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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 8 JUNI 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, 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
Verontschuldigd: Jan Delie, Raadslid

De voorzitter opent de digitale zitting van de Gemeenteraad van maandag 8 juni 2020 om 19.30 uur.

Openbaar

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING
1.

Goedkeuring notulen van 4 mei 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 4 mei 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 20 ja stemmen en 10 onthoudingen
(de raadsleden De Roo, Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens
en Feys) de notulen van de zitting van 4 mei 2020 als goedgekeurd te beschouwen.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
2.

Digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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 28 mei 2020 beslist dat de gemeenteraad en raad
maatschappelijk welzijn van de stad Ieper op 8 juni 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 de raad met 19 ja stemmen en 11 onthoudingen (de
raadsleden Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens, Feys,
Sabels en Vancayseele) akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze waarbij de gemeenteraad
en raad maatschappelijk welzijn digitaal worden georganiseerd.
3.

Naamwijziging fractie.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In zitting van 4 mei 2020 hebben raadsleden Six en Dehollander gemeld niet langer deel uit te
maken van Vlaams Belang. Zij zetelen sedertdien als onafhankelijken.
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
Voortaan wensen beide raadsleden te zetelen onder de fractienaam IEPER2030 in de diverse
raden, commissies, enz. De vertegenwoordigingen blijven hetzelfde en Nancy Six blijft fractieleider.
Op een parlementaire vraag van parlementslid Katrien Schryvers van 16 februari 2012 antwoordde
Geert Bourgeois, toen viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en de Vlaamse rand het volgende: "Ook
een lokale lijst die haar naam wil veranderen, kan dat als alle leden van de fractie daarmee
instemmen. Voor de goede orde lijkt het mij wel aangewezen dat deze instemming schriftelijk wordt
gegeven zodat in de zitting van de gemeenteraad hiervan akte kan worden genomen."
Een fractie kan dus de naam wijziging mits :
- schriftelijk akkoord van alle fractieleden
- mededeling op de gemeenteraad
Raadsleden Six en Dehollander vragen de gemeenteraad hiervan akte te nemen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen neemt de raad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen (de
raadsleden De Roo, Feys, Sabels en Vancayseele) akte van hun vraag tot naamswijziging.
4.

IVVO. Goedkeuring agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene
vergadering van 16 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.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De statuten van IVVO - artikel 31 § 2 inzake aanwezigheid om geldige beslissing te nemen.
Feiten, context en informatie
Met aangetekend schrijven van 24 april 2020 wordt de stad Ieper uitgenodigd op de algemene
vergadering van de aandeelhouders van 16 juni 2020 om 18 uur in de exploitatiezetel (Bargiestraat
6, Ieper) van IVVO te Ieper.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering vermeldt :
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2019 - akteneming.
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2019.
3. Verslag van de commissaris - akteneming.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers.
7. Aanduiding bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2020-2021-2022.
In gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 werd raadslid Isabelle Duquesne aangeduid als
vertegenwoordiger en raadslid Gaetan Dumoulin als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
stad Ieper in de (buitengewone) algemene vergadering van IVVO.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 27 ja stemmen en 3 onthoudingen (de
raadsleden Six, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en de voorstellen van beslissing van de
algemene vergadering van de aandeelhouders van 16 juni 2020 van IVVO
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2019 - akteneming.
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2019.
3. Verslag van de commissaris - akteneming.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers.
7. Aanduiding bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2020-2021-2022.
Artikel 2 : de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de aandeelhouders van IVVO op 16 juni 2020 op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3 : afschrift van deze beslissing te sturen aan de IVVO
5.

DVV Westhoek. Goedkeuring van agendapunten 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 en in het bijzonder artikel 432 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waardoor de benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet worden voor elke algemene vergadering;
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
- De statuten van de DVV Westhoek.
Feiten, context en informatie
Met mail van 30 april 2020 wordt de stad uitgenodigd tot de algemene vergadering van de DVV
Westhoek op 23 juni 2020 om 18 uur in het Streekhuis Westhoek, Diksmuide.
De agenda van deze algemene vergadering vermeldt:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 4 december 2019;
2. Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
4. Duiding bij de statutenwijziging
5. Varia.
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In de zitting van 28 januari 2019 besliste de raad om raadslid Thijs Descamps af te vaardigen om de
stad Ieper effectief te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging Westhoek.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele)
Artikel 1. de agenda en de voorstellen van de algemene vergadering van 23 juni 2020 goed te
keuren.
Artikel 2. de vertegenwoordiger van de stad, raadslid Thijs Descamps op te dragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 3 : afschrift van deze beslissing te sturen aan DVV Westhoek.
VREDE
6.

Bekendmaking laureaat Vredesprijs 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
In 1998 installeerde het stadsbestuur Ieper het vredesfonds dat de opdracht kreeg om vanaf 2002
de driejaarlijkse vredesprijs van de stad Ieper te organiseren. De vredesprijs van de stad Ieper wil
een persoon of organisatie belonen die zich tijdens de voorbije jaren waar ook ter wereld op een
bijzondere manier heeft ingezet voor de wereldvrede. Net zoals voorheen werd voor de editie van
2020 een beroep gedaan op een internationaal selectiecomité om namen aan te dragen op basis
van een tekst die door wijlen professor Koen Koch in opdracht van het vredesfonds is geschreven.
In zijn tekst behandelt de heer Koch voorwaarden waaraan genomineerden voor de vredesprijs van
de stad Ieper (gedeeltelijk) dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor deze prijs. Concreet
behandelt de Heer Koch 4 wegen naar vrede:
1. Vrede is pas mogelijk als afstand gedaan wordt van oorlog als instrument van
internationale politiek. Dit veronderstelt
- een mondiaal bewustwordingsproces
- bereidheid om agressie collectief om te buigen
- het ontwikkelen mechanismen voor vreedzame verandering
- het ontwikkelen van mechanismen voor conflictoplossing.
2. Vrede is maar mogelijk als de instrumenten voor oorlogsvoering worden vernietigd.
Dit veronderstelt algemene ontwapening van zowel gesofisticeerde als relatief primitieve wapens.
3. Vrede is maar mogelijk als de oorzaken van oorlog weggenomen worden
Dit veronderstelt
- het verdwijnen van onderdrukking en het verdwijnen van schending van de mensenrechten
- het wegwerken van economische ongelijkheid
4. Blijvende vrede is maar mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Dit veronderstelt
- verzoening tussen voormalige vijanden
- internationale samenwerking en steun aan de democratiseringsbewegingen
- realisering van de rechten van de mens
Op basis van deze tekst nomineerde het selectiecomité 2020 in mei 2019 Rebecca Johnson,
Mukhtar Mai, Campaign to stop killer robots, Borderline Sicilia en women solidarity network Yemen
voor de prijs.
Leerlingen uit Ieperse scholen werkten tijdens de voorbije maanden rond de vredesprijs. Na de
genomineerden te hebben bestudeerd, konden de leerlingen hun stem uitbrengen voor de
genomineerde van hun keuze. Daarnaast werden alle inwoners van de stad op tal van manieren
opgeroepen om hun stem uit te brengen voor de genomineerde van hun keuze.
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Het stemmen kon van november 2019 tot 31 mei 2020. Dit gebeurde zowel digitaal via de website
van de vredesprijs maar eveneens analoog in een paar scholen, de Ieperse Gemeenteraad. De
stemmen werden door de coördinator van de vredesprijs bijgehouden en geteld. Alle analoge
stemmen werden tevens in het digitale systeem ingevoerd.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Six en Dehollander) :
Artikel 1: om de vredesprijs van de stad Ieper 2020 toe te kennen aan Campaign to stop killer
robots.
Artikel 2: om Campaign to stop killer robots uit te nodigen om de prijs op 11 november 2020 in Ieper
in ontvangst te nemen.
PATRIMONIUM
7.

Verkoop stukje restgrond gelegen Tiendelaan - goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is eigenaar van een stukje restgrond gelegen naast Tiendelaan 33. De aanpalende
eigenaar, het echtpaar Pascal en Marleen Voesterzoons-Sergier wenst dit stukje aan te kopen.
Op heden is dit perceel ingenomen als tuingrond en is dus volledig aangelegd en omgeven door een
haag en enkel nuttig voor de aanpalenden.
Deze grond is niet gekadastreerd en heeft een oppervlakte van 102,84 m².
Deze grond wordt uit het openbaar domein gedesaffecteerd.
Het schattingsverslag werd opgemaakt door landmeter Peter Despriet en de prijs werd bepaald op
10.750,00 EUR.
De kopers wensen met notaris Mieke Breyne te werken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze verkoop goed te keuren en de Algemene Administratie
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve inschrijving te nemen bij
de overschrijving van de akte.
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen tegen 2 neen
stemmen (de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: over te gaan tot de desaffectatie uit het openbaar domein en de verkoop van een stukje
restgrond niet gekadastreerd, met een oppervlakte van 102,84 m², gelegen nabij Tiendelaan 33, te
verkopen aan de aanpalende eigenaars Voesterzoons-Sergier voor een bedrag van 10.750,00
EUR.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
beslissing.
Artikel 3: de voorzitter en de algemeen directeur aan te stellen om de akte en alle bijgaande stukken
te ondertekenen.
Artikel 4: de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte.
8.

Gebouw met loodsen Diksmuidseweg Boezinge - goedkeuring aankoop.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In zitting van 06.01.2020 besloot het CBS zijn principiële goedkeuring te verlenen aan de aankoop
jegens Natuurinvest van een gebouw met loodsen gelegen in Boezinge, Diksmuidseweg 340 tegen
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de schattingsprijs, zijnde 450.000,00 EUR op voorwaarde dat hetzij er geen bodemverontreiniging
werd/wordt aangetroffen, hetzij alle kosten verbonden aan een eventuele bodemsanering ten laste
worden genomen door de verkoper.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen.
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
Via akte van 11.12.2017 kocht Natuurinvest, ondersteunend centrum van het Agentschap Natuur en
Bos, een commercieel gebouw met achterliggende loods en een tweede loods op en met grond,
gelegen in de Diksmuidseweg 340 in Boezinge naast de oude spoorwegbedding. Voordien was op
deze locatie een Aveve tuincentrum gevestigd.
Het voorwerp van deze verkoop is kadastraal bekend als Ieper, 8e afdeling, Boezinge, sectie A, nr.
0852D4 en is weergegeven als lot A op het metingsplan van de heer Pieter Callewaert van
01.12.2017 en heeft in totaal een gemeten oppervlakte van 28a 79ca. De aankoopprijs bedroeg
450.000,00 EUR.
Het lot B zoals vermeld op ditzelfde metingsplan, zijnde de woning Diksmuidseweg 342 op en met
grond, werd afzonderlijk verkocht aan een derde partij. Via de aankoopakte van 11.12.2017 werd
het lot A belast met een aantal conventionele erfdienstbaarheden ten gevolge van de splitsing van
de beide percelen. Zo moet de eigenaar van het lot A onder meer ten eeuwigen dage dulden dat het
hemelwater van het dak van de woning Diksmuidseweg 342 wordt afgevoerd via het dak van het
achterop gelegen gebouw en heeft de eigenaar van de woning Diksmuidseweg 342 onder meer ten
eeuwigen dage recht om regenwater te putten uit één of beide aanwezige regenwaterputten op het
lot A.
Voor de stad is deze aankoop een opportuniteit.
Via schrijven van 28.05.2019 gericht aan het Agentschap Natuur en Bos deelt aankoopcommissaris
Lieve Verfaillie mee dat de eerdere schatting van 27.03.2017 kan worden bevestigd waardoor de
waarde van dit onroerend goed wordt geraamd op 450.000,00 EUR met dien verstande dat geen
rekening wordt gehouden met eventuele bodemverontreiniging. Gedeeltelijk betreft dit lot A
risicogrond gezien er een risico-inrichting aanwezig is geweest.
Uit het verslag van het oriënterend bodemonderzoek van 10.03.2020 blijkt dat ook bijkomend
onderzoek heeft aangetoond dat er geen risico’s op saneringsverplichtingen te verwachten zijn bij
deze grond. Ten opzichte van het in 2017 uitgevoerde onderzoek is er niets bijkomends gevonden.
Ook op het vlak van asbest zijn geen bijzondere problemen te verwachten. Enkel zal bij eventueel
grondverzet niet de code 211 (propere grond) gehaald worden omwille van de loodresten, hetgeen
voor een aankoop geen beletsel vormt gezien dergelijke situatie zich op velerlei locaties in de regio
voordoet.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
ACO004/07012020
450000 0
450000
450000
0
13/02/2020
0/221000

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de Gemeenteraad met 16 ja stemmen tegen 14 neen
stemmen (de raadsleden De Roo, Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert,
Gheysens, Feys, Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: de goedkeuring te verlenen aan de aankoop jegens Natuurinvest van een gebouw met
loodsen gelegen in Boezinge, Diksmuidseweg 340, kadastraal bekend als Ieper, 8e afdeling,
Boezinge, sectie A, nr. 0852D4 zoals weergegeven als lot A op het metingsplan van landmeter
Pieter Callewaert van 01.12.2017 met een totale gemeten oppervlakte van 28a 79ca tegen de
schattingsprijs, zijnde 450.000,00 EUR op voorwaarde dat alle kosten verbonden aan een eventuele
bodemsanering ten laste worden genomen door de verkoper.
Artikel 2: de dienst vastgoedtransacties te gelasten met het verlijden van de authentieke akte.
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
beslissing.
Artikel 4: volmacht te verlenen aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur om
de akte en alle bijgaande stukken te ondertekenen.
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Artikel 5: de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte
9.

Verkoop grond en vestiging erfdienstbaarheid project Aquafin - goedkeuring
Raadslid Desomer is afwezig bij de behandeling van dit punt.

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 Ieper is eigenaar van een perceeltje grond dat dienstig zou zijn voor een gracht van Aquafin
(ingekleurd in geel nr. 17 - plan GRO5). Aquafin vraagt dan ook of dit perceeltje kan aangekocht
worden.
Deze grond is kadastraal gekend als deel van Ieper, afdeling 8 sectie A nr 859 (thv SchuttershofIeperlee), met een oppervlakte van 355 m² en een bijhorende ruimingszone van 197 m².
Landmeter Philippe Derck heeft een schattingsverslag opgemaakt, de waarde werd bepaald op 7,00
EUR/m² dus in totaliteit 2.485,00 EUR.
Daarnaast zou er een erfdienstbaarheid (ingekleurd in groen nr. 13 - plan GRO4) kadastraal gekend
als deel van Ieper, afdeling 8 sectie A nr 850M4 worden gevestigd met een breedte van 5m en een
lengte van 21m. Hiervoor wordt de standaardvergoeding van 3 euro per strekkende meter leiding
betaald i.e. 63 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel deze verkoop en vestiging van een
erfdienstbaarheid goed te keuren en de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 27 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: over te gaan tot de verkoop van deel van perceel gekend als Ieper, afdeling 8, sectie A,
nummer 859, met een oppervlakte van 355 m², ter hoogte van het Schuttershof/Ieperlee, te
verkopen aan Aquafin nv voor een bedrag van 2.485,00 EUR, bepaald volgens plan.
Artikel 2: over te gaan tot het vestigen van een erfdienstbaarheid kadastraal gekend als deel van
Ieper, afdeling 8 sectie A nr 850M4 met een breedte van 5m en een lengte van 21m ten gunste van
Aquafin nv voor een bedrag van 63,00 EUR, bepaald volgens plan.
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
beslissing.
Artikel 4: de voorzitter en de algemeen directeur aan te stellen om de akte en alle bijgaande stukken
te ondertekenen.
Artikel 5: de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte
10.

Verkoop stukje restgrond Hovelandpark - goedkeuring.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De stad Ieper is eigenaar van een stukje restgrond gelegen nabij Hovelandpark nr. 8. De
aanpalende eigenaar de heer Stijn Jonckheere wenst dit stukje aan te kopen.
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Deze grond is kadastraal gekend als Ieper 2e afdeling, sectie B en deel van perceelnummer 176Z9,
met een oppervlakte van 132,58m².
Op heden is dit perceel braakliggend en is het enkel nuttig voor de aanpalende eigenaar de heer
Stijn Jonckheere.
De verkoper wenst te werken met notaris Lucas Degandt uit Deerlijk.
Landmeter Peter Despriet heeft een schattingsverslag opgemaakt, de waarde werd bepaald op
11.000,00 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze verkoop goed te keuren en de Algemene Administratie
Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve inschrijving te nemen bij
de overschrijving van de akte.
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: het stukje grond, kadastraal gekend als Ieper 2e afdeling, sectie B deel van
perceelnummer 176Z9, met een oppervlakte van 132,58 m², gelegen nabij Hovelandpark 8, te
verkopen aan de aanpalende eigenaar de heer Stijn Jonckheere voor een bedrag van 11.000,00
EUR.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
beslissing.
Artikel 3: de akte te laten verlijden door notaris Lucas Degandt.
Artikel 4: de voorzitter en de algemeen directeur aan te stellen om de akte en alle bijgaande stukken
te ondertekenen.
Artikel 5: de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte.
11.

Vrijstelling concessievergoeding ten gevolge van Coronacrisis: goedkeuring.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
In zitting van 04.05.2020 besloot het CBS bij hoogdringendheid voor de maand april 2020 vrijstelling
van betaling van de concessievergoeding voor de kazematten te verlenen aan de NV Brasserie St
Bernard.
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 al dan niet innen van de huurgelden voor de 12 handelspanden van het O.C.M.W. Ieper alsook
van de concessievergoedingen van de stad of de verzelfstandigde entiteiten van de stad werd van
meet af aan afhankelijk gesteld van de duur en de intensiteit van de crisis ten gevolge van de
Coronapandemie.
Reeds eerder werd beslist uitstel van betaling te verlenen aan de concessionarissen.
Een vrijstelling van de concessievergoeding voor de maanden april en mei 2020 moet er mee voor
zorgen dat onze concessionarissen een bijzonder moeilijke periode kunnen overbruggen en na
afloop van de crisis voldoende vitaal zijn om opnieuw aan de slag te gaan.
Financiële gevolgen
Dit impliceert minder inkomsten ten bedrage van 466,74 EUR in totaal (maanden april en mei 2020).

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om voor de maand april
2020 vrijstelling van betaling van de concessievergoeding voor de kazematten te verlenen aan de
NV Brasserie St Bernard te bekrachtigen.
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Artikel 2. Voor de maand mei 2020 vrijstelling van betaling van de concessievergoeding voor de
kazematten te verlenen aan de NV Brasserie St Bernard.
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
12.

Collector Ieper-Centrum, fase 4 (Kloosterpoort, De Brouwerstraat, Janseniusstraat en SintMaartensplein) en stadsvernieuwing De Leet - TD/2008/34/04 - Plaatsen nieuwe
elektriciteitsvoorzieningen voor evenementen bij heraanleg van De Leet

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 (B.S. 19.12.2018)
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald art. 42, 1°d inzake de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 juni 2013
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017
Feiten, context en informatie
Om de evenementen, die op en rond De Leet worden georganiseerd, te voorzien van voldoende
elektriciteit, stelt de dienst Openbaar Domein voor om bij de heraanleg nieuwe elektriciteitskasten te
plaatsen.
Na overleg met de netbeheerder Fluvius is het voorstel om in het park rond de SintMaartenkathedraal, naast de huidige 2 foorkasten, 4 extra foorkasten te gaan voorzien.
Op het Vandepeereboomplein is het voorstel om twee multi-operatorkasten (voor groot vebruik) te
gaan plaatsen. Dit in kader van de dichte aanwezigheid van een hoogspanningscabine van Fluvius.
De kosten van deze uitbreiding worden als volgt geraamd :
- leveren en plaatsen van 4 foorkasten aan 2.800,00 EUR excl. btw per stuk.
- aanpassingen elektriciteitsnet : 2.000,00 EUR, excl.btw
- leveren en plaatsen van 2 multi-operatorkasten aan 14.000,00 EUR excl. btw per stuk
De totale raming bedraagt 43.200 EUR + btw = 52.272,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de netbeheerder volgens artikel 42, 1°d van de wet op de
overheidsopdrachten.
Financiële gevolgen
Deze prestaties kunnen gefinancierd worden binnen met de kredieten ingeschreven voor de
herinrichting van de Leet op budgetcode AC078/0200-0/224007 van de meerjarenplanning in functie
van de vooruitgang van het dossier.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1 : over te gaan tot het bijplaatsen van 6 elektriciteitskasten (4 foorkasten en 2 multioperatorkasten) in het kader van het herinrichtingsproject ten behoeve van toekomstige activiteiten
op de Leet en omgeving.
Artikel 2 : het leveren en plaatsen te gunnen ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de netbeheerder volgens artikel 42, 1°d van de wet op de
overheidsopdrachten.
Artikel 3 : deze kosten, geraamd op een bedrag van 43.200 EUR + btw = 52.272,00 incl. 21% btw te
financieren met de kredieten ingeschreven op budgetartikel AC078/0200-0/224007.
Artikel 4 : het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
KERKFABRIEKEN
13.

Kerkfabriek St. Maarten - St. Niklaas: jaarrekening 2019
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OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 148.352,41 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 218,23 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021. De
gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedroeg 45.686,85 euro. Het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Maarten St. Niklaas.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
14.

Kerkfabriek St. Jacob: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 135.111,46 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 4.652,62 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedroeg 36.300,00 euro. Het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
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Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Jacob.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
15.

Kerkfabriek St. Pieter: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 73.120,30 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 12.622,97 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er werd in 2019 geen gemeentelijke investeringstoelage uitbetaald en het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Pieter.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
16.

Kerkfabriek O.l.v. Middelares: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
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De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 78.468,95 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 7.428,12 euro dat zal worden ingebracht in het budget
2021. Er werd in 2019 geen gemeentelijke investeringstoelage uitbetaald en het
investeringsresultaat bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.l.v.
Middelares.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
17.

Protestantse Kerk: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De Protestantse Kerk heeft op 30 april 2020 via de applicatie Religiopoint hun jaarrekening 2019
ingediend bij het gemeentebestuur.
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 26.911,46 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 13.881,38 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er werd in 2019 geen gemeentelijke investeringstoelage uitbetaald en het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de Protestantse Kerk.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
18.

Kerkfabriek St. Michiel Boezinge: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 90.404,50 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 10.500,98 euro dat zal worden ingebracht in het budget
2021. Er werd in 2019 een gemeentelijke investeringstoelage van 20.000,00 euro uitbetaald en het
investeringsresultaat bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Michiel
Boezinge.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
19.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Brielen: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 24.164,72 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 11.219,54 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er werd in 2019 geen gemeentelijke investeringstoelage uitbetaald en het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.l.v.
Hemelvaart Brielen.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
20.

Kerkfabriek O.l.v. Geboorte Hollebeke: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 28.026,00 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 4.456,29 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.l.v.
Geboorte Hollebeke.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
21.

Kerkfabriek St. Petrus en St. Paulus Elverdinge: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 50.370,50 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 26.233,28 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
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Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Petrus en
St. Paulus Elverdinge.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
22.

Kerkfabriek St. Jan Baptist Sint-Jan: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 41.489,36 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 1.811,87 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2018
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Jan
Baptist Sint-Jan.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
23.

Kerkfabriek St. Vedastus Vlamertinge: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 76.087,34 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 33.254,50 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedroeg 18.000,00 euro en het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Vedastus
Vlamertinge.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
24.

Kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 39.304,33 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 26.073,05 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
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Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.l.v.
Hemelvaart Voormezele.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
25.

Kerkfabriek St. Catharina Zillebeke: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 20.421,69 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 29.985,64 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedroeg 7.172,82 euro. Het investeringsresultaat
bedraagt 0,00 euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Catharina
Zillebeke.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
26.

Evangelische Kerk De Hoeksteen: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De Evangelische kerk De Hoeksteen heeft op 30 april 2020 via de applicatie Religiopoint hun
jaarrekening 2019 ingediend bij het gemeentebestuur.
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De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 0,00 euro. Er werd een exploitatieoverschot
gerealiseerd van 26,78 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021. Er was geen
gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00 euro.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de Evangelische kerk De
Hoeksteen.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
27.

Anglicaanse Kerk: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De Anglicaanse Kerk heeft op 30 april 2020 via de applicatie Religiopoint hun jaarrekening 2019
ingediend bij het gemeentebestuur.
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 21.752,70 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 15.605,97 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de Anglicaanse Kerk.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
28.

Kerkfabriek St. Leonardus Zuidschote: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
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Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 47.528,47 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 21.869,45 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Leonardus
Zuidschote.
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
29.

Kerkfabriek St. Jan Baptist Dikkebus: jaarrekening 2019

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en gewijzigd op 6 juli 2012; in het bijzonder artikel 54 en 55
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Feiten, context en informatie
De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedroeg 66.297,72 euro. Er werd een
exploitatieoverschot gerealiseerd van 41.350,43 euro dat zal worden ingebracht in het budget 2021.
Er was geen gemeentelijke investeringstoelage 2019 en het investeringsresultaat bedraagt 0,00
euro.
Het Centraal kerkbestuur heeft op 9 mei 2020 via de applicatie Religiopoint de jaarrekeningen 2019
van de diverse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur.
Binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekeningen bij de
gemeenteoverheid moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Bij ontstentenis van het versturen van advies binnen deze termijn wordt de gemeenteraad geacht
een gunstig advies te hebben uitgebracht.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek St. Jan
Baptist Dikkebus.
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Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de provinciegouverneur via de applicatie
Religiopoint.
FINANCIËN
30.

Vereniging Ons Tehuis. Jaarrekening 2019 - Aktename

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd akte te nemen van de jaarrekening 2019 van Vereniging Ons Tehuis.
Deze jaarrekening 2019 kan als volgt worden samengevat :
I.Exploitatiebudget
469 796,56
II.Investeringsbudget
-76 454,74
III.Andere
-15 568,07
IV.Budgettair resultaat van het boekjaar
404 773,75
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
4 148 099,73
VI. Gecumuleerd resultaat
4 552 873,48
VII. Bestemde gelden
2 222 574,00
VIII. Resultaat op kasbasis
2 330 299,48

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van de jaarrekening van het dienstjaar 2019 van Vereniging Ons Tehuis.
31.

Vereniging OLV Ziekenhuis. Jaarrekening 2019 - Aktename.

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd akte te nemen van de jaarrekening 2019 van OCMW Vereniging OLV
Ziekenhuis.
Deze jaarrekening kan als volgt worden samengevat :
I.Exploitatiebudget
0,00
II.Investeringsbudget
0,00
III.Andere
0,00
IV.Budgettair resultaat van het boekjaar
0,00
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
0,00
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VI. Gecumuleerd resultaat
VII. Bestemde gelden
VIII. Resultaat op kasbasis

0,00
0,00
0,00

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van de jaarrekening van het dienstjaar 2019 van de Vereniging OLV
Ziekenhuis.
32.

AGB Spie - Jaarrekening 2019 - Advies

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de jaarrekening van AGB Spie positief te adviseren.
Het model J5 van de BBC-jaarrekening eindigt met een exploitatieoverschot van 415.524,91 euro.
Dit overschot wordt samen met de liquiditeitsontvangsten van 13.818,65 euro aangewend ter
financiering van de liquiditeitsuitgaven. Het budgettair resultaat van 2019 eindigt aldus op nul.
Het balanstotaal volgens het model van de Nationale Bank van België bedraagt 6.128.709 euro. De
balans 2019 sluit af met een negatief netto-actief van 715.740 euro. De overgedragen verliezen ten
bedrage van 839.180 euro hebben het ingebrachte kapitaal overstegen. Het kapitaal van 123.440
euro vertegenwoordigt de inbreng in natura van de niet gesloopte bestanddelen van de oude
Picañol-site die later mee het voorwerp van de leasingovereenkomst met de stad Ieper hebben
uitgemaakt.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het door de stad ingebrachte kapitaal, dan moet de gemeenteraad conform artikel 37 van de laatst
bijgewerkte statuten (GR 4/11/2019) bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten
over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de
financiële toestand.
De Raad van Bestuur oordeelt dat, ondanks de opgestapelde verliezen het vermogen aantasten, het
autonoom gemeentebedrijf haar activiteiten zal verder zetten. De lange termijn projectie stelt, met de
op vandaag gekende elementen, positieve resultaten in het vooruitzicht. Dit in het bijzonder door de
lopende leaseovereenkomst met de stad. De leaseovereenkomst d.d. 23/09/2006, geactualiseerd na
de definitieve oplevering van de werken, voorziet immers een leasevergoeding in 2022 aan de Stad
aan te rekenen van 1,391 mio euro excl. btw. Dit is het dubbele van de leasevergoeding in de
voorgaande jaren. Deze verrichting zal in aanzienlijke mate het netto-actief ten goede komen.
Daarenboven realiseerde het AGB in de jaren van verlies een positieve cash-flow. Het zijn met
andere woorden de afschrijvingen (niet-kaskosten) die bijdragen tot het boekhoudkundig verlies.
De cash-tekorten die ontstaan door niet resultaat gebonden uitgaven, zoals de kapitaalsaflossingen
van de lopende leningen, worden bijgelegd door de stad. Het toedekken van tekorten werd expliciet
voorzien in de beheersovereenkomst tussen de stad en het AGB en is een concretisering van de
decretale plicht van de stad om haar AGB te ondersteunen in het halen van haar doelstellingen.
De beslissing van de Raad van Bestuur dd. 23 juni 2014 dat bovenstaande elementen aangeven dat
de financiële toestand van het AGB voldoende gewaarborgd is en de boekhoudkundige resultaten
zich zullen regulariseren ten gevolge van de lopende leaseovereenkomst blijft gehandhaafd. Een
bijkomend herstelplan dringt zich niet op.

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen en met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen (de raadsleden Six en
Dehollander)
Artikel 1: geeft de gemeenteraad positief advies over de jaarrekening 2019 van AGB Spie;
Artikel 2: verleent de gemeenteraad kwijting aan de bestuurders.
33.

AGB Vauban - Jaarrekening 2019 - Advies

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de jaarrekening van AGB Vauban positief te adviseren.
Het model J5 van de BBC-jaarrekening eindigt met een gecumuleerd budgettair resultaat van
131.257,18 euro eind 2019.
Het balanstotaal volgens het model van de Nationale Bank van België bedraagt 13.770.132 euro.
Het boekhoudkundige resultaat van het boekjaar bedraagt -302.519 euro.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen en met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen (de raadsleden Six en
Dehollander)
Artikel 1: geeft de gemeenteraad positief advies over de jaarrekening 2019 van AGB Vauban;
Artikel 2: verleent de gemeenteraad kwijting aan de bestuurders.
34.

OCMW Ieper. Jaarrekening 2019. Kennisname.

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het OCMW Ieper.
De jaarrekening kan als volgt worden samengevat :
I.Exploitatiebudget
1.395.750,95
II.Investeringsbudget
4.763.392,50
III.Andere
288.230,49
IV.Budgettair resultaat van het boekjaar
6.447.373,94
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
11.823.192,29
VI. Gecumuleerd resultaat
18.270.566,23
VII. Bestemde gelden
6.915.402,87
VIII. Resultaat op kasbasis
11.355.163,36
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BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt met 26 ja stemmen en 3 onthoudingen (de raadsleden Six, Sabels en Vancayseele)
en 1 niet gestemd (raadslid Verkruysse) kennis van de jaarrekening van het OCMW Ieper van het
dienstjaar 2019.
35.

Stadsbestuur Ieper. Jaarrekening 2019. Vaststelling

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).
Besluit Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de rekening 2019 van de stad en deze vast te stellen.
Deze jaarrekening 2019 kan als volgt worden samengevat :
I.Exploitatiebudget
8.387.686,45
II.Investeringsbudget
-7.825.387,69
III.Andere
-523.496,17
IV.Budgettair resultaat van het boekjaar
38.802,59
V. Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar
40.459.623,66
VI. Gecumuleerd resultaat
40.498.426,25
VII. Bestemde gelden
21.889.357,20
VIII. Resultaat op kasbasis
18.609.069,05

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad stelt met 27 ja stemmen en 3 onthoudingen (de raadsleden Six, Sabels en Vancayseele) de
jaarrekening van de stad van het dienstjaar 2019 vast.
36.

Gaselwest uitgifte aandelen APT besluit betreffende intekening

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 Ieper is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. De opdrachthoudende
vereniging Gaselwest is aandeelhouder van Publi-T.
Met aangetekende brief van 17 april 2020 van Gaselwest wordt de stad uitgenodigd om in te
tekenen op de uitgifte aandelen Apt. uitgebreidere informatie wordt aangereikt in de nota “Uitgifte
aandelen Apt motivering en procedure”.
Voor Ieper worden proportioneel 24.114 aandelen Apt aan een eenheidsprijs van 26,59 euro
toegewezen. Dit voor een totaal bedrag van 641.191,26 euro.
Er kan geopteerd worden om de volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren met eigen
middelen en de volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van Gaselwest of voor de volstorting
van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van Gaselwest zoals
weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.
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Bovendien kan de gemeente ook opteren om bijkomende aandelen te verwerven indien sommige
gemeenten hun toegewezen aandeel niet zouden opnemen.
Zo er interesse is in voornoemde bijkomende aandelen, wordt gevraagd om bekend te maken aan
Gaselwest dat de stad interesse heeft om maximaal 3.641 bijkomende aandelen Apt te verwerven
indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de
hen toegewezen aandelen.
Voor de volstorting van deze bijkomende aandelen Apt kan gekozen om te financieren met eigen
middelen en de volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van Gaselwest of voor de volstorting
van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het bijkomend financieringsvoorstel van Gaselwest, in
casu [overeen te komen na overleg met de financiële diensten van Fluvius].
De intekenen op de aandelen Apt lijkt een goede investering. Het betreft aandelen in een activiteit
die gemeente gelinkt is en er wordt een mooi rendement vooropgesteld van 3,2 % bruto.
Stad Ieper heeft binnen de meerjarenplanning 2020-2025 onvoldoende financiële ruimte om nieuwe
aandelen met eigen middelen te financieren. Voorgesteld wordt om in te tekenen op de uitgifte van
nieuwe aandelen Apt via het aanwenden van opgebouwde reserves binnen Gaselwest ( voor de
stad Ieper bedragen de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en Apg 738.000 euro
(reserve binnen Gaselwest)). Op deze manier kan de stad dus intekenen op de voorgestelde
kapitaalverhoging zonder eigen middelen in te zetten.
Bovendien is zijn er voldoende liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en Apg om 3.641 bijkomende
aandelen te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om in te gaan op het voorstel van
Gaselwest om in te tekenen op de uitgifte van nieuwe aandelen Apt en te opteren voor optie 3 zoals
vermeld in de brief van 17 april 2020.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
ACS43/06402020
1.331.926,00
06/05/2020
0/750010
Het betreft dividenden Gaselwest uit elektriciteitsvoorziening. De nieuwe aandelen kunnen het
dividend verhogen. Er is voor de nieuwe aandelen een geraamd dividend van 3,2 % vooropgesteld.
De liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en Apg aangehouden bij Gaselwest bedragen voor de
stad Ieper 738.000 euro.
Er moeten dus geen eigen middelen ingezet voor de financiering van deze aankoop van de
aangeboden aandelen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de Gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Art. 1 : In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 24.114 aandelen
aan een eenheidsprijs van 26,59 euro voor een totaal bedrag van 641.191,26 euro.
Art. 2 : Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van
Gaselwest zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.
Art. 3 : Bekend te maken aan Gaselwest dat de stad Ieper interesse heeft maximaal 3.641
bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere
deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen aandelen.
Art. 4 : Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het bijkomend
financieringsvoorstel van Gaselwest zijnde het aanwenden van opgebouwde reserves binnen
Gaselwest (voor de stad Ieper bedragen de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en
Apg 738.000 euro (reserve binnen Gaselwest)).
Art. 5 : Het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van
Fluvius.
37.

Belasting op het exploiteren van toeristische logies - vrijstelling

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De 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.
Het besluit van de gemeenteraad van 4 mei 2020 omtrent de belasting op het exploiteren van
toeristische logies met machtiging aan het college tot bepaling van pro rata tarief.
Feiten, context en informatie
Sinds 13 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad in het
kader van de bestrijding van het coronavirus 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.
In het gemeenteraadsbesluit van 4 mei werd besloten 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 kon toen en kan op heden 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 werd gegeven onder
de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierover aan de eerstvolgende gemeenteraad gerapporteerd
wordt, dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Ondertussen is duidelijk dat gevolgen van de corona-crisis zich nog lange tijd zullen laten voelen.
Daarom is het belangrijk meer ingrijpende maatregelen te nemen en in de sector van toeristische
logies de nodige steun en zekerheid te geven. Een vrijstelling van de belasting op het exploiteren
van toeristische logies voor drie kwartalen van het jaar 2020 is opportuun en zal een financiële steun
opleveren voor deze getroffen sector. Meer concreet betekent dit dat de categorie hotels enkel voor
het eerste kwartaal 2020 zal worden belast. De andere logiesverstrekkers zullen voor het jaar 2020
slechts voor een vierde van het jaartarief worden belast.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.
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 :
Artikel 1: Voor het jaar 2020 wordt voor de categorie hotel zoals bepaald in artikel 2 van het besluit
van 2 december 2019 betreffende belasting op het exploiteren van toeristische logies vrijstelling
verleend vanaf 1 april 2020 van de belasting zoals bepaald in het artikel 4 van het voornoemde
besluit.
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Artikel 2: Voor het jaar 2020 wordt voor de categorieën B&B of gastenkamer en alle vakantielogies,
categorie jeugdverblijfcentra type C, categorie bivakhuizen in jeugdverblijfcentra type B, categorie
vakantiewoning en categorie openlucht recreatief terrein of camping vrijstelling verleend van drie
vierde van het jaarbedrag. Dit betekent dat de tarieven zoals bepaald in het artikel 4 van het besluit
van 2 december 2019 betreffende belasting op het exploiteren van toeristische logies zullen worden
gedeeld door vier. Het bekomen bedrag zal worden afgerond naar de lagere eenheid, naar de
eerstvolgende euro.
Artikel 3: 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 openlucht
recreatief terrein of camping zo nodig maatregelen te nemen voor de praktische uitwerking van dit
besluit.
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.
38.

Gemeentebelasting op het parkeren van voertuigen

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.
Het besluit van de gemeenteraad van 4 mei 2020 tot opschorting van de belasting op het parkeren
van voertuigen ingevolge corona-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 was het verkeer in de binnenstad fel verminderd en dien ten gevolge
ook het parkeren in de binnenstad.
Ondertussen is er meer duidelijkheid omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen om het risico op
besmetting met het corona-virus te beperken en is het impact van het coronavirus COVID-19 reeds
afgenomen.
Door de versoepeling van de coronamaatregelen en het heropenen van de winkels is het verkeer
weer toegenomen.
Bijgevolg is het noodzakelijk om opnieuw voldoende rotatie in de bezetting van de beschikbare
parkeerplaatsen te brengen.
Derhalve is het opportuun om de belasting op het parkeren van voertuigen opnieuw van kracht te
maken vanaf 2 juni 2020.
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Door het raadsbesluit van 4 mei 2020 werd het College van Burgemeester en Schepenen
gemachtigd om de exacte datum van het her-activeren van de belasting op het parkeren van
voertuigen te bepalen.
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in taskforce-overleg van 25 mei 2020 besloten
om de belasting op het parkeren van voertuigen opnieuw van kracht te maken vanaf 2 juni 2020.
Financiële gevolgen
De gemiddelde maandelijkse ontvangsten van het parkeren bedragen 75.000 euro.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 26 ja stemmen en 4 onthoudingen
(de raadsleden Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1 Het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen van 25 mei 2020 omtrent het
her-activeren van de belasting op het parkeren van voertuigen vanaf 2 juni 2020 te bekrachtigen. De
opschorting van de belasting op het parkeren van voertuigen zoals bepaald in het raadsbesluit van 4
mei 2020 wordt hierdoor beëindigd.
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.
39.

Plaatsrechten op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en zonneschermen (parasols) op
het openbaar domein. Aanpassing 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.
Het besluit van de gemeenteraad van 4 mei 2020 omtrent plaatsrechten van terrassen, tafels,
stoelen en zonneschermen(parasols) op het openbaar domein met vrijstelling naar aanleiding van
de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
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.
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. 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.
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Bij besluit van 4 mei 2020 werd het college van burgemeester en schepenen gemachtigd 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 werd gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierover aan de eerstvolgende
gemeenteraad gerapporteerd werd, dit ter bevestiging van de door het college genomen beslissing.
Ondertussen zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken
versoepeld en wellicht zullen binnenkort de horeca-zaken opnieuw kunnen openen. Derhalve is het
opportuun om de door de gemeenteraad reeds genomen maatregelen te evalueren en bij te sturen.
Naast het feit dat de mogelijkheid geboden wordt om in de mate van het mogelijke de
terrasoppervlakte uit te breiden is het ook belangrijk om een gedeeltelijke vrijstelling van belasting te
verlenen. Zo wordt voor de horeca-zaken enige financiële ademruimte gecreëerd om het geleden
verlies ten gevolge van de corona maatregelen te beperken.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
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 75.000 euro voorzien.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: Om voor het jaar 2020 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 1 april 2020 tot 30 juni 2020.
Artikel 2: Aan het College van Burgemeester en Schepenen de machtiging verlenen om het tarief
en het bedrag van de belasting pro rata te bepalen rekeninghoudend met de duur van de vrijstelling
in artikel 1 van dit besluit. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt tevens gemachtigd
om de ingenomen oppervlakte per belastingplichtige te bepalen.
Artikel 3: De belasting die voorzien is op de extra uitbreiding volgens voornoemd artikel 3 niet toe
te passen in het jaar 2020. De meer ingenomen oppervlakte ingevolge de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID te beperken wordt niet in rekening gebracht voor de te
berekenen ingenomen oppervlakte.
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.
ECONOMIE
40.

Goedkeuring specifieke voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke terrassen nav corona

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2020 omtrent de goedkeuring van het gemeentelijk
reglement betreffende de voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein;
De zonale en lokale politieverordeningen.
Feiten, context en informatie
De coronapandemie verplicht de overheden om over te gaan tot ingrijpende maatregelen om de
ziekte in te dammen en te vermijden dat de maatschappij nog verder wordt ontwricht. Ook voor de
steden en de gemeenten is het de taak om de getroffen sectoren waar mogelijk maximaal te
ondersteunen.
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Ter aanvulling van het nieuwe terrasreglement, wordt een bijkomend reglement opgesteld
betreffende de uitbreiding van terrassen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus (Covid-19).
Om de social distancing tussen klanten te garanderen en de capaciteit te behouden, kunnen
horecazaken in de periode vanaf de goedkeuring van de heropstart t.e.m. 30 september 2020
grotere en ruimere terrassen plaatsen.
De uitbreiding van de terrassen dient te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 29 ja stemmen en 1 niet gestemd
(raadslid Baert) om de volgende voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke terrassen post-corona
goed te keuren:
Specifieke voorwaarden tijdelijke terrassen nav corona
Art 1
De tijdelijke uitbreiding van het terras wordt toegelaten vanaf de goedkeuring van de
heropstart tot en met 30 september 2020.
Art 2
Iedere horecazaak kan tot 2 extra parkeerplaatsen innemen, dit 7/7.
Indien niet mogelijk, is uitbreiding van het terras op het voetpad ook toegestaan mits een minimale
vrije doorgang van 1,50 m te garanderen en mits schriftelijke goedkeuring van de buren.
Uitbaters van een horecazaak gelegen naast een ander handelspand, houden rekening met de
toegankelijkheid van de aanpalende handelszaak.
Elke aanvraag wordt geval per geval beoordeeld. Er wordt gezocht naar de meest ideale oplossing.
Art 3
Bij het plaatsen van elk terras dient altijd een minimale doorgang van 1,50 m voor
voetgangers te worden gerespecteerd.
Art 4
Er worden maximum 10 extra tafels en 40 losse stoelen per horecazaak toegelaten buiten
de normale terraszone ongeacht de grootte van de ingenomen oppervlakte.
Art 5
De uitbater dient zelf in te staan voor de afbakening van het terras. Er kan een extra vloer
worden aangevraagd in functie van mogelijkheid, veiligheid en hygiëne. Er kunnen geen
vloermarkeringen worden aangebracht op het openbaar domein om de afbakening aan te duiden.
De stad Ieper zorgt voor een parkeerverbod en het plaatsen van parkeerverbodsborden
Art 6
De Menenstraat en de Grote Markt (tussen de Rijselstraat en de Sint-Jacobsstraat) worden
verkeersvrij gemaakt van zaterdag om 18.00u t.e.m. zondag om 24.00u.
In de verkeersvrije straten moet een minimale vrije doorgang van 4m worden gegarandeerd voor de
doortocht van de brandweer en hulpdiensten.
Tijdens de verkeersvrije momenten kan het tijdelijke terras op de rijweg worden geplaatst.
Art 7
De houder van de vergunning is ten allen tijde verplicht alle afval op de stoep, het wegdek
en in de onmiddellijke omgeving van de uitbating te verwijderen. Het terras wordt dagelijks grondig
gereinigd en dient voorzien te zijn van een vuilnisemmer en asbakken aan de ingang van het terras.
Art 8
Het tijdelijke terras dient telkens om uiterlijk 23.00u te worden opgeruimd, tenzij de federale
overheid een vroeger sluitingsuur oplegt.
Tafels en stoelen moeten ordentelijk worden opgestapeld tegen de gevel, of indien mogelijk,
binnengeplaatst. Er dient minstens 1,50 m vrije ruimte behouden te blijven.
Het opruimen van het terras dient zo stil mogelijk te gebeuren om de nachtrust van de omwonenden
niet te verstoren.
Art 9
Een overtreding (overlast, lawaaihinder, het niet respecteren van de minimale vrije
doorgang, het niet naleven van het reglement etc.) kan, naargelang de ernst ervan, leiden tot een
tijdelijke of permanente intrekking van de vergunning.
Art 10 Elke horeca-uitbater moet een aanvraag indienen voor de tijdelijke uitbreiding van het
terras. De aanvraag wordt hetzij schriftelijk, hetzij per mail ingediend bij de dienst Economie.
Art 11 De dienst Economie krijgt een mandaat om de tijdelijke uitbreiding van terrassen goed te
keuren zonder voorafgaande Collegebeslissing. De aanvragen worden nadien ter bekrachtiging
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Algemene voorwaarden
Art 12 Alle voorwaarden vermeld in het terrassenreglement goedgekeurd in de Gemeenteraad van
30 maart 2020 blijven van kracht tenzij deze tegenstrijdig zijn met de hierboven vermelde
voorwaarden.
Art 13 Adviezen omtrent de veiligheid, afkomstig van politie, brandweer of andere
overheidsinstanties, primeren op wat toegelaten wordt in dit reglement en kunnen steeds
beperkingen opleggen.
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Art 14 De houders van een terrasvergunning leven strikt de bepalingen na van de zonale en lokale
politieverordeningen. Zij houden zich strikt aan alle andere van toepassing zijnde reglementeringen
teneinde de rechten van derden onverkort te laten. Voor het openbaar domein dat beheerd wordt
door het Vlaams Gewest zullen ook de voorschriften, opgelegd door het Agentschap Wegen en
Verkeer, opgevolgd worden. Een bijkomende vergunning van bovenvermelde administratie is
vereist.
Art 15 Ieder terras moet zodanig zijn opgevat en geïnstalleerd, dat het onmiddellijk en op het
eerste verzoek van de Burgemeester of zijn aangestelde of de hulpdiensten, met alle toebehoren
kan worden verwijderd of aangepast door de uitbater of het personeel. Het tijdelijk wegnemen van
het terras (bv als gevolg van een evenement, van werken aan nutsleidingen of rioleringen, …)
brengt voor de vergunninghouder geen recht op terugbetaling of schadevergoeding, onder welke
vorm ook, met zich mee.
Door het stadsbestuur georganiseerde of goedgekeurde activiteiten, installaties, werken, … hebben
voorrang op de terrassen. Dergelijke evenementen gebeuren echter zoveel mogelijk in overleg met
de Ieperse afdeling Horeca.
Art 16 Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om ongevallen of ongemak voor
gebruikers en niet-gebruikers te voorkomen. De houder van een vergunning blijft verantwoordelijk
voor alle schade aan derden of aan het openbaar domein of voor ongevallen, die het gevolg zouden
zijn van het plaatsen van een terras.
Art 17 Dit reglement treedt onmiddellijk in werking vanaf de goedkeuring van de heropstart van de
horeca en loopt tot en met 30 september 2020.
Overtredingen
Art 18 Een overtreding kan, naargelang de ernst ervan, leiden tot een tijdelijke of permanente
intrekking van de vergunning. Onverminderd de toepassing van strengere straffen door wettelijke of
reglementaire beschikkingen worden de overtredingen op dit reglement bestraft met een tijdelijke of
permanente intrekking van de vergunning. Terrasmeubilair dat niet conform de vergunning staat
opgesteld, kan door de stadsdiensten op kosten van de eigenaar worden verwijderd. Daarbovenop
kan een overtreding leiden tot een financiële sanctie, naargelang de aard, de frequentie en de ernst
ervan. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de soevereine bevoegdheid om deze
financiële sanctie te bepalen, met een maximum van 5.000 EUR.
Art 19 De terrasvergunning voor het plaatsen van een uitgebreid terras wordt verleend door de
dienst economie, in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de opvolging en beoordeling van dit
reglement.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
SPORT
41.

Goedkeuring jaarrekening 2019 interlokale vereniging Westhoeksportoverleg (W.S.O)

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
Volgens de overeenkomst die werd afgesloten door de gemeenteraden bij de oprichting van de
WSO, moet jaarlijks de rekening van de interlokale vereniging WSO ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. ( artikel 13 van hoofdstuk 5)
De Gemeenteraad van Ieper keurde de overeenkomst betreffende de verlenging van de interlokale
vereniging “Westhoeksportoverleg “ goed in zitting van 4 maart 2013.
Naast Ieper zijn volgende gemeenten lid: Alveringem, Heuvelland, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne,
Vleteren en Zonnebeke. (8 Gemeenten)
Balans Budget
2019
Overdracht vorig dienstjaar
€14.045,62
Uitgaven eigen dienstjaar
€ 9.016,49
Inkomsten eigen dienstjaar
€ 10.271,25
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Saldo
€ 15.300,38
Naast de financiële rekening 2019 wordt eveneens het werkingsverslag 2019 in het dossier ter
kennisgeving toegevoegd.
De oprichtingsovereenkomst van W.S.O. vermeldt o.a. dat het beheerscomité bestaande uit de
schepenen bevoegd voor sport van de 8 aangesloten gemeenten/steden, minstens één keer per
jaar moet samenkomen om o.a. het jaarverslag en de jaarrekening van het voorbije jaar goed te
keuren.
Elk jaar vindt deze vergadering in de periode februari/maart plaats. Omwille van de
Coronamaatregelen is het momenteel echter heel moeilijk om de vergadering van het
beheerscomité te organiseren. Evenwel kunnen beslissingen ook langs digitale weg genomen
worden. In onderling overleg met de 8 partners werd voorgesteld om elk in zijn/haar eigen
gemeente/stad de nodige documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de betreffende colleges
van burgemeester en schepenen. Hierna moet de rekening en het jaarverslag van het voorbije
werkjaar ook goedgekeurd worden door de gemeenteraden van de 8 aangesloten
gemeenten/steden.
Beide documenten werden door elk CBS goedgekeurd, voor Ieper in vergadering van 20 april 2020,
en die beslissing geldt als standpunt van de stad Ieper binnen het beheerscomité van de W.S.O..
Hierin vertegenwoordigt Schepen P. Benoot de stad Ieper.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen (de
raadsleden Sabels en Vancayseele) de jaarrekening 2019 van W.S.O goed te keuren.
VERKEER EN MOBILITEIT
42.

Toekomstig openbaar vervoerplan in kader van basisbereikbaarheid

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet basisbereikbaarheid van 26 april 2019 (B.S. 12.06.2019)
Feiten, context en informatie
Basisbereikbaarheid betreft een nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen, waarbij belangrijke
maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra,..
optimaal bereikbaar worden gemaakt voor de reiziger. Hierbij wordt een vraaggericht openbaar
vervoer uitgebouwd, het aanbod wordt beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op
de reële vervoersstromen. Het openbaar vervoer op drukke assen wordt versterkt, maar ook de
bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. Om het volledige reistraject op een efficiënte manier af
te leggen, moeten verschillende vervoersmogelijkheden naadloos op elkaar aansluiten. Het
combineren van verschillende vormen wordt combimobiliteit genoemd. Reizigers moeten
gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere aan herkenbare
mobipunten. Zo kunnen reizigers hun voor- of natraject afleggen met onder andere deelfietsen,
deelauto's of taxi's.
De vervoersregio Westhoek heeft deelgenomen aan het proefproject betreffende
basisbereikbaarheid, waarbij een nieuw openbaar vervoersplan werd uitgewerkt. In het laatste jaar
werd dit proefproject verder verfijnd en afgestemd met de omliggende vervoersregio's. De effectieve
invoering wordt voorzien vanaf december 2021.
Het nieuwe vraaggestuurde openbaarvervoernet bestaat uit vier lagen. Elke laag binnen het
openbaar vervoer heeft een specifieke rol en de vervoerslagen worden optimaal op elkaar
afgestemd:
1. Treinnet: is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen
2. Kernnet: betreft de vervoerslaag die inspeelt op de hogere vervoersvraag op grote assen.
De bussen en trams van het kernnet rijden tussen de grote woonkernen en centraal gelegen
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attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en
handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
3. Aanvullend net: bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt voor
de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woonschoolvervoer die alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken van dit net.
4. Vervoer op maat: is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke individuele mobiliteitsvragen
van personen die geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep,
locatie of tijdstip. Concreet gaat het om een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers
vervoert op afroep. Ook het aanbod van verschillende deelsystemen maakt deel uit van het
vervoer op maat. Via de mobiliteitscentrale wordt het vervoer op maat georganiseerd.
Kern- en aanvullend net
Volgende lijnen zijn voorzien in het kern- en aanvullend net met een herkomst - bestemming in
Ieper:
• Ieper - Passendale - Roeselare (95)
• Ieper - Kortemark - Torhout (40)
• Ieper - Veurne (50)
• Ieper - Poperinge (60)
• Ieper - Geluwe - Menen (84)
• Ieper - Diksmuide (20)
• Ieper - Langemark - Roeselare (42)
• Ieper - Kemmel - Mesen - Westouter - Poperinge (61)
• Ieper - Dikkebus - Kemmel - Nieuwkerke (71)
• Ieper - Kemmel - Mesen - Le Bizet (72)
• Ieper - Zonnebeke - Moorslede - Roeselare (94)
Wat het centrum van Ieper betreft reden vroeger alle streeklijnen door het centrum. Sinds 2011
rijden deze buslijnen enkel nog tijdens de ochtend- en avondspits (en op woensdagnamiddag) door
het stadscentrum. Tijdens de daluren rijdt de lijn 95 door het centrum en rijdt de centrumbus tussen
9 en 16u met een kwartierfrequentie. In het concept van basisbereikbaarheid werd de centrumbus
geschrapt. Als alternatief zal per kwartier een streeklijn door het centrum rijden, waardoor de
verbinding station en het stadscentrum gehandhaafd blijft. Deze bussen zullen ook doorrijden naar
het ziekenhuis, waardoor elk kwartier een bus beschikbaar zal zijn tussen het station, stadscentrum
en ziekenhuis. Tevens blijft de halfuurfrequentie naar Ter Waarde behouden.
Vervoer op maat
• Flexvervoer: ongeveer de helft van de huidige belbusvragen zou worden opgevangen door
verbindingen in het kern- en aanvullend net. De overige vragen, en eventuele nieuwe
vragen, kunnen worden opgevangen door een flex-systeem waarbij de reiziger van een
halte of mobipunt naar een andere halte of mobipunt wordt gebracht. De focus ligt op het
aanvoeren van de reizigers naar het kern- en aanvullend net, waarbij zo veel mogelijk wordt
ingezet op het bundelen van de vervoersvragen. Het flex-vervoer kan gebruikt worden om
van een onbediend mobipunt of onbediende halte naar het kern of aanvullend net worden
gevoerd, of naar mobipunten / haltes waar geen relatie tussen bestaat. Ook wordt de relatie
tussen de deelkernen en de hoofdgemeente wordt gegarandeerd door het flex-vervoer.
• Doelgroepenvervoer: doelgroepreizigers krijgen de optie om - waar nodig - stoep-tot stoep
vervoer aan te vragen. Dit geldt voor socio-culturele verplaatsingen, doktersbezoeken,
restaurantbezoeken,..
• Deelfietsen: Op bepaalde locaties worden deelfietsen voorzien om de last mile te
overbruggen, waarvan 25% elektrische fietsen betreffen. Voor Ieper worden deelfietsen
voorzien aan het station en aan het ziekenhuis.
• Deelauto's: Op bepaalde locaties worden deelauto's voorzien met de budgetten van vervoer
op maat. Dit is bijvoorbeeld voorzien aan het station van Ieper.
• Uitbreiding lijn 20: De vervoersregio is al langer vragende partij om de buslijn IeperDiksmuide (oorspronkelijk voorzien als een verbinding om de twee uur in de dal) op te
waarderen tot een uurfrequentie. Gezien hieromtrent geen budgettaire ruimte meer is
binnen het kern- en aanvullend net, zal deze opwaardering opgenomen worden in het
vervoer op maat.
Mobipunten
In alle deelkernen van Ieper zal een mobipunt worden voorzien, voor Sint-Jan zou dit voorzien
worden in de nabijheid van het ziekenhuis. Hoe deze mobipunten ingericht worden, dient nog verder
te worden bepaald.
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Adviezen
Goedgekeurd

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 16 ja stemmen en 12 onthoudingen
(de raadsleden De Roo, Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens,
Feys, Sabels en Vancayseele) tegen 2 neen stemmen (de raadsleden Six en Dehollander) het
toekomstig openbaar vervoerplan in kader van basisbereikbaarheid goed te keuren.
WONEN
43.

Gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar,
ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt –verlenging
termijnen ingevolge dringende maatregelen om de verspreiding van COVID 19 te beperken

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)
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere
wijzigingen;
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.t.e.m.
2.5.7.0.3. en artikel 3.1.0.0.4.§2;
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;
Omzendbrief KB ABB 2019/02 van 15 februari 2019 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 het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020 houdende
aanneming en bevestiging van een aantal door de crisiscel vastgestelde maatregelen;
Het gemeenteraadsbesluit ‘Gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of
onafgewerkt’ goedgekeurd in zitting van 30 maart 2020;
Feiten, context en informatie
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 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 werd het verboden om woningen die te koop stonden te bezichtigen en was
het ook quasi onmogelijk om zelf werken aan een woning uit te voeren (onmogelijk aan materiaal te
raken) of een aannemer te laten komen, dit voor de periode van 13 maart 2020 tot 11 mei 2020. Er
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wordt voorgesteld om als einddatum 31 mei 2020 te nemen dit omdat het enige tijd kostte vooraleer
de immo-kantoren terug konden opstarten en alle aannemers terug operationeel waren. Overmacht
zorgde er dus voor dat woningen die onderworpen waren aan de heffing leegstand niet vervreemd
konden worden en dat woningen waar er werken nodig zijn niet verder konden afgewerkt worden. Er
wordt daarom voorgesteld om voor deze tweeënhalve maanden een vrijstelling of verlenging van de
termijn te geven.
De verlenging is van toepassing in twee elementen in het reglement: de opname/heffingsdatum (cfr.
reglement hoofdstuk 4, artikel 9) die dus met tweeëneenhalve maand verlengd wordt en de periode
van vrijstelling die dus ook met tweeëneenhalve maand verlengd wordt (in het reglement hoofdstuk
6 artikel 11). De periode van bezwaarindiening wordt niet verlengd omdat BPost altijd is blijven
verder werken.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: de termijn vooraleer de opname/heffing van toepassing wordt (bepalen
opname/heffingsdatum) en de termijn van vrijstelling met tweeëneenhalve maand te verlengen.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering en opvolging
hiervan.
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.
MILIEU
44.

Oprichting landbouwraad - goedkeuring statuten

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 is de uitdrukkelijke wens van het bestuur om een volwaardige landbouwadviesraad op te
richten.
De dienst polste per brief bij alle land- en tuinbouwers of er interesse bestond om in deze raad te
zetelen. Daarnaast zal de raad ook bestaan uit vertegenwoordigers van een aantal
landbouworganisaties. Op basis van kandidaatstellingen, gebeurde een selectie van kandidaten.
De landbouwraad zou als volgt samengesteld worden:
• beroepsverenigingen landbouw : ABS (2) en BB (2)
• FERM (2)
• VABS (2)
• Groene Kring (1)
• Bioforum (1)
• Korte Keten (1)
• Onafhankelijke vertegenwoordigers, deskundigen, uit de brede land- en tuinbouwsector (5)
De organisaties worden vertegenwoordigd door één of twee effectieve leden en duiden ook een
plaatsvervanger aan.
Samen met de bevoegde schepen en een medewerker van de dienst zou de vergadering dan uit
maximaal 18 mensen bestaan. De mogelijkheid is eveneens voorzien om desgewenst deskundigen
uit te nodigen.
De statuten regelen de samenstelling en praktische werking.
Financiële gevolgen
Er is budget voorzien ter ondersteuning van de landbouwraad:
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ACS 144 Land- en tuinbouw 0530-0 613999 - Andere kosten voor prestaties en leveringen van
derden (250 EUR)

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 19 ja stemmen en 3 onthoudingen
(de raadsleden De Roo, Sabels en Vancayseele) tegen 8 neem stemmen (de raadsleden Laurens,
Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert en Gheysens) de statuten landbouwraad
goed te keuren als volgt:
Statuten Landbouwraad
1. Erkenning
Artikel 1
De stad erkent en richt een stedelijke raad voor land- en tuinbouw op, hierna genoemd de
landbouwraad. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen zullen de
landbouwraad betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het stedelijk beleid inzake
land- en tuinbouw in de ruimste zin.
2. Opdracht en doelstellingen
Artikel 2
De landbouwraad heeft volgende opdracht:
• op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden
betreffende het lokale beleid inzake land- en tuinbouw, in de ruime zin
• overleg tussen de lokale landbouw-, tuinbouw- en plattelandsverenigingen bevorderen
Artikel 3
De landbouwraad is een adviserend orgaan dat als woordvoerder van de land- en tuinbouw- en
plattelandsbelangen optreedt. De raad kan beraadslagen over alle problemen die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen. Tevens wil
de landbouwraad het positief imago van de sector onder de aandacht brengen.
Artikel 4
Zowel bij adviezen op vraag van het stadsbestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan de
landbouwraad over alle mogelijke informatie beschikken nodig voor de opmaak van het advies,
tenzij er gegronde bezwaren zijn.
Hiertoe
• krijgt de landbouwraad inzage in en/of een kopie van alle documenten die betrekking hebben op
het onderwerp waarvoor advies gevraagd wordt.
• brengt het College van burgemeester en schepenen de landbouwraad op de hoogte van de
randvoorwaarden en eventuele beperkingen.
• krijgt de voorzitter van de landbouwraad de agenda van de gemeenteraad
Artikel 5
Enkel bij hoogdringendheid kan er, na overleg tussen de voorzitter en ondervoorzitter en algemeen
directeur, advies per e-mail gevraagd worden.
Artikel 6
De landbouwraad zal zijn adviezen uiterlijk binnen de twee weken na de vergadering schriftelijk
bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen.
In de adviezen wordt beschreven:
• hoe het advies tot stand is gekomen
• welke motivering geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies
• welk standpunt de landbouwraad inneemt, met vermelding van afwijkende meningen of van
minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het dossier dat wordt voorgelegd aan het
College van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid.
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Het stadsbestuur bezorgt tegen de volgende vergadering antwoord op dit advies aan de
landbouwraad. Het College moet eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen van de
landbouwraad uitdrukkelijk motiveren.
3. Structuur en samenstelling
Artikel 7
De landbouwraad wordt om de zes jaar bij het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw
samengesteld. De nieuwe gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de landbouwraad.
Wijzigingen in de statuten van de landbouwraad tijdens de loop van de legislatuur moeten door de
gemeenteraad bekrachtigd worden. Wijzigingen in de samenstelling van de raad worden ter
goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.
Ten hoogste twee derde van de leden van de landbouwraad is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan
niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht
Artikel 8
De landbouwraad kent geen deelstructuren.
Artikel 9
In de landbouwraad worden volgende actoren in de structuur betrokken.
De afgevaardigden van, met opgave van het aantal effectieve vertegenwoordigers tussen haakjes:
• beroepsverenigingen landbouw : Algemeen Boerensyndicaat (2) en BoerenBond (2)
• VABS (2)
• Ferm (2)
• Groene Kring (1)
• Bioforum (1)
• Korte Keten (1)
• Onafhankelijke vertegenwoordigers, deskundigen, uit de brede land- en tuinbouwsector (5) Zijn
uitgesloten om als expert deel te nemen: mandatarissen van OCMW Ieper, mandatarissen van Stad
Ieper, ambtenaren tewerkgesteld bij OCMW of stad Ieper.
Artikel 10
Elke vereniging, instelling of organisatie duidt een lid en een plaatsvervanger aan, met uitzondering
van beroepsverenigingen landbouw die 2 effectieve en 2 plaatsvervangers aanduiden. Deze moeten
aan volgende voorwaarden voldoen:
• actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging, instelling of organisatie die ze
vertegenwoordigen
• niet meer dan één vereniging, instelling of organisatie vertegenwoordigen
Indien één van de onafhankelijke vertegenwoordigers om eender welke reden ontslag neemt zal er
een nieuwe vertegenwoordiger worden aangeduid na overleg binnen de landbouwraad.
Artikel 11
Volgende personen zullen enkel als waarnemer aanwezig kunnen zijn tijdens de vergaderingen van
de landbouwraad:
• schepen voor landbouw
• medewerker aangeduid door het stadsbestuur ter ondersteuning van de landbouwraad
• externe deskundigen in het kader van adviesverlening over een specifiek item
• De landbouwraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te
doen op waarnemers. Deze waarnemers nemen derhalve deel aan de discussies, maar zij hebben
nooit stemrecht.
Deze waarnemers kunnen volledig losstaan van de stedelijke werking, maar kunnen eventueel ook
zetelen in een andere stedelijke raad
Artikel 12
Alle stemgerechtigde leden:
• onderschrijven de doelstellingen van de landbouwraad en verbinden zich ertoe actief mee te
werken aan de realisatie ervan
• wonen de vergadering van de landbouwraad bij tenzij dit onmogelijk is. In dat geval moet men zich
verontschuldigen. Afgevaardigden van verenigingen, instellingen of organisaties kunnen zich laten
vertegenwoordigen door hun plaatsvervanger.
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• informeren hun achterban grondig over de werkzaamheden van de landbouwraad en plegen
geregeld overleg met die achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en
verwachtingen inzake het beleid voor landbouw, tuinbouw en platteland
• hebben spreek- en stemrecht in de landbouwraad
• hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het stadsbestuur ter beschikking stelt van
de landbouwraad
Artikel 13
De landbouwraad is bevoegd voor:
• opstellen en wijzigen van de interne afsprakennota
• adviseren van wijzigingen aan de statuten
• het voorbereiden van de adviezen aan het stadsbestuur over materie die betrekking heeft op
landbouw, tuinbouw en platteland, in de ruime zin
• het proactief in kaart brengen van ideeën en verwachtingen inzake het beleid voor landbouw,
tuinbouw en platteland
Artikel 14
Er komt een einde aan het lidmaatschap van de landbouwraad :
• zodra bij de start van een volgende legislatuur en na goedkeuring van de statuten door de nieuwe
gemeenteraad, de actieve landbouwraad (actief tijdens de voorbije legislatuur) de nieuwe
samenstelling van de landbouwraad goedkeurt.
• door het ontslag uit of de intrekking van hun opdracht door de vereniging, instelling of organisatie
die ze vertegenwoordigen. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden aan de landbouwraad.
• door het ontslag van de betrokkene zelf uit de landbouwraad. Dit ontslag moet schriftelijk
meegedeeld worden aan de landbouwraad.
• door uitsluiting, waarover de landbouwraad met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet gemotiveerde afwezigheid op drie
achtereenvolgende bijeenkomsten van de landbouwraad is een reden tot uitsluiting.
Artikel 15
De landbouwraad kiest uit zijn leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter en een
ondervoorzitter. Deze stemming gebeurt geheim, enkel als daarom wordt verzocht, en bij volstrekte
meerderheid van de stemmen.
4. Ondersteuning
Artikel 16
Het stadsbestuur zal de landbouwraad ondersteunen door:
• jaarlijks een krediet in te schrijven in het gemeentelijk budget voor de werking van de
landbouwraad.
• een medewerker van de dienst voor milieu en landbouw aan te duiden voor ondersteuning van de
landbouwraad.
• de nodige verzekeringspolissen ter dekking van de risico’s ‘burgerlijke aansprakelijkheid’,
‘rechtsbijstand’ en ‘lichamelijke ongevallen’ af te sluiten voor de leden van de landbouwraad en de
occasionele medewerkers aan de activiteiten georganiseerd door de landbouwraad.
5. Slotbepaling
Artikel 17
De statuten worden zesjaarlijks op het einde van de legislatuur geëvalueerd en indien nodig
bijgestuurd.
45.

Overeenkomst voor gemeenten met de provincie voor uitwisseling van kennis en
dienstverlening inzake milieu

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.
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Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
In de 5 Vlaamse Provincies is er heel wat knowhow omtrent milieu- en aanverwante thema’s. Sinds
enkele jaren wordt er intensiever samengewerkt en expertise onderling uitgewisseld binnen het
“Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)”. Sinds 2016 gebeurt dit via een formele
samenwerkingsovereenkomst die werd goedgekeurd door de 5 Vlaamse Provincieraden.
Het aanbod en de werking van het IPKC willen de provincies nu ook ter beschikking stellen van de
gemeenten. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 5 maart 2020 het voorstel voor een
overeenkomst met West-Vlaamse gemeenten goed.
Er zijn diverse thema's waarbij ondersteuning vanuit een provincie kan gebeuren. De overeenkomst
houdt geen enkele verplichting of exclusiviteit in. In die zin zijn er mogelijk wel opportuniteiten voor
samenwerking. Mogelijke voorbeelden zijn ondermeer akoestisch onderzoek voor OC's en eigen
evenementen, ondersteuning bij schadegevallen (bodem), onderzoek naar visbestand,
procesbegeleiding en een participatietraject voor de gedragen ontwikkeling van lokale windprojecten
e.d.
Het gaat niet om een exclusiviteitscontract. Het staat de gemeente nog steeds vrij om offerte te
vragen bij studiebureau of streekintercommunale. Het gaat echter vooral om opdrachten die amper
beschikbaar zijn “op de markt”.
Het afsluiten van deze overeenkomst voor West-Vlaamse gemeenten is gratis. De overeenkomst
loopt tot 31 december 2020 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Aanvraag voor ondersteuning dient te gebeuren via een online sharepointplatform. Bij aanvraag
wordt door de aanbieder-provincie bekeken tegen welke kostprijs de uitvoering kan gebeuren (is
veelal maatwerk), en krijgt de gemeente dan een offerte. Het staat de gemeente vrij om al of niet
akkoord te gaan met deze offerte en er dus wel of niet op in te gaan.
Voorgesteld wordt deze overeenkomst met de provincie af te sluiten.
Financiële gevolgen
De overeenkomst zelf heeft geen financiële gevolgen. Voor de concrete acties zijn op dit moment
geen bedragen opgegeven omdat dit veelal maatwerk betreft.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
akkoord te gaan met de overeenkomst voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake
milieu tussen de stad Ieper en de provincie West-Vlaanderen.
46.

Gebruiksreglement langeafstandzwemmen Dikkebusvijver

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)
De algemene politieverordening van (art 5.1.1.7) over het gebruik van openbare parken dat stelt dat
zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester het verboden is om in de vijvers, beekjes of
andere waterelementen in het park: te zwemmen, te baden, te varen, te vissen.
De overeenkomst tussen de stad en VMW van 17/12/2010 inzake het beheer van Dikkebusvijver en
de waterwinning ervan.
Feiten, context en informatie
Reeds langer bestaat de vraag van triatleten om te kunnen trainen op langeafstandzwemmen in
Dikkebusvijver
De milieuvoorwaarden van Vlarem II werden bij besluit Vlaamse regering van 3 mei 2019 aangepast
waarbij vanaf 1 oktober 2019 zwemmen in open water mogelijk wordt onder welbepaalde
voorwaarden van onderafdeling 5.32.8.4.3 en waarbij een versoepeling gebeurde voor
langeafstandzwemmen. Voorheen werd geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en
langeafstandzwemmen en waren de na te leven voorwaarden in de praktijk niet haalbaar.
Hierdoor is het zwemmen strikt genomen niet verboden, maar moet dit wel nog steeds in overleg
met de Watergroep gebeuren, gezien de nog lopende overeenkomst. Overleg met de Watergroep
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gebeurde reeds. De Watergroep oordeelt dat langeafstandzwemmen op zich geen probleem kan
zijn met in achtname van een aantal voorzorgsmaatregelen en goede afspraken.
Dikkebusvijver is officieel een recreatiewater is, maar geen zwemwater.
Er is reeds een gebruikersovereenkomst tussen de stad en kajakclub De Paddel van 2 december
2013. De stad organiseerde een overleg met de betrokken recreanten op 11 maart 2020 waarbij
geen bezwaren werden geuit omtrent de intentie tot langeafstandzwemmen.
Op Dikkebusvijver zijn meerdere recreatieve gebruikers, met name de gebruikers van het
watersportcentrum en de hengelverenigingen.
Met een specifiek gebruiksreglement wenst het stadsbestuur een uitzondering op het zwemverbod
onder voorwaarden toe te staan voor langeafstandzwemmen in clubverband in Dikkebusvijver.
Het is geenszins de bedoeling om recreatief zwemmen toe te staan op de vijver.
De zonale verordening biedt ook mogelijkheid om op te treden voor zwemmers die niet aan de
bepalingen van het gebruiksreglement voldoen.
Adviezen
Goedgekeurd

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
volgend gebruiksreglement langeafstandzwemmen Dikkebusvijver goed te keuren:
Gebruiksreglement langeafstandzwemmen Dikkebusvijver
Artikel 1
Dit gebruiksreglement legt de voorwaarden vast waaronder, in afwijking op het in de zonale
politieverordening geldende verbod, mag gezwommen worden in Dikkebusvijver van 1 april tot en
met 30 september, op maximaal twee avonden per week, telkens van 18u30 tot zonsondergang.
Artikel 2
De Stad voorziet, in samenwerking met de deelnemende clubs, de instapplaatsen en ladders, zodat
zwemmers op een veilige manier in en uit het water kunnen geraken.
De Stad stelt kleedruimtes en douches ter beschikking van de zwemmers. De clubs dienen de
kleedkamers en douches te reserveren op de sportdienst tegen het door de gemeenteraad
vastgelegde tarief van 37,5 EUR per dagdeel ( voormiddag 9-13u /namiddag 13u-17u/ avond 1721u)
Artikel 3
De clubs maken gebruik van de ter beschikking gestelde kleedruimtes en douches.
De clubs staan in voor de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van EHBO materiaal en de
zuurstoftoediening aanwezig in de kleedruimte, conform de Vlarem regels.
De clubs houden een logboek bij ter plaatse. De clubs staan in voor het plaatsen van de
drijflijnen/boeien en het plaatsen van een trap op het einde van het ponton, eigendom van het
watersportcentrum. Na elke activiteit staat de club in voor het terug wegnemen van deze trap.
De clubs zien er op toe dat hun leden die met de wagen komen, parkeren op de openbare parking
van Dikkebusvijver, buiten het watersportcentrum.
Artikel 4
Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitsnormen
bepaald in bijlage 2.3.3 deel II Afdeling 1. De milieukwaliteitsnormen en controle, artikel 1§1 voor
binnenwateren, van Vlarem II.
Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder ten minste om de 14 dagen tijdens dit
seizoen, wordt op initiatief van de stad een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal
van het zwemwater uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water. Dit
bacteriologisch onderzoek dient minimaal uitgevoerd te worden tijdens de periode waarin effectief
kan gezwommen worden. Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door het laboratorium
rechtstreeks aan de afdeling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het
toezicht op de volksgezondheid gezonden. Bij het overschrijden van de toegestane waarden, wordt
een zwemverbod uitgevaardigd.
Het zwemmen is enkel toegelaten als de watertemperatuur minstens 15°C bedraagt en bij een
zichtbaarheid van minstens 300 meter. De temperatuur wordt gemeten door het erkend laboratorium
tijdens de staalnames voor het bacteriologisch onderzoek.
Deze analyses worden op kosten van de stad uitgevoerd van 1 april tot 30 september.
Artikel 5
Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden (vb. hinder door
waterplanten, sterke ontwikkeling cyanobacteriën) kan de Burgemeester al dan niet op advies van
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het Agentschap Zorg en Gezondheid desgevallend verbieden om te zwemmen op momenten
waarop het volgens deze verordening toegelaten zou zijn.
Artikel 6
Zwemmen is enkel toegelaten in de zwemzone in de zone tussen het ponton van het
watersportcentrum ,het ponton van de kajakclub De Paddel, de 2 permanente kajakpoloterreinen en
aan de grens van de laag dynamische zone van de vijver, aangegeven met een boei, hierna ‘de
zwemzone’ genoemd.
Het is niet toegelaten zich tussen de oevervegetatie te begeven of de oevers te betreden. Het is niet
toegelaten te zwemmen tussen de hengellijnen.
Zwemmen buiten de zwemzone is strikt verboden. Duiken in de zwemzone is verboden.
Artikel 7
Zwemmen in de zwemzone is enkel toegelaten voor erkende Ieperse watersport- en triatlonclubs,
hierna ‘clubs’ genoemd. Erkende Ieperse clubs voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd
door het Stadsbestuur.
Artikel 8
Clubs die willen zwemmen in de zwemzone, moeten een melding doen voor het exploiteren van een
klasse 3 inrichting (rubriek 32.8.2 c) aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad
Ieper en dienen in te staan voor het naleven van de van toepassing zijnde algemene, sectorale en
eventuele bijzondere milieuvoorwaarden (Vlarem II).
Artikel 9
Clubs die willen zwemmen in de zwemzone, hebben een verzekering voor hun leden afgesloten.
De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
Artikel 10
De leden van de clubs, waarvan sprake in artikel 7, dragen tijdens het zwemmen altijd een duidelijk
herkenbare badmuts, waarmee ze zich onderscheiden van niet-leden.
Artikel 11
Het zwemmen is mogelijk zoals bepaald in artikel 1.
Deze uren worden duidelijk door de stad geafficheerd aan het ponton van het watersportcentrum.
De uren worden in overleg met de andere gebruikers vastgelegd om conflicten te vermijden.
Data van alle gekende activiteiten zal door sport- en milieudienst worden gebundeld en
overgemaakt aan triathlonclub en andere gebruikers.
Er dient rekening gehouden te worden met schommelende peilen. Bij een te lage waterstand is
zwemmen niet mogelijk. De stad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kwetsuren
die worden opgelopen door een lage waterstand.
Zwemmers moeten tevens rekening houden met soms grote debieten via de Kleine Kemmelbeek
enerzijds en anderzijds aanzuiging pomp van De Watergroep
Artikel 12
Tijdens de zwemuren zijn er twee toezichthoudende personen aanwezig, waarvan ten minste één
gebrevetteerd redder.
De clubs zorgen zelf of in samenwerking met andere clubs voor dit toezicht.
De redder is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen; de redders worden ten minste
éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken; het bewijs van de meest recente
bijscholing ligt ter inzage van de overheid op de plaats van de exploitatie; deze bijscholing moet
erkend zijn door Sport Vlaanderen.
Er wordt nooit alleen gezwommen in de zwemzone . Er moeten minstens 2 zwemmers gelijktijdig
gebruik maken van de vijver.
Er worden maximaal 50 zwemmers gelijktijdig toegelaten in de vijver.
Artikel 13
Het gebruik van Dikkebusvijver voor zwemmen in openlucht wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
bijgestuurd. Indien vastgesteld wordt dat de voorwaarden niet worden nageleefd kan de
overeenkomst met de betreffende club worden ingetrokken.
Bepalingen die niet opgenomen zijn in dit reglement behoren tot de bevoegdheid van de stad.
WELZIJN
47.

Aanpassing werkingstoelage kinderopvanginitiatieven in het kader van de Corona
maatregelen: goedkeuring.

OVERWEGEND GEDEELTE
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Voorgeschiedenis
De werkingstoelage werd eind 2019 herzien en goedgekeurd. Kinderopvanginitiatieven kunnen
vanaf 1 januari 2020 op basis van het aantal aanwezige kinderen per dag, een werkingstoelage
aanvragen.
We merken dat deze werkingstoelage een financiële steun is waar ze op rekenen en het op peil
houden van het aanbod kinderopvang in Ieper stimuleert.
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
Sinds de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus van start zijn gegaan, is
het aantal kinderen in kinderopvanginitiatieven drastisch gedaald. Sommige onthaalouders hadden
even geen kinderen, anderen moesten stoppen gezien zij zelf of hun partner tot de risicogroep
behoren.
Vrij snel kwam het bericht dat er een compensatievergoeding zou volgen voor het aantal afwezige
maar ingeplande kinderen. https://www.kindengezin.be/img/Snelinfo-compensatiesubsidietoelichting-naleving-voorwaarden.pdf. Deze maatregel zorgt voor een compensatie van het
loonverlies.
Kind en Gezin betaalt hier een vast bedrag volgens de soort kinderopvang per dag afwezigheid.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel
Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
2020/ACS203/09452020 0/649830/STAD/CBS/IP- 71750 2000
73750
0
71750
29/05/2020
GEEN
Aangezien kinderopvanginitiatieven hun werkingstoelage aanvragen op basis van aantal aanwezige
kinderen zou dit zonder aanpassing een stuk lager liggen dan budgettair was voorzien. Deze
beslissing overschrijdt de reeds voorziene middelen in het MJP niet.
Adviezen
Aangezien het budget voor een voltallige bezetting werd voorzien voor 2020 wordt voorgesteld om
de werkingstoelage aan te passen zodat kinderopvanginitiatieven vanaf 13 maart de geplande
bezetting kunnen registreren analoog aan de voorwaarden van de voorwaarden voor de Vlaamse
compensatie, in plaats van de effectieve bezetting, zijnde:
• Ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen
• Kinderopvanginitiatief blijft open of beschikbaar voor de ouders die nood hebben aan
opvang.
• medewerkers blijven in dienst en beschikbaar

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overweging besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen akkoord
te gaan om voor de periode vanaf 13 maart de werkingstoelage aan te passen zodat
kinderopvanginitiatieven de geplande bezetting kunnen registreren ipv de effectieve bezetting, onder
de gelijke voorwaarden en compensatie als Kind en Gezin.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
48.

Goedkeuring basisverklaring en statuten Vredesfonds + aanduiden vertegenwoordiger voor
Vredesfonds namens de fractie Ieper 2030. (Punt van raadslid Six)

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Het Vredesfonds van de stad Ieper werd opgericht in 1998. De statuten en de basisverklaring
werden toen voor het eerst voorgelegd aan de GR (maart 1998). Sedertdien werden de statuten en
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de basisverklaring bij de start van iedere legislatuur ter goedkeuring voorgelegd aan de nieuwe
gemeenteraad.
Feiten, context en informatie
In zitting van 25 februari 2019 vroeg de Vredesdienst van de stad om de basisverklaring en de
statuten ook bij de start van deze legislatuur voor te leggen voor gesprek, goedkeuring en aanname
aan de Gemeenteraad. De statuten werden geactualiseerd om ze conform te maken aan de huidige
legislatuur. Daarnaast werd aan de verschillende fracties in de gemeenteraad gevraagd om een
vertegenwoordiger aan te duiden voor het Vredesfonds zoals in artikel 4 van de statuten
beschreven.
De raadsleden Six en Dehollander zetelen thans onder de fractie Ieper 2030. De fractie Ieper 2030
wenst vertegenwoordigd te zijn in het Vredesfonds. De raadsleden Six en Dehollander nemen de
basisverklaring en de statuten van het Vredesfonds aan.
Financiële gevolgen
nvt

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad om namens de fractie Ieper 2030 raadslid Nancy
Six aan te duiden als vertegenwoordiger voor het Vredesfonds.
INTERPELLATIES
49.

SOS verenigingen. (Interpellatie van raadslid Desomer)
De maatregelen die sinds begin maart gelden in het kader van het indijken van het Corona-virus
waren ongetwijfeld terecht. Nu de cijfers de goeie kant uitgaan en het lijkt alsof we met z’n allen er in
geslaagd zijn om dit virus onder controle te krijgen, begint het nieuwe normaal stilaan vorm te
krijgen
De opgelegde maatregelen waren niet min. Winkels en horeca bleven wekenlang dicht. Bedrijven
sloten de deuren omdat er geen afzet was of omdat er niet volgens de regels kon worden gewerkt,
werknemers kwamen in tijdelijke werkloosheid terecht. Scholen bleven dicht en kinderen kregen via
preteaching vanop afstand les. De handrem werd opgetrokken en ons openbaar leven viel eventjes
stil.
Maar wat dikwijls vergeten werd is dat ook het volledige verenigingsleven van de één op de andere
dag werd gestopt. Sport, cultuur, jeugd, seniorenverenigingen,… ook zij deelden in de klappen.
Ieper heeft een rijk en divers gekleurde kaart aan verenigingen en sinds jaren ook een goed
uitgebouwd evenwichtig subsidiebeleid voor heel wat van hen ter ondersteuning van de werking.
Daarnaast worden heel dikwijls aanvullende activiteiten georganiseerd om de kas te spijzen zoals
concerten bij cultuur, eetfestijnen bij jeugd en sport en deur-aan-deur-verkoop. Bij grotere
verenigingen en zeker bij sportclubs wordt ook nog een belangrijk deel uit sponsoring gehaald om
de werking financieel rond te krijgen.
De concerten werden afgelast, eetfestijnen gingen niet door, schuchtere pogingen om online wat
verkoop te doen om de clubkas te spijzen brachten helemaal niet zo veel op als andere jaren. En
ook de sponsoring is nog een groot vraagteken.
Vandaar dat we als CD&V ook verheugd waren te vernemen dat Vlaanderen een subsidie toewijst
aan onze stad voor een bedrag van meer dan 500000EUR ter ondersteuning de verenigingen.
Een niet onaanzienlijk bedrag. Graag hadden wij van gedachten gewisseld met de andere fracties
over hoe dit geld zou kunnen worden besteed.
Concreet aan de meerderheid volgende vragen
Vanuit de meerderheid blijft het heel stil rond mogelijke ondersteuning van verenigingen.
Hebben jullie concrete plannen hierover?
Wat zijn de intenties van de meerderheid met de subsidie die zal worden ontvangen vanuit
Vlaanderen?
Zijn jullie bereid de verenigingen financieel te ondersteunen waar nodig?
Zal de stad ook zelf inspanningen doen om het verenigingsleven te ondersteunen bij de
heropstart?

50.

Subsidiereglement jeugdverenigingen. (Interpellatie van raadslid Durnez)
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We hadden verwacht dat het nieuwe subsidiereglement voor de jeugd vandaag ter stemming zou
liggen maar dat blijkt niet het geval. We vinden dit helemaal niet erg want vooraleer de laatste hand
wordt gelegd aan dit reglement hadden we graag nog eens van gedachten gewisseld én enkele
concrete constructieve voorstellen gedaan vanuit onze jongerenafdeling.
We hebben ons gebaseerd op de info die we reeds kregen vanuit de jeugddienst en van de schepen
tijdens de laatste jeugdraad waarbij de grootste wijzigingen in het reglement toegelicht werden.
CD&V en onze jongerenafdeling in het bijzonder is zeer positief dat er een administratieve
verlichting komt en dat alle mogelijke deelsubsidies voor jeugdverenigingen in één document
worden gebundeld. Dat zal zorgen voor duidelijkheid en een werklastvermindering voor
jeugdbewegingen. Maar zeker ook de invoering van de basissubsidie voor elke jeugdvereniging
was een prioritaire wijziging voor onze jongerenpartij.
Daarnaast willen we ook een aantal andere voorstellen doen:
Een boete voor het laattijdig indienen van de subsidieaanvragen staat in contrast met het
vrijwillig engagement van de vele jeugdleiders die hun uiterste best doen om zich in te zetten voor
de Ieperse jeugd, maar ook de administratieve taken verbonden aan hun functie op zich nemen.
Een lichte stimulans is natuurlijk steeds mogelijk, maar dit blijft bij voorkeur beperkt.
De administratieve werklast zal met het nieuwe reglement verlichten. We willen daarboven
ook voorstellen om zoveel mogelijk langs digitale weg werken.
In het huidig reglement mogen leden max. 25 jaar zijn en in Ieper wonen. Er zijn echter heel
wat jongeren uit buurgemeentes die bijvoorbeeld in Ieper naar school gaan en bijgevolg ook hun
vrienden volgen naar een Ieperse jeugdbeweging. Ook zij zorgen voor kosten voor de vereniging en
daarin moeten we de jeugdbewegingen ook ondersteunen.
Wat betreft de toekenning van de subsidies:
• Het is een goede zaak dat de middelen die niet gebruikt worden voor de kadervorming van
jeugdleiders naar de werkingsmiddelen zullen gaan, zo blijven deze middelen bij de
jeugdverenigingen. Al willen we hierbij wel het belang van een goede vorming onderstrepen.
Vorming moet blijvend gestimuleerd worden zodat de middelen voor kadervorming
maximaal voor hun oorspronkelijke doel benut worden.
• 10% van de subsidies zijn te verdelen o.b.v. engagement. Dit valt echter moeilijk te
controleren. Dit kan misschien op een andere manier opgelost worden of deze subsidies
kunnen onder een andere pijler ondergebracht worden.
• We vinden het spijtig dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de attesten van het
jeugdwerk. Een animator is evenveel punten waard als een hoofdanimator of instructeur.
Ouders vinden het belangrijk dat leiding van hun kinderen goed gevormd zijn, dus vinden
we het belangrijk dat je de leiding aanstuurt om zich steeds te bij te scholen. Dit kan je
extrinsiek gaan motiveren door extra punten toe te kennen voor een hoofdanimator.
We hebben nog geen zicht op de zaken die in de didactische kosten ondergebracht kunnen
worden, maar we willen reeds vragen om dit te moderniseren en aan te passen aan de huidige
digitale wereld.
Ten slotte is het belangrijk dat het nieuwe reglement duidelijk gecommuniceerd wordt naar
alle jeugdverenigingen zodat zij voldoende op de hoogte zijn van de aanpassingen.
We hopen dat de schepen deze constructieve voorstellen meeneemt in het afwerken van het
subsidiereglement en zijn steeds bereid om deze voorstellen verder toe te lichten.
51.

Bemalingswater voor derden. (Interpellatie van raadslid Sabels)
Met Groen willen we in deze droge dagen ons punt rond bronbemaling opnieuw brengen.
Grondwater dat bij bouwprojecten (soms maandenlang) wordt bemaald en dan geloosd wordt in de
riool: het stroomt gewoon de zee in. In deze tijden van waterschaarste is dit degoutant. Dit moet
toch echt anders kunnen?
“In Eeklo heeft het stadsbestuur een aannemer ertoe gekregen zijn water op te vangen en ter
beschikking te stellen van de groendienst, hoewel dit niet als voorwaarde was opgelegd in de
bouwvergunning. Dit is maar één voorbeeld van hoe gemeentebesturen op zoek gaan naar
oplossingen, ook al zijn ze niet voor de hand liggend.
Bomen, groen, vijvers, plassen worden door het verlaagde grondwaterpeil bedreigd. Er moet
doordachter worden omgesprongen voor er wordt overgegaan tot bronbemaling. Gezien dit water
tegenwoordig niet opnieuw in de bodem dringt, maar via de riolering verloren gaat, moeten we
vooruitdenken.
We willen dan ook volgend voorstel herlanceren:
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Laat Ieper inzetten op de bijzondere milieuvoorwaarde waarbij de bouwheer een bepaald
percentage van het bemalingswater gedurende de maanden mei tot september ter beschikking stelt
aan derden voor vrij gebruik.
Daarnaast vragen we ook hoe het nu is gesteld met de checklist die zou worden opgesteld
zodat aanvragen voldoende doordacht gebeuren. Wordt deze toegepast? Welke alternatieven
werden via deze weg al gerealiseerd?
We willen daarnaast de schepen van water ook echt aanmanen om een waterplan op te stellen
om droogte in de toekomst beter de baas te kunnen. Proactief denken is na drie droge jaren echt
niet teveel gevraagd.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
52.

Stedelijke communicatie via digitale kanalen voor doven en slechtzienden. (Vraag van
raadslid Six)
Uit de corona-crisis hebben we alvast geleerd dat een duidelijke communicatie van essentieel
belang is. Over de aanpak in Ieper hoor je ons niet klagen en het installeren van het coronameldpunt was een goede zet. We willen langs deze weg alvast onze dank betuigen aan het
stadsbestuur voor dat initiatief.
Toch willen we met onze fractie het voorstel doen om te kijken of de stedelijke website
toegankelijker gemaakt kan worden voor doven en slechtzienden.
Voor de slechtzienden kunnen enkele kleine ingrepen al een wereld van verschil maken en dat los
van de middelen die via de Brailleliga verkrijgbaar zijn. Maar ook voor iemand zonder een visuele
handicap kan de mogelijkheid om op een website bv de lettergrootte aan te passen handig zijn. Of
zoals op de website van Stad Brugge kan een site ook voorgelezen worden.
Voor de doven verwijs ik graag naar de website van Stad Oostende waar naast het voorlezen van
de site ook nog een gebarentolk aangevraagd worden.
En in het verlengde van de mogelijkheden voor de website verwijs ik ook graag naar de ErfgoedApp
die door DOOF Vlaanderen en FARO werd gelanceerd.
Ter verduidelijking: DOOF Vlaanderen komt op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove
personen in alle aspecten van het dagelijks leven en FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed.
Met de in december van vorig jaar voorgestelde App kan men een rondleiding en informatie krijgen
in Vlaamse gebarentaal. Omdat doven en slechthorenden die Vlaamse gebarentaal gebruiken een
andere zinsbouw hanteren, zorgen ondertiteling of uitgeschreven luisterfragmenten nog steeds voor
een drempel.
Een dergelijke App zou handig kunnen zijn voor de stedelijke en toeristische informatieborden (en
uiteraard ook binnen de musea).
Daarom de concrete vragen:
1/ is men bereid het voorstel in overweging te nemen?
2/ indien ja, welke stappen zullen worden ondergaan en binnen welke tijdspanne?
3/ indien neen, om welke redenen gaat men niet in op het voorstel?

53.

Glasbol Griettenstraat. (Vraag van raadslid Six)
Omdat de glasbol in de Griettenstraat (Rederijkerswijk) voor beroering blijft zorgen en ik uit de
antwoorden van de 2 schriftelijke vragen daarover kan afleiden dat er niet meteen een oplossing kan
geboden worden, heb ik na overleg met de buren besloten dit punt op de agenda van deze zitting te
zetten.
Het probleem is dat de bol te dicht van de straat staat en wanneer iemand een bokaal of glas laat
vallen, de scherven op de rijbaan komen. Dit met alle nare gevolgen voor de talrijke fietsers die daar
voorbijkomen. Wie het glas in de bol wil steken, moet op straat staan. Gelukkig is het een
doodlopende straat en is het verkeer er beperkt.
Indien er geen alternatieve site gevonden kan worden, zouden wij de suggestie willen doen om de
bol gewoon een kwartdraai te draaien. Nu zijn de openingen om het glas door te steken naar de
Griettenstraat gericht maar na een kwartdraai zouden die naar de Augustijnenstraat gericht zijn. Als
er dan iets valt, dan komen de scherven niet langer op de rijbaan terecht.
We weten niet welke alternatieve sites er onderzocht werden en in hoeverre er gesprekken geweest
zijn met het VTI om de glasbol bv op de hoek van hun personeelsparking te zetten, daar waar
vroeger al eens een kledij-inzamelbak heeft gestaan.
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54.

Stand van zaken: Sukkelstraatje Brielen (Vraag van raadslid Sabels)
Onlangs kregen we de vraag weer op ons bord van de bewoners in Brielen, “Hoe zit het nu met een
permanente oplossing voor het Sukkelstraatje in Brielen?”. Exact een jaar geleden gaf schepen
Goudeseune aan dat het stadsbestuur bezig was met het dossier, maar er nog niet meer over kon
prijs geven. Wij veronderstellen als fractie dat een jaar genoeg tijd is om voor zulke dossiers een
definitieve oplossing te vinden met alle partijen, toch?
Er gleden vorige week weer twee mensen uit met de fiets in dit straatje. Wij zouden liever hebben
dat er geen zwaardere accidenten moeten gebeuren voor het bestuur actie onderneemt.
Kan er dus toegelicht worden hoever het stadsbestuur staat in dit dossier en wat de volgende
stappen zijn? Hopelijk krijgen we in het antwoord ook een specifieke oplossing en datum.

55.

Subsidies 2020. (Vraag van raadslid Vancayseele)
Door de coronamaatregelen konden heel wat eetfestijnen, fuiven en streekbieravonden dit jaar niet
meer doorgaan. Deze brengen noodzakelijke middelen in de kassa om de werking te verzekeren,
een kamp betaalbaar te houden of noodzakelijke investeringen te maken. Vaak zijn subsidies ook
gebaseerd op activiteiten, voorstellingen, evenementen die de Ieperse verenigingen nu niet konden
laten doorgaan.
Ieperse verenigingen zijn een motor in ons vrijetijdsaanbod dat zonder de nodige
ondersteuningsmaatregelen dreigt stil te vallen. Zonder deze middelen geen betaalbare kampen,
geen nieuwe toneelvoorstelling of muziekoptreden en voor sommige moeten we misschien het
ergste vrezen.
Vanuit Groen stellen we ons dan ook de volgende vragen:
Is er al een navraag gebeurt bij cultuur-, sport- en/of jeugdverenigingen over de impact op hun
begroting? Zo ja, hoe beoordeelt u deze impact?
Zijn er al verenigingen komen aankloppen met de vraag of ze extra middeln kunnen krijgen? Zo
ja, wat was uw antwoord hierop?
Zullen er verenigingen extra ondersteuning krijgen naar aanleiding van deze uitzonderlijke
toestand?
Zullen de coronamaatregelen een impact hebben op de subsidies? Zo ja welke en gaat u hier
iets aan doen?

56.

Speelpleintjes. (Vraag van raadslid Dehollander)
We werden gevraagd eens te polsen of een eventuele opwaardering van de speelpleintjes bij CC
Cieper (Sint-Jan) en CC De Potyze mogelijk is. Wetende dat dit de dichtstbijzijnde speelpleintjes zijn
voor bewoners van Sint-Jan met kindjes, is het aanbod van de speeltoestellen op die pleintjes maar
beperkt. Bovendien hebben die pleintjes een eerder gesloten karakter want als er een activiteit in de
zaal is, komt het als ongepast/ongewenst over wanneer daar plots een gezin met kinderen aankomt
om er te spelen.
Langs welke weg kan er nagekeken waar er momenteel een speelpleintje is en is de intentie er om
het aanbod in de nabije toekomst uit te breiden? We denken dan voornamelijk aan de
deelgemeenten en wijken…
Bij de gedenkzuil op het gehucht ’t Wieltje bijvoorbeeld spelen heel regelmatig kinderen door het
ontbreken van een speelpleintje of sportveldje in die buurt. Dit zal wellicht voor mensen die het
monument komen bezoeken als hinderlijk/ongepast overkomen.
Daarom onze vraag of het mogelijk is om eens na te gaan in welke deelgemeenten of wijken
eventueel ruimte vrijgemaakt kan worden om een speelpleintje aan te leggen.
MEDEDELINGEN

57.

Mededelingen.

Besloten
58.

Decreet lokaal bestuur - verlenging werfreserve financieel directeur

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2 (artikel 580 – artikel 589);
Feiten, context en informatie
Op de gemeenteraad van 4 juni 2018 werd de aanstelling van dhr. Guy Carbonez als financieel
directeur goedgekeurd, alsook de aanstelling van de adjunct-financieel directeur, dhr. Stefan
Deboutte. Tot en met 31 december 2023 wordt de heer Deboutte geacht te voldoen aan de
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de
functie van financieel directeur.
Dhr. Stefan Deboutte werd opgenomen in de werfreserve voor de functie van financieel directeur en
dit voor de periode van 2 jaar, verlengbaar met 4 jaar. De werfreserve ging in vanaf 01/07/2018 en
loopt bijgevolg af op 30/06/2020. De raad dient dus te beslissen over een al dan niet verlenging van
de opname in de werfreserve en, zo ja, voor welke termijn.
Het CBS stelt voor om de werfreserve te verlengen met 4 jaar, en dit met ingang van 01/07/2020.
Indien de financieel directeur, dhr. Guy Carbonez, op pensioen gaat, zal dhr. Stefan Deboutte
bijgevolg aangesteld worden als financieel directeur. De functie van adjunct-financieel directeur valt
op dat moment weg.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen
akkoord te gaan met de verdere opname van Dhr. Stefan Deboutte op de werfreserve voor de
functie van financieel directeur; deze werfreserve wordt verlengd met vier jaar, met ingang van 1 juli
2020.
59.

Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar

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 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen, meer
specifiek artikel 9 betreffende de aanwijzing van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
'Iedere gemeente wijst bij gemeenteraadsbeslissing minimaal één gemeentelijke
omgevingsambtenaar aan. De gemeente kan daarvoor een beroep doen op eigen personeel of op
personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Feiten, context en informatie
Het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat er minimaal één GOA (gemeentelijke
omgevingsambtenaar) wordt aangesteld door de gemeenteraad. Het omgevingsvergunningsdecreet
bepaalt eveneens dat de vroegere gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaren automatisch
gemeentelijke omgevingsambtenaren worden. In het verleden werden hiervoor reeds mevr. Sandra
Debuf, mevr. Kathy Laheye, mevr. Miet Deweerdt, dhr. Koos Debuysere en dhr. Eric Marrecau
aangesteld als GOA.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 27 januari 2020 om de heer
Siebe Verholle aan te stellen als deskundige milieu (B1-B3) in contractueel verband met een
contract van bepaalde duur met ingang van 15 mei 2020 tot en met 14 september 2020 en met een
weekprestatie van 38/38.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om de
heer Siebe Verholle aan te wijzen als gemeentelijk omgevingsambtenaar.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur.
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