2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen worden door
de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de
goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2019
(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats
toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo
dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing
binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt.
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Rekening houdend met het coronavirus COVID-19, staat het op heden niet vast onder welke vorm
deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Rekening houdend met de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs
en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 29 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Six en Dehollander) :
Artikel 1 :Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel
6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en
12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten
van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag
van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari
2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel
van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.3 Goedkeuring van :
a.
de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800
welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende
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vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans
afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis
van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële
splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging
aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om :
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
d.de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd
in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van
de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8. Statutaire benoemingen.
9. Benoeming van een commissaris.
10. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 :Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming
inzake de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Artikel 3 : in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te
worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via
het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 4 : in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1, 2
en 3 van onderhavige beslissing.
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
6.

WVI. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat algemene vergadering van 3 juni 2020.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het feit dat de gemeente Ieper deelnemer is van de West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging, afgekort tot WVI;
De statuten van WVI;
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Feiten, context en informatie
Met aangetekend schrijven van 7 april 2020 wordt de stad uitgenodigd op de algemene vergadering
van WVI op 3 juni 2020 om 18.30 uur in OC Vondel te Meulebeke.
De agenda van deze vergadering vermeldt :
- Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019
- Verslag van de raad van bestuur (jaarverlag)
- Verslag van de commissaris
- Jaarrekeningen 2019
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Mededelingen.
In zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd schepen Diego Desmadryl aangeduid als
vertegenwoordiger en raadslid Isabelle Duquesne als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
stad Ieper op de algemene vergaderingen van de WVI.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1 : De agenda en de voorstellen van de algemene vergadering van 3 juni 2020 goed te
keuren.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de zitting van deze algemene
vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3 : een afschrift van deze beslissing te sturen aan de WVI.
PATRIMONIUM
7.

Kosteloze overdracht wegenis Voormezele: goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In zitting van 10 februari 2020 ging het college principieel akkoord met de kosteloze overdracht door
Depotter Estate van de percelen kadastraal gekend als Ieper, 14e afdeling, sectie B, nummers
541B2, 541C2, 541D2 en 541E2.
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
Depotter Estate realiseerde een nieuwbouwproject te Voormezele waarvan ze de gronden kosteloos
wenst over te dragen aan de stad. Deze overdrager neemt de aktekosten op zich. Landmeter
Callewaert maakte hiertoe een splitsingsplan op, alsook een plan voor overdracht. Beide plannen
dateren van 20 februari 2019.
De overdracht betreft verschillende percelen grond zijnde lot 13a, lot 13b, lot 13c en lot 13d, gelegen
te 8902 Ieper (Voormezele), Sint-Elooisweg - Voormezele-Dorp, ten kadaster gekend onder sectie
B, nummers 541B2, 541C2, 541D2 en 541E2 met een totale oppervlakte van 24ca.
De percelen kunnen kosteloos worden overgedragen om redenen van openbaar nut.
De ontwerpakte werd opgesteld door notaris Tom Degryse.
Van OVAM werden de bodemattesten verkregen waaruit het volgende blijkt. Gemeentelijke
informatie toont aan dat op deze grond een risico-activiteit aanwezig is of was. Bijgevolg is deze
grond een risicogrond. Wat betreft de bodemkwaliteit moet volgens het Bodemdecreet op deze
grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd; er dient dus geen bodemsanering uitgevoerd
te worden op deze grond. Het OVAM baseert zich voor deze beslissing op het beschrijvend
bodemonderzoek van 31.05.2002 & op de bodemkenmerken en functie van de grond.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
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Artikel 1: om akkoord te gaan met de kosteloze overdracht door Depotter Estate van de percelen
kadastraal gekend als Ieper, 14e afdeling, sectie B, nummers 541B2, 541C2, 541D2 en 541E2 om
redenen van openbaar nut.
Artikel 2: de voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om de stukken met betrekking tot
deze overdracht te ondertekenen.
Artikel 3: de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van zijn
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen.
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
8.

Aankoop bestelwagen met kipper en loofhekkens voor de maaiploeg - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - GD - 20/20

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 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
Voor de goede werking van de dienst openbaar domein, groendienst wordt voorgesteld om de
kipper Nissan Cabstar (bouwjaar 2003) te vervangen door een nieuwe bestelwagen met kipper en
loofhekkens. De Nissan Cabstar wordt niet meer gecommercialiseerd waardoor wisselstukken heel
schaars zijn, wat bij panne of defect voor problemen zorgt.
De bestelwagen met kipper wordt ingezet bij de maaiploeg wijken en moet in het maaiseizoen
constant een trailer trekken met grote zitmaaier en daarbij grasmaaisel meenemen. In de
winterperiode wordt deze bestelwagen gebruikt om een hakselaar te trekken en daarbij houtsnippers
mee te nemen.
Uit vooronderzoek blijkt volgende:
Het gamma CNG-voertuigen kan enkel het type bestelwagen met kipper aanbieden zoals reeds in
2015 door de groendienst werd aangekocht voor de ploeg centrum.
Uit de praktijk blijkt dat dit type de theoretische actieradius van 200 km niet haalt. De bestelwagen
kan maar een halve dag rijden met een volle tank. Dit is te wijten aan het hoge verbruik van de
bestelwagen (3L motor) en de constante trekkracht die gevraagd wordt.
Recent werden een paar artikels gepubliceerd waarin duidelijk af te leiden is dat de nieuwe
generatie dieselvoertuigen niet vervuilender zijn dan de CNG voertuigen, integendeel CNG zou zelfs
iets vervuilender zijn.
Ook werden de eco-scores tussen CNG en diesel vergeleken. Hoe hoger de ecoscore, hoe beter
voor het milieu:
• CNG 3L-motor :49 (180pk)
• Diesel 3L-motor: 34 (180pk)
• Diesel 2.3L-motor: 56 (180pk). De nieuwe generatie dieselmotoren zijn lichter maar
beschikken over een even groot vermogen.
Daarnaast werden de catalogusprijzen (incl. BTW) vergeleken:
• CNG 3L-motor: 55 600,00 EUR (zonder de noodzakelijke aansluiting van de trekhaak en de
trekhaak zelf niet inbegrepen)
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Diesel 3L-motor: 52 200,00 EUR (zonder de noodzakelijke aansluiting van de trekhaak en
de trekhaak zelf niet inbegrepen)
• Diesel 2.3L-motor: 39 000,00 EUR (met inbegrip van noodzakelijke aansluiting en trekhaak).
Momenteel zijn nog geen bestelwagen met kipper op elektrische aandrijving op de markt. Tot op
heden beperkt dit zich tot gesloten bestelwagens met een theoretische actieradius van 150-200 km.
Gelet op voorgaande wordt voorgesteld om een bestelwagen diesel 2.3L-motor aan te
kopen omwille van de ecologische en de economische voordelen.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 maart 2020 principiële
goedkeuring aan de opdracht “Aankoop bestelwagen met kipper en loofhekkens voor de maaiploeg”
tegen een initieel geraamd bedrag van 39.000,01 EUR incl. btw.
In het kader van de opdracht “Aankoop bestelwagen met kipper en loofhekkens voor de maaiploeg”
werd een bestek met nr. GD - 20/20 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Groendienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32.231,41 EUR excl. btw of 39.000,01 EUR incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel

Budget

Reeds
Oud
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar

06802020 0/243000/BESTUUR/CBS/0/IP- 60.000,00 EUR 0
GEEN

60.000,00

39.000,01 EUR

Nieuw
Datum
beschikbaar consulta
20.999,99

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 29 ja stemmen tegen 2 neen stemmen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: Het bestek met nr. GD - 20/20 en de raming voor de opdracht “Aankoop bestelwagen met
kipper en loofhekkens voor de maaiploeg”, 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 32.231,41 EUR excl. btw of
39.000,01 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 2020, op
budgetcode 0680-0/243000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie ACS46).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
9.

Aankoop van een bladzuigwagen voor de groendienst - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - GD - 20/24

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 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

11 maart

04.05.2020

57

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
Voor een efficiëntere werking tijdens de herfst- en winterperiode wordt voorgesteld om de
bladzuigwagen Nimos te vervangen. De bladzuigwagen wordt ingezet voor de opkuis van bladeren
op perken, in goten en voor het ledigen van de bladmanden. De Nimos bladzuigwagen met een
zuigslang die handmatig moet bediend worden dateert van bouwjaar 2003 en werkt door
onvoldoende zuigkracht niet meer naar behoren.
Om de bladmanden (+350 stuks) over het grondgebied van Ieper vlotter te kunnen ledigen opteren
we om een type bladzuigwagen aan te kopen dat over voldoende zuigkracht beschikt om de
bladmanden te ledigen met minder manuren. Omdat de bediening van deze machine gebeurt vanuit
de cabine wordt deze taak efficiënter en ergonomischer uitgevoerd. Bovendien beschikt dit type
bladzuigwagen over een zuigmond met borstel om bladresten over de volledige machinebreedte op
te zuigen.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 maart 2020 principiële
goedkeuring aan de opdracht “Aankoop van een bladzuigwagen voor de groendienst” tegen een
initieel geraamd bedrag van 75.000,00 incl. btw.
In het kader van de opdracht “Aankoop van een bladzuigwagen voor de groendienst” werd een bestek
met nr. GD - 20/24 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
Jaar Budgetartikel

Budget

Reeds
Oud
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar

06802020 0/230000/BESTUUR/CBS/0/IP- 75.000,00 EUR 0
GEEN

75.000,00

Nieuw
Datum
beschikbaar consulta

75.000,00 EUR 0

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. GD - 20/24 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
bladzuigwagen 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 2020, op
budgetcode 0680-0/230000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie ACS46).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
10.

Affrezen en aanbrengen van nieuwe kws-verharding in de Sint-Livinusstraat te Elverdinge en
zijstraat Dikkebusseweg te Vlamertinge - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze TD/2020/19

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.

11 maart
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Affrezen en aanbrengen van nieuwe kws-verharding in de SintLivinusstraat te Elverdinge en zijstraat Dikkebusseweg te Vlamertinge” werd een bestek met nr.
TD/2020/19 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Affrezen en heraanbrengen van KWS-toplaag in de Sint-Livinusstraat te Elverdinge),
raming: 88.750,00 EUR excl. btw of 107.387,50 EUR incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Affrezen en aanbrengen nieuwe kws-laag zijstraatje Dikkebusseweg te Vlamertinge),
raming: 16.393,00 EUR excl. btw of 19.835,53 EUR incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 105.143,00 EUR excl. btw of 127.223,03 EUR
incl. 21% btw (22.080,03 EUR Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Perceel 1: Affrezen en heraanbrengen van KWS-toplaag in de Sint-Livinusstraat te Elverdinge
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel
Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
02002020 0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP- 777.621,78 292.621,78 485.000,00 107.387,50 EUR
5 maart 202
11
Perceel 2: Affrezen en aanbrengen nieuwe kws-laag zijstraatje Dikkebusseweg te Vlamertinge
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel
Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
02002020 0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP- 777.621,78 292.621,78 485.000,00 19.835,53 EUR
5 maart 2020
11

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/19 en de raming voor de opdracht “Affrezen en aanbrengen
van nieuwe kws-verharding in de Sint-Livinusstraat te Elverdinge en zijstraat Dikkebusseweg te
Vlamertinge”, 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 105.143,00 EUR excl. btw of 127.223,03 EUR
incl. 21% btw (22.080,03 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-11 (actie ACS47).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
11.

Vernieuwen van betonvakken op diverse wegen van het grondgebied van de stad Ieper Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/21

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
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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 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwen van betonvakken op diverse wegen van het grondgebied
van de stad Ieper” werd een bestek met nr. TD/2020/21 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein
Technische Dienst.
Het betreft de opbraak en heraanleg van gebroken betonvakken, op een fundering van 20 cm magere
beton in de Zandvoordestraat, Vlamertingestraat, Kleine Poezelstraat, Slaaktestraat en een
reservepost voor interventies op afroep.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 67.150,00 EUR excl. btw of 81.251,50 EUR incl.
21% btw (14.101,50 EUR Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget
2020

Reeds
Oud
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar

Nieuw
Datum
beschikbaar consultatie

ACS47/0200777.621,78 292.621,78 485.000,00 81.251,50 EUR 403.748,50 5 maart 2020
0/224007

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/21 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen van
betonvakken op diverse wegen van het grondgebied van de stad Ieper”, 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 67.150,00 EUR excl. btw of 81.251,50 EUR incl. 21% btw (14.101,50 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-11 (actie ACS47).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
12.

Aanleggen van fietssuggestiestroken Kalfvaart te Ieper - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - TD/2020/22

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.
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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 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
De Kalfvaart vormt de fietsverbinding tussen het stadscentrum, het ziekenhuis en Ter Waarde met het
administratief centrum Auris en diverse andere diensten. Momenteel zijn er smalle betonstroken
aanwezig aan beide kanten van de rijbaan, aangelegd vlak naast geparkeerde voertuigen, waardoor
ze in de meeste gevallen niet bruikbaar zijn voor fietsers. Dit project voorziet de aanleg van bredere
fietssuggestiestroken om het fietscomfort en de fietsveiligheid te verhogen. Daarnaast wordt de kwsverharding van de rijbaan heraangelegd, om een egaal profiel te bekomen en worden weggoten en
parkeervakken aangepast.
Voor de realisatie van dit project werd een bestek “Aanleggen van fietssuggestiestroken Kalfvaart te
Ieper” met nr. TD/2020/22 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 117.493,00 EUR excl. btw of 142.166,53 EUR incl.
21% btw (24.673,53 EUR Btw medecontractant) en omvat volgende werken : Opbraak van
verhardingen en maken van grondkoffer, aanleggen van gekleurde kws-verharding toplaag AB-4C,
aanpassingswerken van weggoten en parkeervakken in magere beton en herschilderen van
wegmarkeringen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

AC038/020065.000,00
65.000,00
27 maart 2020
0/224007
ACS47/02002020
777.621,78 292.621,78 485.000,00 77.166,57
27 maart 2020
0/224007
Voor de aanleg van de fietssuggestiestroken werd in het prioritair beleid een bedrag voorzien van
65.000,00 EUR (AC038). Het herasfalteren van de rijbaan en de aanpassingswerken van de goten
en parkeervakken zullen gefinancierd worden met de kredieten ingeschreven voor het onderhoud
van de wegen (ACS47), waar momenteel nog 485.000,00 EUR beschikbaar is.
2020

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 29 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1 : Het bestek met nr. TD/2020/22 en de raming voor de opdracht “Aanleggen van
fietssuggestiestroken Kalfvaart te Ieper”, 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 117.493,00 EUR excl. btw of
142.166,53 EUR incl. 21% btw (24.673,53 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2 : Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode AC038/0200-0/224007 voor wat betreft de fietssuggestiestroken en op budgetcode
ACS47/0200-0/224007 voor wat betreft het herasfalteren van de rijbaan en de aanpassingen van de
weggoten en parkeervakken.
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

04.05.2020

13.

61

Afkoppelen inlaten door aanleg gescheiden stelsel langs de N308 – Poperingseweg te
Vlamertinge - goedkeuring overeenkomst studieopdracht multilaterale overeenkomst Aquafin

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen en
het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In zitting van 3 september 2018 heeft de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Wegen en Verkeer voor de studie en het ontwerpbestek voor de aanstelling van de
ontwerper voor het herinrichten N308 Poperingseweg te Vlamertinge goedgekeurd.
Deze studie, een ontwerp opmaken voor de herinrichting van de N308 op grondgebied Ieper en
Poperinge voor het wegvak tussen kmpt 3.0 en kmpt 9.4, met inbegrip van de doortochten van
Vlamertinge en Brandhoek omvatte alleen de bovenbouw, het ontwerpen van de wegenis.
De studie van de onderbouw, de riolerings- en afkoppelingswerken waren niet begrepen in de
oorspronkelijke opdracht van de ontwerper aangesteld door AWV. De afstemming en coördinatie
van het ontwerp voor de bovenbouw, het wegenisontwerp, en het ontwerp voor de onderbouw, het
rioleringsonderdeel, wordt nu ook toevertrouwd aan deze ontwerper, het Studiebureau Sweco
Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.
De studie van de onderbouw wordt uitgevoerd door de nv Aquafin. De coördinatie van het
riolerings- en afkoppelingsdossier ‘inlaten door aanleg gescheiden stelsel langs de N308’ zal door
de nv Aquafin gegund worden ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking overeenkomstig de Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus, afgesloten tussen
Aquafin en de ontwerper op 1 februari 2018 met het studiebureau Sweco Belgium nv.
De projectscope omvat alle infrastructuurwerken die technisch en/of maatschappelijk noodzakelijk
zijn om het project te realiseren, onafhankelijk van wie de uiteindelijke opdrachtgever wordt van de
verschillende onderdelen :
- Afkoppelen inlaten door aanleg gescheiden stelsel langs de N308
- Infrastructuurwerken in de Poperingseweg tussen de Hoge Akkerweg en de Kemmelbeek +
afkoppeling van de woningen 493-519 + groene cluster 159-18 (Poperingseweg 502, 504, 506 en
701)
- Afkoppelen regen- en afvalwater in de Bellestraat vanaf begin bebouwing tot nr. 19, aansluiting
Lissewallestraat 3
- Aansluiten riolering Streuvelswijk en deel Vlamertingestraat (nr. 14+16-25-59) op collector
- Aansluiten riolering Landingstraat + Nieuwe Landing op collector
De kosten van het ereloon worden vastgesteld op een factor van 0,87, zijnde de factor voor het
desbetreffende deelgebied van toepassing op de multiformule vermeld onder T11.1 van het bestel
MLO van 17.07.2017. Materies die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in deze overeenkomst worden
aangerekend aan de voorwaarden en afleveringen 1 en 4 van het K.V.I.V., de Koninklijke Vlaamse
Ingenieursvereniging vzw.
Financiële gevolgen
Voor de opstart van dit dossier is op artikel AC077/0310-0/227007 van het budget 2020 een bedrag
ingeschreven van 320.000,00 EUR, waarvan nog 295.800,00 EUR beschikbaar. Voor de uitvoering
van het dossier is op artikel 2022/AC077/0200-0/224007 een bedrag ingeschreven van 354.934,00
EUR voor de bovenbouw en op artikel AC077/0310-0/227007 een bedrag ingeschreven van
1.284.199,00 EUR voor de rioleringswerken. Op artikel AC077/0310-0/150200 is een
investeringssubsidie ingeschreven van 775.590,00 EUR.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: De overeenkomst ‘studieopdracht (MLO – MultiLaterale Overeenkomst) 22641 – Ieper,
afkoppelen inlaten door aanleg gescheiden stelsel langs N308 – BB nr : INFR/12007653/22641’
tussen de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, de stad Ieper en de ontwerper Sweco Belgium
nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel goed te keuren en te ondertekenen.
Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
14.

Ontruimen en ontgraven van perken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, en 11 op begraafplaats Ieper Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - GD - 20/27

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, en artikel 269, betreffende dwingende en onvoorziene
omstandigheden.
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
In het kader van het gefaseerd omvormen van de begraafplaats Ieper dienen de perken 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 en 11 te worden ontruimd, ontgraven en omgevormd, fase 3.
Op de perken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 11 van begraafplaats Ieper werd in najaar 2018 een
aanplakking doorgevoerd voor alle verlopen concessies en verwaarloosde graven. Een Een jaar na
aanplakking kan het stadsbestuur overgaan tot de ontruiming en ontgraving van de graven en de
kelders.
Hierbij wordt opgemerkt dat de perken 6 en 10 van de begraafplaats Ieper reeds omgevormd
werden in fase 2. De bedoeling van de operatie kadert in de visie dat het concessiebeleid in orde
wordt gesteld. Door het verwijderen van de niet-hernieuwde concessies komt ruimte vrij en is in de
toekomst inbreiding mogelijk. Daarbij wordt onderzocht of esthetisch waardevolle en
beeldbepalende graven voor hergebruik in aanmerking komen in afwachting van het aan te passen
begraafplaatsreglement.
De initiële raming van deze opdracht, fase 3 bedraagt bij benadering 200.033,87 euro incl. btw.
De uitvoering van deze opdracht wordt voorzien na het bouwverlof van 2020 en moet afgewerkt zijn
tegen week 40 (1ste week oktober).
Op het gedeelte van de “Oude begraafplaats” dienen nog in fase 4 de perken 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 en 20 ontruimd en ontgraven te worden. Dit wordt gepland voor 2021-2022. Pas na deze
uitvoering zal het volledige “Oude gedeelte” van de begraafplaats Ieper omgevormd worden tot een
duurzame, groene begraafplaats o.a. het omzetten van steenslagpaden naar graspaden.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 april 2020 principiële
goedkeuring aan de opdracht “Ontruimen en ontgraven van perken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, en 11 op
begraafplaats Ieper” tegen een initieel geraamd bedrag van 200.033,87 euro incl. btw.
In het kader van de opdracht “Ontruimen en ontgraven van perken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, en 11 op
begraafplaats Ieper” werd een bestek met nr. GD - 20/27 opgesteld door de Afdeling Openbaar
Domein Groendienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 165.317,25 EUR excl. btw of 200.033,87 EUR incl.
21% btw (34.716,62 EUR Btw medecontractant).
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel

Budget

wijze

van

de

vereenvoudigde

Reeds
Oud
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar

Nieuw
Datum
beschikbaar consu

0990200.033,87 EUR 3.626,97
2020 0/222107/BESTUUR/CBS/0/IP- 288.501,70 EUR 84.840,86 203.660,84
euro
100

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. GD - 20/27 en de raming voor de opdracht “Onruimen en ontgraven van
perken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, en 11 op begraafplaats Ieper”, 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 165.317,25 EUR excl.
btw of 200.033,87 EUR incl. 21% btw (34.716,62 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, op
budgetcode 0990-0/222107/BESTUUR/CBS/0/IP-100 (actie AC073).
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
FINANCIËN
15.

Gemeentebelasting op het parkeren van voertuigen- opschorting ingevolge coronamaatregelen

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en de
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken;
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid.
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van de belasting op het
parkeren van voertuigen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
aanneming en bevestiging van een aantal door de crisiscel vastgestelde maatregelen.
Feiten, context en informatie
Sinds 13 maart 2020 zijn diverse maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad
steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie, zo ook
op lokaal vlak. Ondertussen wordt werk gemaakt van een gefaseerde exitstrategie.
De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om de belastingdruk voor de belastingplichtigen
op hun grondgebied te verminderen.
Door de coronamaatregelen is het verkeer in de binnenstad fel verminderd en dien ten gevolge ook
het parkeren in de binnenstad.
De organisatie van het betalend parkeren gebeurt o.a. door middel van parkeerautomaten. Deze
automaten werken met toetsen waarvan de aanraking aanleiding kan geven tot besmetting.
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De parkeerwachters kunnen ook benaderd worden door burgers die de afstandsregels niet
respecteren.
De volksgezondheid en de veiligheid van de burgers als ook van de parkeerwachters moet
bovendien maximaal bewerkstelligd worden.
Door het geringe verkeer is de parkeerdruk en de noodzaak om voldoende rotatie in de bezetting
van de beschikbare parkeerplaatsen te brengen sterk verminderd.
Derhalve is momenteel niet opportuun om de controle op het betalend parkeren te handhaven.
Gezien het evenwel onduidelijk is wanneer de situatie zich enigszins zal normaliseren, wordt
voorgesteld om het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de exacte datum van
het her-activeren van de belasting op het parkeren van voertuigen te bepalen. De machtiging
wordt gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierover aan de eerste volgende
gemeenteraad gerapporteerd wordt, dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Financiële gevolgen
De gemiddelde maandelijkse ontvangsten van het parkeren bedragen 75.000 euro.
Door de geringe aanwezigheid van verkeer zouden deze inkomsten sowieso fel verminderen.
De financiën van de gemeente kunnen de minderontvangsten van deze maatregel opvangen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1 Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van de belasting op
het parkeren van voertuigen wordt vanaf 18 maart 2020 opgeschort rekening houdend met de
civiele noodsituatie zoals vastgesteld is door de hogere overheid.
Artikel 2 De geldigheid van de bewonerskaarten wordt verlengd met de periode van civiele
noodsituatie zoals vastgesteld door de hogere overheid.
Artikel 3 Machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de exacte
datum van het her-activeren van de belasting op het parkeren van voertuigen te bepalen evenals de
termijn waarmee de bewonerskaarten verlengd worden. Het college zal hierover aan de
eerstvolgende gemeenteraad rapporteren, dit ter bevestiging van de door het college genomen
beslissing.
Artikel 4 De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig
de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
16.

Belasting op het exploiteren van toeristische logies - machtiging aan het college tot bepaling
van pro rata tarief

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
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 omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en de
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken;
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid.
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van de belasting op het
exploiteren van toeristische logies.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
aanneming en bevestiging van een aantal door de crisiscel vastgestelde maatregelen.
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Feiten, context en informatie
Sinds 13 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligsraad steeds
strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie, ook op lokaal
vlak. Ondertussen wordt er werk gemaakt van een gefaseerde exitstrategie.
De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op
hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis
financieel al zwaar inleveren.
Meer in het bijzonder werden de logies-verstrekkende bedrijven verplicht tot sluiting gedurende de
periode noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit is minstens
tot 3 mei 2020 het geval. Het lijkt dan ook wenselijk en nodig om de belasting op het exploiteren van
toeristische logies niet geheel in te vorderen maar een pro rata tarief toe te passen, minstens tijdens
deze sluitingsperiode. De exacte periode kan evenwel nu nog niet vaststaand bepaald worden
evenmin als in welke mate ze meteen terug volledig operationeel zullen mogen worden, onder meer
wat betreft buitenlandse gasten. Vandaar het voorstel om het college van burgemeester en
schepenen te machtigen hierover uitspraak te doen. De machtiging wordt gegeven onder
de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad gerapporteerd
wordt, dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Financiële gevolgen
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze
tegemoetkomingen opvangen.
In het meerjarenplan 2020-2025 is een jaarlijkse opbrengst van 180.000 euro voorzien.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artiikel 1: Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging verleend om voor de
categorieën B&B of gastenkamer en alle vakantielogies, categorie jeugdverblijfcentra type C,
categorie bivakhuizen in jeugdverblijfcentra type B, categorie vakantiewoning en categorie
openluchtrecreatief terrein of camping
de berekeningsgrondslag en het tarief zoals bepaald in het artikel 4 van het raadsbesluit van 2
december 2019 tot vaststelling van de belasting op het exploiteren van toeristische logies pro rata te
bepalen rekeninghoudend met de duur van de verplichte sluiting ingevolge de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het college zal hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad rapporteren, dit ter bevestiging van de
door het college genomen beslissing.
Artikel 2 : De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente
overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
17.

Heffing van een plaatsrecht op de standplaatsen op de Ieperse foren - vrijstelling nav
coronamaatregelen.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
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.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid.
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het raadsbesluit van 2 december 2019 tot vaststelling van heffing van een plaatsrecht op de
standplaatsen op de Ieperse foren.

04.05.2020

66

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 tot compensatie van
betaald bedrag ten gevolge vroeg tijdig beëindigen van de kattenfoor.
Feiten, context en informatie
Jaarlijks worden er enkele foren georganiseerd in de stad. Deze maken allemaal hoofdzakelijk
gebruik van het openbaar domein. In de gemeenteraad van 2 december 2019 werd hiertoe een
plaatsrecht vastgesteld.
Door de maatregelen ten einde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd de
kattenfoor vroegtijdig beëindigd.
Ten gevolge deze maatregel konden de foorkramers veel minder inkomsten genereren.
Het is billijk vrijstelling van plaatsrecht te verlenen voor de periode van de kattenfoor.
Financiële gevolgen
De financien van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze vrijstelling
opvangen.
Het betreft een bedrag van 18.255,45 euro.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Vrijstelling te verlenen voor het plaatsrecht zoals bepaald in artikel 3 van het raadsbesluit
van 2 december 2019 voor de periode van de kattenfoor 2020.
Artikel 2: Vrijstelling te verlenen van de aangerekende retributie voor de terbeschikkingstelling van
elektriciteit op foren en kermissen voor de periode van de kattenfoor 2020.
Artikel 3 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd 23 maart 2020 tot
compensatie te bekrachtigen.
Artikel 4 : De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente
overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking overeenkomstig
artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
18.

Plaatsrechten op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en zonneschermen (parasols) op
het openbaar domein. Vrijstelling n.a.v. maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
COVID-19

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
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.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid.
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van de plaatsrechten op het
plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en zonneschermen(parasols) op het openbaar domein.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
aanneming en bevestiging van een aantal door de crisiscel vastgestelde maatregelen.
Feiten, context en informatie
Eénmaal per legislatuur vragen de Horeca-uitbaters om bij hun zaak terrassen te mogen plaatsen.
Bij elke wijziging moet wel een nieuwe aanvraag worden ingediend. Deze maken allemaal
hoofdzakelijk gebruik van het openbaar domein.
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Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 wordt voor het verkrijgen
van een terrasvergunning een plaatsrecht aangerekend rekeninghoudend met de locatie en de
grootte van het terras.
Ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken
zijn de horeca-zaken verplicht gesloten sedert 14 maart 2020 en is het plaatsen van terrassen
verboden tijdens de periode, dit minstens tot 3 mei 2020. Ondertussen wordt werk gemaakt van een
gefaseerde exitstrategie.
De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op
hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis
financieel al zwaar inleveren.
Gezien het evenwel onduidelijk is wanneer de situatie zich enigszinds zal normaliseren , wordt
voorgesteld om het college van burgemeester en schepenen te machtigen om het tarief van de
belasting pro rata te bepalen rekeninghoudend minstens met de duur van de verplichte sluiting
ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
De machtiging wordt gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierover aan de eerstvolgende
gemeenteraad gerapporteerd wordt, dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Financiële gevolgen
De financien van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze
tegemoetkomingen opvangen.
In het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor een jaarlijkse opbrengst van 75.000 euro voorzien.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Vrijstelling te verlenen van de belasting zoals bepaald in artikel 3 van het besluit van
gemeenteraad van 2 december 2019 betreffende plaatsrechten op het plaatsen van terrassen voor
de periode van sluiting van de horeca zaken noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
Artikel 2: Aan het College van Burgemeester en Schepenen de machtiging verlenen om het tarief
van de belasting pro rata te bepalen rekeninghoudend met de duur van de verplichte sluiting
ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Het college zal hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad rapporteren, dit ter bevestiging van de
door het college genomen beslissing.
Artikel 3 : De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente
overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
19.

Plaatsrechten ter gelegenheid van markten en openbare verkopingen.Vrijstelling ingevolge
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
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.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid.
Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van plaatsrechten ter
gelegenheid van markten en openbare verkopingen.
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Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
aanneming en bevestiging van een aantal door de crisiscel vastgestelde maatregelen.
Feiten, context en informatie
Wekelijks wordt er een zaterdagmarkt georganiseerd in de stad. Daarnaast zijn er regelmatig vragen
voor occasionele markten en af en toe vragen voor openbare verkopen. Deze maken allemaal
hoofdzakelijk gebruik van het openbaar domein en de organisatie hiervan brengt extra lasten met
zich mee.
Sinds 13 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad
steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie, ook op
lokaal vlak. Ondertussen wordt werk gemaakt van een gefaseerde exitstrategie.
Sinds 14 maart 2020 zijn openbare markten verboden ingevolge maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19, met uitzondering van marktkramen met
voedingswaren. Kort daarna werden ook deze verboden indien er voldoende aanbod was in de
omgeving.
De Vlaamse regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op
hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis
financieel al zwaar inleveren.
Het is billijk om de plaatsrechten ter gelegenheid van markten en openbare verkopingen vrij te
stellen gedurende de periode van verbod omwille van de maatregelen noodzakelijk om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Gezien het evenwel onduidelijk is wanneer de situatie zich enigzins zal normaliseren, wordt
voorgesteld om het college van burgemeester en schepenen te machtigen om voor de
belastingplichtigen die conform artikel 6 van het reglement een overeenkomst voor een langere
periode hebben afgesloten het bedrag van de belasting pro rata te berekenen rekeninghoudend met
de duur van het verbod. De machtiging wordt gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat
hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad gerapporteerd wordt, dit ter bevestiging van de door
het college genomen beslissing.
Financiële gevolgen
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze
tegemoetkomingen opvangen.
In het meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor een jaarlijkse opbrengst van 110.000 euro voorzien.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Vrijstelling te verlenen voor de plaatsrechten zoals bepaald in het besluit van de
gemeenteraad van 2 december 2019 tot vaststelling van plaatsrechten ter gelegenheid van markten
en openbare verkoping voor de periode waarop het verbod op markten geldt ingevolge de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 2: Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt machtiging verleend om voor
de belastingplichtigen die conform artikel 6 van het reglement een overeenkomst voor een langere
periode hebben afgesloten het bedrag van de belasting pro rata te berekenen rekeninghoudend met
de duur van het verbod. Het college zal hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad rapporteren,
dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Artikel 3 : De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente
overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
VERKEER EN MOBILITEIT
20.

Levering, plaatsen en in dienst stelling van parkeersensoren voor shop & go parkeerplaatsen
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/23/A

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.
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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.
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 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In de beleidsnota van het meerjarenplan 2020 - 2025 is opgenomen om op strategische plaatsen
shop & go parkeerplaatsen te voorzien. Tussen 9 en 18u kunnen bezoekers tot 30 minuten gratis
parkeren, met bij voorkeur handhaving op basis van parkeersensoren om voldoende circulatie te
garanderen.
Momenteel zijn in de binnenstad 23 laad- en loszones aanwezig, met een variabele lengte. Sinds
enkele jaren worden deze in de voormiddag als laad- en loszone gebruikt, in de namiddag als
gewone parkeerplaatsen. In de namiddag zijn bijgevolg geen specifieke mogelijkheden om te laden
en te lossen, bijvoorbeeld met bestelwagens.
Shop & go kortparkeren (30 min) heeft als voordelen dat de openbare parkeerplaatsen optimaler
worden gebruikt, dat het zoekverkeer naar kortparkeerplaatsen vermindert en dat deze plaatsen ook
gebruikt kunnen worden om te laden en te lossen.
Er wordt voorgesteld om de huidige laad- en loszones te optimaliseren qua ligging (waar nodig),
lengte en voorzieningen én om er shop & go parkeerplaatsen te voorzien met sensoren. Dit zou niet
toegepast worden op een 4-tal laad- en loszones die gelegen zijn buiten winkelstraten, die een
louter gebruik kennen als laad- en loszones of om technische redenen. Daarnaast zijn er een aantal
straten met handelszaken waar momenteel geen laad- en loszones voorzien zijn. In deze straten
wordt voorgesteld om een aantal gewone parkeerplaatsen om te vormen tot shop & goparkeerplaatsen. Concreet gaat het over de Sint-Jacobsstraat, Boomgaardstraat,
Vandepeereboomplein (na heraanleg) en de Vooruitgangstraat. Het zou gaan om een 80-tal shop
en go parkeerplaatsen.
Daarnaast worden ook de nieuwe op- en afstapplaatsen voor toeristenbussen sensoren te plaatsen
om de tijdsduur te controleren opgenomen in de opdracht.
De opdracht, opgesteld door de afdeling openbaar domein mobiliteit is tweeledig :
Deel 1 “Levering, plaatsen en in dienst stelling van parkeersensoren voor shop & go
parkeerplaatsen” (bestek TD/2020/23/A) omvat het aanleveren van een volledig systeem van
werkende parkeersensoren, meer bepaald het leveren en in werking stellen van: hardware, montage
en installatie, configuratie en linken van software en voorzien van alle noodzakelijke materialen
nodig om het systeem operationeel te plaatsen.
Deel 2 “Levering, plaatsing en in dienst stellen van software en hosted server om het de
parkeersensoren te exploiteren, te beheren en te onderhouden” (bestek TD/2020/23/B) moet de
mogelijkheid aanbieden om de parkeersensoren en andere hardware uit perceel 1 op een adequate
en optimale wijze in al zijn aspecten te beheren.
Er wordt voorgesteld de respectieve opdrachten te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
AC087/022035.000,00
2020
35.000,00 EUR
0/222107
EUR
AC023/02903.000,00
2021
75.000,00 EUR
04/03/2020
0/222100
EUR
Voor de uitgave van deze opdracht is een budget beschikbaar van 35.000,00 EUR op de actie AC087
van het prioritair beleid. De uitgave van de kosten voor de uitrusting van de sensoren voor de nieuwe
op- en afstapplaatsen voor toeristenbussen zullen gefinancierd worden met budgetten ingeschreven
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op AC023 (toerismebussen beperkt in het centrum toelaten), waarvan het budget momenteel op staat
2021 en bijgevolg (een deeltje) te verschuiven is naar 2020. De kosten van de plaatsing en
indienststelling wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 38.000,00 EUR, inclusief btw. Een
detailraming is niet evident gezien de repeaters en verwerkingscentrales voorzien om het systeem
optimaal draaiende te houden berekend moeten worden door de installateur.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 3 onthoudingen
(de raadsleden Desomer, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: Het bestek TD/2020/23 voor de opdrachten “Levering, plaatsen en in dienst stelling van
parkeersensoren voor shop & go parkeerplaatsen” en “Levering, plaatsing en in dienst stellen van
software en hosted server om het de parkeersensoren te exploiteren, te beheren en te
onderhouden”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Dienst Mobiliteit worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de bestekken en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten.
Artikel 2: De respectieve opdrachten wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op budgetcode AC087/0220-0/222107 van het
investeringsbudget van 2020 en op budgetcode AC023/0290-0/222100 van het investeringsbudget
van 2021, deels te verschuiven naar 2020.
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
ARCHIEF
21.

Definitieve goedkeuring straatnamen (Blomfieldpad, Dehempad, Bellewaardebeekpad,
Rietpad)

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 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen,
gewijzigd op 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002
Feiten, context en informatie
De Gemeenteraad van de Stad Ieper heeft in zitting van 3 februari 2020 op advies van de Stedelijke
Straatnamencommissie (zitting van 7 november 2019) principieel volgende nieuwe straatnamen
goedgekeurd:
Voor het wandelpad tussen de Menenpoort en het voormalig open zwembad (binnenkant
vestingen), de naam BLOMFIELDPAD.
Op het straatnaambord wordt onderstaande tekst voorzien: "Reginald (°1856-+1942), architect".
De naam verwijst naar de Britse architect Reginald Blomfield, die onder meer de Menenpoort en
Saint George’s Memorial Church ontwierp. Hij bedacht voor de Commonwealth War Graves
Commission ook het Cross of Sacrifice.
Voor het pad langsheen de buitenkant van de vestingen tussen de Fenix en de Rijselpoort de naam
DEHEMPAD.
Op het straatnaambord wordt onderstaande tekst voorzien: "Louise (°1866-+1922), kunstschilderes".
De naam verwijst naar de in Ieper geboren en in Vorst overleden kunstschilderes. De Ieperse
kunstschilder Theodore Cériez ontdekte haar talent en spoorde haar aan een artistieke carrière uit
te bouwen. Ze was één van de eerste Belgische vrouwen die artistiek doorbrak. Elke vijf jaar reikt de
stad Ieper een naar haar genoemde prijs uit.
Voor het volledige verbindingspad tussen Potijzestraat-Brugseweg-Pilkemseweg de naam
BELLEWAARDEBEEKPAD.
De naam verwijst naar de aldaar gelegen Bellewaardebeek.
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Voor het nieuwe verbindingspad tussen OC In ’t Riet (Seelbachdreef) en de Blauwepoortstraat de
naam RIETPAD.
De naam verwijst naar het aldaar gelegen OC In ‘t Riet.
Conform artikel 4, 3° van het decreet van 28 januari 1977 werd dit op 5 februari 2020 gedurende 30
dagen openbaar bekendgemaakt. Er zijn bij het College van Burgemeester en Schepenen geen
schriftelijke opmerkingen of bezwaren ingediend.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 9 maart 2020 beslist deze nieuwe
straatnamen voor definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: De in de gemeenteraad op 3 februari 2020 hieronder vermelde principieel goedgekeurde
straatnamen definitief goed te keuren :
Voor het het wandelpad tussen de Menenpoort en het voormalig open zwembad (binnenkant
vestingen), de naam BLOMFIELDPAD.
Op het straatnaambord wordt onderstaande tekst voorzien: "Reginald (°1856-+1942), architect".
De naam verwijst naar de Britse architect Reginald Blomfield, die onder meer de Menenpoort en
Saint George’s Memorial Church ontwierp. Hij bedacht voor de Commonwealth War Graves
Commission ook het Cross of Sacrifice.
Voor het pad langsheen de buitenkant van de vestingen tussen de Fenix en de Rijselpoort de naam
DEHEMPAD.
Op het straatnaambord wordt onderstaande tekst voorzien: "Louise (°1866-+1922), kunstschilderes".
De naam verwijst naar de in Ieper geboren en in Vorst overleden kunstschilderes. De Ieperse
kunstschilder Theodore Cériez ontdekte haar talent en spoorde haar aan een artistieke carrière uit
te bouwen. Ze was één van de eerste Belgische vrouwen die artistiek doorbrak. Elke vijf jaar reikt de
stad Ieper een naar haar genoemde prijs uit.
Voor het volledige verbindingspad tussen Potijzestraat-Brugseweg-Pilkemseweg de naam
BELLEWAARDEBEEKPAD.
De naam verwijst naar de aldaar gelegen Bellewaardebeek.
Voor het nieuwe verbindingspad tussen OC In ’t Riet (Seelbachdreef) en de Blauwepoortstraat de
naam RIETPAD.
De naam verwijst naar het aldaar gelegen OC In ‘t Riet.
BIBLIOTHEEK
22.

Tarief- en gebruikersreglement bibliotheek.

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)
Feiten, context en informatie
Het tariefreglement van de bibliotheek werd vorig jaar nog niet hernieuwd omwille van de
afstemming op Wise, het nieuwe bibliotheeksysteem dat vanaf 30 maart wordt gebruikt in onze bib.
Er verandert niets fundamenteels in het nieuwe reglement qua tarieven. De procedures zijn
afgestemd op Wise en qua financiële opvolging zoals vooraf besproken met de financiële dienst;
een aantal artikels is vereenvoudigd en/of aangepast aan de huidige situatie.
Het ontwerp werd besproken en positief geadviseerd op de vergadering van de
bibliotheekcommissie van 11 maart 2020 en goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen op 16 maart 2020.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen het
tarief- en gebruikersreglement van de bibliotheek goed.
Artikel 1
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De bibliotheek is een open en toegankelijk huis – een basisvoorziening waar elke burger terecht kan
met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheek staat in voor
cultuurspreiding en cultuurparticipatie, voor educatie en ontmoeting voor heel de bevolking en met
bijzondere aandacht voor onderwijs, jeugd en moeilijk bereikbare groepen. De bibliotheek werkt
laagdrempelig, actueel en ongebonden met de collectie, de dienstverlening en een
activiteitenaanbod.
Iedereen kan in de bibliotheek terecht voor het raadplegen van het aanbod. Wie wil lenen, moet lid
zijn.
Artikel 2
Het lidgeld van de bibliotheek bedraagt 5 euro. Het lidmaatschap gaat in op de dag van betaling en
is één jaar geldig. Wie jonger is dan 18 jaar betaalt geen lidgeld. Personeelsleden van de stad Ieper,
OCMW Ieper en hun verzelfstandigde entiteiten betalen ook geen lidgeld.
De elektronische identiteitskaart wordt gebruikt als lenerspas. Wie niet over een elektronische
identiteitskaart beschikt, krijgt een lenerspas (hoofdbibliotheek) of lenerskaart (uitleenposten) op
voorlegging van een identiteitsbewijs (of voor kinderen onder 12 jaar met toestemming van één van
de ouders).
De lenerspas is persoonlijk. Bij verlies of beschadiging wordt een nieuwe lenerspas afgeleverd
tegen betaling van 2,50 euro.
Wie jonger is dan 12 jaar kan alleen gebruik maken van het aanbod voor de jeugd.
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.
Artikel 3
Het lenen van alle materialen is gratis. De uitleentermijn bedraagt 28 dagen. Speelgoedkoffers
kunnen slechts acht dagen ontleend worden.
Elke lener mag maximaal zes stuks van elk van deze materialen lenen: boek, tijdschrift, dvd, cd, cdrom, taalcursus, speelgoed, e-boek. Elke lener kan maximaal drie games lenen. Elke lener kan één
e-reader en één speelgoedkoffer lenen.
De uitleentermijn kan tweemaal verlengd worden met 28 dagen indien het ontleende werk niet door
een andere lener gereserveerd is. De uitleentermijn voor e-readers en e-boeken kan éénmaal
verlengd worden met 28 dagen. De uitleentermijn voor speelgoed kan niet verlengd worden.
Voor kinder- en jeugdjury, leesgroepen, bibliotheekvrijwilligers, klassen, instellingen en andere
categorieën van leners kan het college van burgemeester en schepenen afwijkende regels
beslissen.
Artikel 4
Drie dagen voor de vervaldatum krijgt de lener een inleverherinnering.
Wanneer de lener de materialen te laat terugbrengt of te laat verlengt, wordt een
herinneringsprocedure opgestart. De lener betaalt 0,50 euro maningsgeld per (begonnen) week per
stuk. Voor speelgoedkoffers bedraagt het maningsgeld 3 euro per (begonnen) week per koffer.
Voor herinneringen per e-mail worden geen kosten aangerekend.
Voor herinneringen per brief wordt één euro per brief aangerekend.
De procedure verloopt als volgt:
• Een eerste herinneringsbericht wordt één week na de vervaldatum verstuurd.
• Een tweede herinneringsbericht wordt twee weken na de vervaldatum verstuurd.
• Een laatste herinnering wordt vier weken na de vervaldatum verstuurd (altijd per brief).
Hierin wordt de kostprijs van de geleende materialen per materiaal aangerekend. Op dit
moment wordt de lenerspas geblokkeerd. De lener heeft dan nog vier weken tijd om de
geleende materialen terug te brengen. Als de lener de materialen binnen deze vier weken
inlevert, vervalt de kostprijs van de materialen en blijft alleen de boete en portkosten te
betalen.
• Wanneer de materialen niet ingeleverd worden binnen acht weken na de vervaldatum,
worden de materialen automatisch afgevoerd. Het is dan niet meer mogelijk om de
materialen terug te brengen. De kostprijs van de materialen, een administratieve kost en de
boete worden via de financiële dienst van de stad aangerekend aan de lener.
Een lener verliest het recht werken te lenen zodra en zolang hij een totale schuld aan de bibliotheek
heeft van 12,50 euro of meer.
Artikel 5
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een
beschadigd werk moet hij het personeel verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk gesteld worden.
Schade mag niet door de lener zelf hersteld worden. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de
kostprijs van het materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Voor werken
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die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval afzonderlijk door de directeur te
bepalen toeslag aangerekend.
Als een materiaal beschadigd is of vuil terug gebracht wordt, bepaalt de directeur het bedrag van de
schadevergoeding/herstellingskosten.
Bijzondere bepalingen :
• beschadiging barcode : 1,20 euro
• beschadiging RFID-label : 0,50 euro
• speelgoed: bij verlies van een onderdeel wordt vervanging aangerekend of wordt het
materiaal helemaal aangerekend
• verlies tekstboekje (CD's, CD-roms, DVD’s) : vergoeding voor het volledige materiaal
Artikel 6
Materialen die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. Per lenerspas kunnen maximum vijf
materialen tegelijkertijd gereserveerd worden. Per reservatie betaalt de lener 0,50 euro. Voor
meldingen per e-mail worden geen kosten aangerekend. Voor meldingen per brief wordt één euro
per brief aangerekend.
De gereserveerde werken worden acht dagen ter beschikking gehouden. Werken (met uitzondering
van speelgoed) die niet tot de collectie behoren, kunnen uit een andere bibliotheek worden
aangevraagd (interbibliothecair leenverkeer). Per aanvraag betaalt de lener 1,20 euro (behalve in
uitzonderlijke gevallen als de bibliotheek van oorsprong meer aanrekent).
Artikel 7
Dieren (met uitzondering van geleidehonden) zijn niet toegelaten in de bibliotheek. Zelf
meegebrachte etenswaren zijn niet toegelaten in de bibliotheek.
Artikel 8
De audiovisuele materialen mogen niet in het openbaar vertoond of ten gehore gebracht worden
noch worden gekopieerd. Zij worden enkel ter beschikking gesteld voor gebruik in besloten kring. De
bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele misbruiken.
De bibliotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan apparatuur
veroorzaakt door het afspelen van ontleende materialen. De bibliotheek kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor ongevallen bij gebruik van speelgoed.
Artikel 9
Het gebruik van de publiekscomputers in de leeszaal is gratis.
Er kan ingelogd worden voor minimaal 15 minuten en maximaal 60 minuten. Er wordt een maximaal
tijdskrediet per dag/week/maand per persoon ingesteld. De laatste sessie van 15 minuten start ten
laatste 15 minuten vóór sluitingstijd.
Reserveren van een tijdsblok op een publiekscomputer is mogelijk.
De publiekscomputers kunnen door het personeel gereserveerd worden voor educatieve
doeleinden.
Het is niet toegestaan om de pc's te gebruiken voor illegale doeleinden. Het raadplegen of
publiceren van pornografische, gewelddadige, racistische of bedreigende beelden en/of teksten zal
worden vervolgd.
Artikel 10
Fotokopieën of printafdrukken kosten 0,15 euro/stuk voor A4 en 0,30 euro/stuk voor A3.
Artikel 11
De bezoeker kan gebruik maken van lockers tijdens het bezoek aan de bibliotheek. Het is niet
toegelaten om buiten de openingsuren gebruik te maken van de lockers. Omwille van veiligheid en
hygiëne kunnen de lockers na sluitingstijd leeggehaald worden. De bibliotheek is niet
verantwoordelijk voor schade aan of verlies van voorwerpen bij gebruik van de lockers. Bij verlies
van een sleutel wordt 7 euro aangerekend.
Artikel 12
Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement en
de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring
https://ieper.bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem
Artikel 13
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden
uitgesloten van toegang tot en gebruik van de bibliotheek.
Artikel 14
Alle onvoorziene gevallen worden door de directeur geregeld.
Artikel 15
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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MILIEU
23.

Kaderovereenkomst met Fluvius voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen

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)
Feiten, context en informatie
De stad had de vorige kaderovereenkomst goedgekeurd en ondertekend en kon hierdoor gebruik
maken van de energiediensten van Fluvius. Om verder gebruik te maken van de diensten wordt
gevraagd dat de gemeenteraad de kaderovereenkomst met Fluvius zou goedkeuren en
ondertekenen.
Hierdoor krijgt de distributienetbeheerder de toestemming van de stad om energiebesparende
maatregelen te gaan uitvoeren voor de stad. De distributienetbeheerder zorgt voor het bestek, de
offertes, … De stad dient enkel de nuttige inlichtingen te verschaffen zoals meetgegevens,
oppervlakte, … die de prijsvraag door Fluvius kan versnellen. De kaderovereenkomst kan gebruikt
worden voor het aanbrengen van hoogrendementsglas, isolatie, stookplaatsrenovatie, relighting,
opmaken EPC, … en ook het verder gebruik van E-lyse het energieboekhoudprogramma van
Fluvius.
De kaderovereenkomst beschrijft de procedure, de verplichtingen en de werkwijze tussen de stad en
de distributienetbeheerder. Deze treedt in werking na ondertekening van het contract en geldt voor
onbepaalde duur.
Door het ondertekenen van de overeenkomst kan met de stad een contract opgemaakt worden voor
een bepaalde opdracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 29 ja stemmen en 2 onthoudingen (de
raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: de kaderovereenkomst met Fluvius voor het uitvoeren van energiebesparende
maatregelen goed te keuren.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
24.

Huurgelden handelspanden in eigendom van de stad. (Vraag van raadslid Desomer)
Zo goed als de volledige middenstand wordt getroffen door deze crisis. Zowel horeca als winkels
zijn nu al enkele weken dicht. Mooi was de tegemoetkoming van de brouwers, waaronder ook de
Ieperse families Vermeulen en Leroy. Zij scholden de huur voor al zeker één maand kwijt. Ook
andere eigenaars lieten hun huurders-middenstanders reeds weten geen of slechts gedeeltelijk huur
te vragen. CD&V stelt voor dat ook de stad tegemoet komt aan haar huurders van de
handelspanden oa in de Menenstraat en Rijselstraat. Is de stad bereid het huurgeld voor de periode
van de verplichte sluiting te laten vallen?

25.

Gratis parkeren op zaterdag tot einde dit jaar. (Vraag van raadslid Desomer)
Om Ieper als inkoopstad te promoten werd door het stadsbestuur reeds een bon beloofd aan alle
inwoners. Onze fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking hiervan. Daarnaast doen wij graag het
voorstel om na de heropstart tot einde van dit jaar het parkeren op zaterdag gratis te houden. Kan
het stadsbestuur dit voorstel steunen?

26.

Klaar voor post-corona. (Vraag van raadslid Desomer)
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Samen weet je meer dan alleen. Na onze oproep in de krant vorige week werden de fractieleiders
uitgenodigd naar de info-avond waar alle reeds genomen maatregelen op een rij werden gezet door
het stadsbestuur. Echter, het werk is helemaal niet af. Integendeel, het grootste werk moet nog
starten. Wij zijn met de 10 CD&V-fractieleden zeker bereid om elk vanuit onze specifieke
achtergrond mee te helpen denken en werken waar nodig. Is de stad bereid de bestaande taskforce
uit te breiden met de fractieleiders van alle partijen en de adhoc-werkgroepen open te stellen voor
alle leden van de raad?
27.

Ondersteuning Ieperse scholen. (Vraag van raadslid Desomer)
De scholen zitten met de handen in het haar wat de heropstart betreft van 15 mei. Op het
fractieleiders-overleg werd door de bevoegde schepen gesteld dat er maar zou gereageerd worden
als de vraag naar ondersteuning effectief werd gesteld. CD&V vindt dat de stad hier echt wel zelf het
initiatief moet nemen zonder een afwachtende houding aan te nemen. Daarnaast wordt door CD&V
gevraagd om de openbare gebouwen die momenteel niet in gebruik zijn ter beschikking te stellen
van de scholen. Is het stadsbestuur bereidt de ondersteuning te bieden en de openbare gebouwen
ter beschikking te stellen?

28.

Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. (Vraag van
raadslid Six)
De Corona-crisis en de genomen maatregelen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen.
Veel ondernemers zien hun inkomsten (totaal) gereduceerd. Initiatieven om onze lokale
ondernemingen te ondersteunen dringen zich dan ook op. Het Vlaams Parlement nam hiervoor al
enkele initiatieven. Zo werd op 15 april 2020 het ‘Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit’ goedgekeurd. Hierdoor krijgen lokale besturen de mogelijkheid de opcentiemen op
de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 nog aan te passen. Concreet zullen de
gemeenten hun oorspronkelijke besluiten tot vaststelling van de opcentiemen kunnen intrekken om
deze uiterlijk op 20 mei te vervangen door een nieuw besluit. Dat besluit moet dan ten laatste op 31
mei aan Vlabel (Vlaamse belastingdienst) worden meegedeeld.
Een lineaire verlaging van de gemeentelijke opcentiemen zou grote gevolgen hebben voor de
gemeentelijke inkomsten. Sinds aanslagjaar 2019 hebben lokale besturen echter de mogelijkheid
om de opcentiemen te differentiëren binnen hun grondgebied. Hierdoor kan men, onder meer, de
opcentiemen laten variëren per categorie van belastingplichtige. Deze mogelijkheid biedt in
combinatie met bovenvermeld decreet de gelegenheid om onze lokale ondernemers extra
ademruimte te geven in deze moeilijke tijden.
Vraag:
• Is het college van burgemeester en schepenen bereid om de opcentiemen voor bedrijven
tijdelijk en eenmalig te verlagen om onze ondernemers meer ademruimte te geven ?
• Hoe ziet het college dat concreet ?

29.

Studie- en opvoedingsondersteuningen Katrol Ieper. (Vraag van raadslid Vancayseele)
CAW Centraal-West-Vlaanderen is gestopt sedert 1 januari 2020 met het aanbieden van de ‘Katrol’methodiek in de regio Ieper, Poperinge en Heuvelland. Na 8 jaar worden dus geen kinderen en
kansarme gezinnen meer geholpen via deze methodiek.
De reden die hiervoor aangehaald is dat het moeilijker werd om studenten te vinden. Dat terwijl de
Katrol zowel studenten uit de onderwijs-, pedagogie-, ortho- als sociaal werkrichtingen een
stageplek kan bieden en het aantal stageplekken voor sociaal werk in onze regio gering is.
CAW houdt het op dat vlak dus enkel op haar onthaalfunctie en dus stellen we ons vanuit de GroenFractie volgende vragen:
• Kunnen we van deze stopzetting een duidelijker rapport krijgen?
• Welke stappen werden gezet om dit initiatief op te vangen en welke stappen worden nu
genomen? (de Katrolwerkingen worden in oa Oostende en Diksmuide ook voortgezet tijdens
deze periode)
• Welke stappen zal Ieper postcorona zetten om de extra kloof die nu wordt gecreëerd te
dichten?

30.

Digitale jeugdraad Ieper. (Vraag van raadslid Sabels)
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Op donderdag 30 april zal de eerste online jeugdraad plaatsvinden. We zijn alvast blij dat er schot in
de zaak komt en dat één van onze voorstellen om de doorstart in te zetten meegenomen werd. We
stellen ons echter direct enkele vragen bij de werkwijze:
Wie werd er uitgenodigd voor deze online jeugdraad en op welke manier? Of werd deze bewust
wat stiller gehouden om met de kern te kunnen samenzitten?
• Wij hebben namelijk een rondvraag gedaan bij de leden van Jong Groen Ieper en ook bij
jongeren buiten deze groep en zij waren niet op de hoogte van deze online editie. Enkel een
video op youtube droppen en deze posten op je Facebookpagina is niet genoeg om er een
succes van te maken. Kunnen jullie aangeven welke kanalen er gebruikt werden om uit te
nodigen?
We vinden het jammer dat een doorstart qua communicatie opnieuw enorm stroef verloopt.
Zeer kortdag, weinig ruchtbaarheid en niet via de juist kanalen. Kan op dat vlak voor de volgende
editie het volgende meegenomen worden?
1) Het aanmaken van een FB-event om meer mensen te bereiken
2) Elk lid dat al eerder langskwam op zen minst uitnodigen per mail
3) Meerdere posts inplannen op verschillende sociale media (Instagram/Facebook/…)
Daarnaast wou ik ook even navragen of er met onze eerdere suggesties al gesproken was met
de jeugddienst en “overgebleven” jeugdraad zelf? Zullen er zaken meegenomen worden zoals de
kindergemeenteraad, kinderburgemeester, thematische werking, uitgebreidere postings op sociale
media, etc?
31.

Thermografische scans. (Vraag van raadslid Dehollander)
Tijdens de zitting van 3 februari had ik een vraag gesteld in verband met de dakisolatienorm.
Schepen Despeghel gaf toen als antwoord dat afgelopen winter over alle Ieperse daken werd
gevlogen om thermografische scans te maken en dat normaliter tegen eind februari alle gegevens
online zouden moeten staan.
We zijn nu begin mei en graag had IEPER2030 geweten wat de stand van zaken is in dit dossier.
MEDEDELINGEN

32.

Mededelingen.
Meerjarenplan 2020-2025
Tijdens het nazicht door Agentschap binnenlands bestuur van ons meerjarenplan 2020-2025 is
vastgesteld dat het PDF-rapport van het schema T2 en de digitale rapportering ervan op het niveau
van de rubrieken ‘financieringsuitgaven’ en ‘financieringsontvangsten’ niet overeenstemmen.
Dit klopt maar heeft louter een technische en softwarematige oorzaak. Aanpassing en correctie zal,
met akkoord van ABB, doorgevoerd worden bij de meerjarenplanaanpassing die in juli aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd. Dan wordt ook de nodige duiding hierbij voorzien.
IVVO. Uitnodiging virtuele infovergadering op 7 mei 2020.
Goedkeuring agendapunten statutaire algemene vergadering is een agendapunt van de GR van 8
juni 2020.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Algemeen directeur

Voorzitter

Stefan Depraetere

Ann-Sophie Himpe

