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VERKLARENDE NOTA
GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 6 JULI 2020

Openbaar

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING
1.

Goedkeuring notulen van 8 juni 2020.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De notulen van de vergadering van 8 juni 2020 werden conform de bepalingen van het
gemeentedecreet opgemaakt en tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden. Er zijn geen
opmerkingen geformuleerd waardoor ze als goedgekeurd kunnen beschouwd worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad de notulen van de zitting van 8 juni
2020 als goedgekeurd te beschouwen.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
2.

Bekrachtiging besluit van de burgemeester i.v.m. verplichte sluitingsperiode horecazaken

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
Woensdag 3 juni maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat de horecazaken terug mochten
openen vanaf maandag 8 juni, onder bepaalde omstandigheden.
De te nemen maatregelen werden opgenomen in het Ministerieel Besluit van 5 juni 2020. Zo werd
het sluitingsuur van de horecazaken vastgelegd om 1uur 's nachts.
Maandagochtend 8 juni deed de politie de nodige vaststellingen van overtredingen van horecazaken
die na 1 uur nog open waren, of sloten om 1uur maar daarna de intentie hadden om terug te openen
om 2uur 's nachts.
Aangezien er geen openings- en sluitingsuur in de algemene politieverordening is vastgelegd, werd
op dinsdag 9 juni een besluit van de burgemeester uitgevaardigd, waarbij de uitbaters van de
horecazaken verplicht zijn hun inrichting te sluiten van 1 tot 7uur 's morgens. Eveneens worden zij
verplicht de bezoekers te waarschuwen die zich op het sluitingsuur in hun inrichtingen bevinden, en
hen uitdrukkelijk aan te manen de zaak te verlaten.
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Ondertussen is in het ministerieel besluit van 30 juni 2020, meer bepaald in artikel 5, 9° omschreven
dat “drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur
tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en
moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf
opeenvolgende uren gesloten blijven”. Hierdoor is dit meteen zo vastgelegd en kan het besluit van
de burgemeester worden opgeheven met onmiddellijke ingang.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1: het besluit van de burgemeester genomen op 9 juni 2020, waarbij horecazaken verplicht
zijn hun inrichting te sluiten van 1 tot 7uur 's morgens te bekrachtigen.
Artikel 2: dit besluit met onmiddellijke ingang op te heffen.
3.

Organisatiebeheersing stad & OCMW Ieper - Rapportering

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad keurde op 1 oktober 2007 het interne controlesysteem goed. Begin 2009 is, onder
impuls van vzw Bbest, met enkele andere gemeenten (Essen, Stekene en Temse) een
samenwerking aangegaan voor de implementatie van het EFQM-systeem van zelfevaluatie in onze
stedelijke organisatie met oplijsting van sterke en zwakke punten. Uit de verbeterpunten werden drie
verbeteracties geselecteerd. Op 5 maart 2012 nam de gemeenteraad akte van de stand van zaken
van deze verbeteracties.
In 2016 was het tijd voor een nieuwe zelfevaluatie, dit keer voor de geïntegreerde organisatie stad
en OCMW. Hiervoor stapte Ieper mee in het Begeleidingstraject Organisatiebeheersing van De
School voor Bestuursrecht ism WIVO (ondertussen VONK). Samen met enkele andere WestVlaamse steden en gemeenten werd Ieper aan de hand van een zestal sessies doorheen de
implementatie van een organisatiebeheersingssysteem geloodst (zelfevaluatie, bepalen
verbeteracties, periodieke opvolging,...).
Het schepencollege, het MAT, de diensthoofden en enkele medewerkers werden bevraagd over de
organisatiebeheersing van stad en OCMW Ieper. Deze bevraging gebeurde a.h.v. vragenlijsten die
opgesteld werden door VONK op basis van de Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen.
Deze leidraad is opgemaakt door Audit Vlaanderen en geeft een blauwdruk hoe een lokaal bestuur
de organisatie kan beheersen op 10 thema's van organisatiemanagement:
1. Doelstellingen, proces-en risicomanagement
2. Belanghebbendenmanagement
3. Monitoring
4. Organisatiestructuur
5. HRM
6. Organisatiecultuur
7. Informatie & Communicatie
8. Financieel management
9. Facilitaire middelen
10. ICT
Uit deze bevraging volgden een reeks verbeteracties die midden 2017 geprioriteerd werden door het
managementteam en op 18 september 2017 ter kennis werden gegeven aan het schepencollege.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. Alsook de
artikels 217 tot 224 betreffende organisatiebeheersing.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over de
organisatiebeheersing aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Er werd verder werk gemaakt van de verbeteracties die in 2017 geprioriteerd werden door het
managementteam. Het statusrapport over deze verbeteracties geeft hierover meer duiding. Er is
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stilaan nood aan een nieuwe zelfevaluatie organisatiebeheersing. De meeste acties die in 2017
geprioriteerd werden zijn uitgevoerd of lopende. Ondertussen zijn ook nieuwe inzichten en
prioriteiten ontstaan, niet in het minst n.a.v. Covid-19. Zo kregen een aantal thema's van de ene dag
op de andere hoogste prioriteit zoals personeelsbeleid (telewerkbeleid, uitgebreidere uurregeling,
interne preventie,...), digitalisering/ICT (bandbreedte, mobiele toestellen, digitale samenwerking en
informatiedeling, security,...), informatieveiligheid en facilitair management (veilige bureau's,
vergaderzalen, balies,...).
Daarnaast werd in de periode november-december 2018 door Audit Vlaanderen een thema-audit
budgetbeheer uitgevoerd bij de dienst Welzijn. Op 3 juni 2019 nam de raad voor maatschappelijk
welzijn kennis van het (positieve) audit-rapport. In het rapport stonden twee aanbevelingen. De
aanbeveling m.b.t. deontologie is nog in uitvoering (en is sowieso een continue aandachtspunt), de
aanbeveling m.b.t. ontvangstbewijs van bankkaart en code van de cliënt is gerealiseerd. Het
opvolgingsrapport werd ter aktename voorgelegd aan het vast bureau.
Ten slotte dient het kader voor organisatiebeheersing opgefrist te worden. Momenteel wordt nog
steeds gewerkt volgens de principes van het interne controlesysteem dat vastgelegd werd in 2007.
Deze principes zijn nog steeds van toepassing, maar een actualisatie van de werkwijze is wenselijk.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van het rapport van organisatiebeheersing.
VEILIGHEID
4.

Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, verbod op verkoop en gebruik van
dranken in blik en onderhoudswerken aan voertuigen ter gelegenheid van de Station Le Seau
Monteberg Rally op 29 en 30 augustus 2020.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 §2,
ingevoegd bij wet van 27 mei 1989, en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoöridineerd bij het K.B. van 16 maart 1968,
inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982,
Het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
inzonderheid op titel III gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1
juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,
De wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante activiteiten;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Op 18 mei 2020 werd een aanvraag ingediend door de vzw Superstage;
Bij dergelijke manifestaties komt door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars, de
veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang;
Om veiligheidsredenen dient, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal verkooppunten van
etenswaren en dranken beperkt te worden;
De verkoop en het gebruik van dranken in blik op en in de omgeving van de snelheidsparcours moet
gemeden worden om de gevolgen van het restafval van de aluminium blikken voor de landbouw en
de veeteelt maximaal te beperken;
Naar aanleiding van deze manifestatie moeten servicewagens in de mogelijkheid kunnen verkeren
om aan rallyvoertuigen herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren op of langs de openbare
weg;
In het verleden werd de wedstrijd regelmatig op diverse manieren gehinderd;
Er wordt een grote volkstoeloop verwacht;

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
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Artikel 1: Op zondag 30 augustus 2020 is het uitoefenen van ambulante activiteiten verboden,
binnen onderstaande (denkbeeldig afgebakende) zones, met inbegrip van de vernoemde straten die
de zones afbakenen, uitgezonderd voor diegenen die in het bezit zijn van een schriftelijke
vergunning van de heer Burgemeester en voor de permanente eet- en drankgelegenheden:
a) Vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur :
zone deelgemeente Vlamertinge:
- de Casselstraat vanaf gemeentegrens met Poperinge tot Grote Brandersstraat – de Grote
Brandersstraat vanaf Casselstraat tot Bellestraat – de Bellestraat vanaf Grote Brandersstraat tot
gemeentegrens met Poperinge;
b) Vanaf 08.00 hr tot 18.00 hr:
zone deelgemeente Dikkebus: - de Krommenelststraat tussen Abelestraat en Dikkebusseweg – de
Dikkebusseweg vanaf Krommenelststraat tot Ouderdomseweg – de Ouderdomseweg vanaf
Dikkebusseweg tot Rozelaarsstraat – de Rozelaarsstraat tussen Ouderdomseweg en Zweerdstraat
– de Zweerdstraat tussen Rozelaarsstraat en Bellestraat – de Bellestraat tussen Zweerdstraat en
Abelestraat de Abelestraat tussen Bellestraat en Krommenelststraat;
Artikel 2: Het is verboden op de plaatsen vergund onder artikel 1, dranken in blik te verkopen, te
bezitten, te verbruiken of uit te delen.
Artikel 3: a) Op zondag 30 augustus 2020 is het verlenen van service aan rallywagens slechts
toegestaan op de punten hiervoor aangeduid door de organisatie.
Buiten deze punten zijn alleen noodreparaties toegestaan.
b) Service-auto’s moeten voorzien zijn van:
- een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4x3 m;- een opvangbak voor vloeistoffen van
circa 50 cm x 50 cm met aftapvoorziening;
- een voorziening voor het opvangen van brandstof, indien bij het tanken brandstof kan worden
gemorst;
- een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een
afvalzak.
c) - Op alle servicepunten moet de auto, gedurende de ganse duur der werkzaamheden, op
servicefolie staan.
- In alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistof, moet de opvangbak of een
andere voorziening worden gebruikt
- Servicepunten moeten steeds schoon worden achtergelaten. Afvalstoffen, autoonderdelen, materialen en andere voorwerpen, moeten in het servicevoertuig worden meegenomen.
- Indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de
serviceploeg verplicht dit, binnen de kortste tijd, aan de milieu-official of rechtstreeks aan de
wedstrijdleiding mede te delen, onder opgave van alle relevante gegevens. Het voorgaande is van
overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de voorziene servicepunten.
- Het schoonspuiten van auto’s is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door het
organisatiecomité zijn aangewezen.
Artikel 4: Het is verboden om de wedstrijd “ Station Le Seau Monteberg Rally”, die plaats vindt op
29 en 30 augustus 2020, op enigerlei wijze te hinderen.
Artikel 5: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze bekend wordt gemaakt. Zij zal van
kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 6: Inbreuken op deze verordening worden beteugeld met een “GAS” sanctie,
overeenkomstig art. 1 van de politieverordening houdende algemene bepalingen inzake de
bestrijding van maatschappelijke overlast, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 1
februari 2016 en latere wijzigingen.
Artikel 7: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- De Lijn
- Het Jan Ypermanziekenhuis
- De Technische Dienst
- De Lokale Politie
- De Brandweer
- De Schepen van openbare Werken
- De Inrichters
- De Commissaris van de Technische Verkeerseenheid PZ Arro Ieper.
PATRIMONIUM
5.

Opstalovereenkomst SAS Boezinge - goedkeuring

5

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 voetbalvereniging SAS-sport Boezinge zou graag een lange-termijn engagement aangaan
omtrent hun voetbalvelden . De meest geschikte oplossing lijkt hiervoor het vestigen van een recht
van opstal.
Het recht van opstal wordt gevestigd voor een periode van 15 jaar, ingaand op 1 januari 2019. De
canon bedraagt jaarlijks 3.700 EUR. De club zal op basis van het recht van opstal ook dienen in te
staan voor het jaarlijkse onderhoud van de kunstgrasvelden.
De erfpacht wordt gevestigd op een deel van het goed (kadastraal gekend als Ieper, 8e afdeling,
sectie B, perceel 781T-803B2).
Hiertoe wordt een ontwerp van opstalovereenkomst opgesteld. De definitieve akte zal worden
verleden bij de dienst Vastgoedtransacties Vlaanderen of bij een notaris.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van opstalovereenkomst goed te keuren om
reden van algemeen nut, het college van burgemeester en schepenen te machtigen om dit dossier
verder op te volgen tot definitieve overeenkomst en de voorzitter van de gemeenteraad en de
algemeen directeur te machtigen om de stukken met betrekking tot deze opstalovereenkomst te
ondertekenen. Voorgesteld wordt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: om de opstalovereenkomst voor de percelen dienstig als voetbalveld kadastraal gekend
als Ieper , 8e afdeling, sectie B, perceelnummers 781T en 803B2 voor de canon van 3.700 EUR per
jaar, dit voor een periode van 15 jaar goed te keuren in te gaan op 21 april 2020.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
beslissing.
Artikel 3: de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen om de nodige
akten en stukken te tekenen.
Artikel 4: de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
6.

Collector Ieper-Centrum, fase 5 (Ieperleestraat, Blindeliedenstraat, Dehaernestraat,
Boomgaardstraat) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
Het project collector Centrum Ieper fase 5 betreft een gemeentelijke uitbreiding op het Aquafin
project 93.546 “Collector Centrum Ieper”, waarbij in de Ieperleestraat, de Blindeliedenstraat, de
Dehaernestraat en in een gedeelte van de Boomgaardstraat tussen de ABC-straat en de
Kiekenmarkt een nieuwe gravitaire DWA-riolering wordt aangelegd.
Het volledige project van de collector centrum Ieper situeert zich in het centrumgebied van Ieper
(oude stadskern) en betreft het bouwen van een afvalwatercollector in de binnenstad vertrekkende
vanaf de noodoverlaatconstructie van het wachtbekken “Verdronken Weiden” tot aan de bestaande
afvalwatercollector ter hoogte van het kruispunt van de Vanderghotenlaan met de Weverijstraat die
het afvalwater verder naar het zuiveringsstation van Ieper vervoert. Het volledige project wordt
uitgevoerd in 4 fasen waarbij de collector zelf ten laste van Aquafin wordt aangelegd en een
gescheiden stelsel in de aanliggende straten (aanleg van een DWA- en RWA riolering) ten laste van
de Stad Ieper, weliswaar deels gesubsidieerd wordt aangelegd. De fase 5 is een aanvullende fase
om de straten gelegen langs de Ieperlee ook af te koppelen.
Deze aanvullende fase is het slotstuk van het project :
• Fase 1: project 93.546HA: uitgevoerd, asbuilt dossier in opmaak (Rijselsestraat – Kanonweg –
Wateringstraat – Arsenaalstraat - Neerstraat – Tegelstraat)
• Fase 2: project 93.546HB: in uitvoering (Nijverheidstraat – stukje Plumerlaan – Masscheleinstraat
– 1 kant - Minneplein – Slachthuisstraat – Veemarkt – Kaaistraat – Brakkestraat – Surmont de
Volsbergestraat)
• Fase 3: project 93.456HC: werken in uitvoering (Arsenaalstraat –Schuttelaerestraat – Klaverstraat
– Lombaerdstraat – Oude Konijnenstraat - OLVrouwestraat – St Elisabethstraat – ABC straat Montstraat – Seminariestraat – Burchstraat)
• Fase 4: project 93.546HD: opstart wellicht na bouwverlof (Boezingepoortstraat –
Vandepeereboomplein – St. Maartensplein – Kloosterpoort – Janseniusstraat – Boterstraat)
De nieuwe DWA-leidingen worden gravitair aangelegd als dienstriolen naast de ingekokerde
Ieperlee of, waar het technisch niet haalbaar is (waar geen ruimte beschikbaar is tussen de
woningen en de koker), als dienstriolen in de koker van de Ieperlee zelf. De DWA-leidingen worden
telkens aangesloten afwaarts op de voorziene wachtaansluitingen uit fase 3 of op één van de
uitgevoerde inspectieputten gebouwd bij de realisatie van de collector centrum Ieper van fase 1.
Bij het ontwerp wordt er gestreefd om een zo efficiënt mogelijke afkoppeling van hemel en
oppervlaktewater te voorzien. Door de aanwezigheid van gesloten bebouwing langs het tracé, kan
er geen volledig gescheiden stelsel aangelegd worden, er wordt bijgevolg gekozen voor een
optimaal gescheiden stelsel. Hierbij wordt het principe toegepast dat alle straatoppervlakte wordt
afgekoppeld en dat het hemelwater van de daken maximaal afgekoppeld wordt. Langs het tracé zijn
heel wat kelderaansluitingen aanwezig. Hiermee werd rekening gehouden bij het rioleringsontwerp.
In het oorspronkelijk concept was het niet voorzien om de wegenis en de voetpaden te
optimaliseren, waardoor de ramingsprijzen van het voorontwerp niet meer corresponderen met het
definitief ontwerp en zoals oorspronkelijk opgenomen in de budgetten. In de diverse straten wordt
nu ook de wegenis integraal vernieuwd en wordt de voetpadverharding opgebroken en vernieuwd.
Initieel werd een bedrag van 965.000,00 EUR ingecalculeerd, waarvan 686.000,00 EUR zou
gefinancierd worden via het saneringsfonds. Het wegherstel, oorspronkelijk ingecalculeerd op
sleufherstel werd geraamd op 278.400,00 EUR, maar bedraagt nu ongeveer 600.000,00 EUR,
opbraak niet inbegrepen. Uit het archeologisch vooronderzoek volgt eveneens een bijkomende kost
voor verder archeologisch onderzoek van 137.125,00 EUR, prijzen btw niet inbegrepen.
Met het oog op de realisatie van de afsluitende fase van het project werd een bestek met nr. (interne
referte TD/2008/34/05) opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8
bus 1010 te 9050 Ledeberg (Gent).
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.886.310,70 EUR, btw niet inbegrepen, waarvan
932.988,50 EUR voor 75 % subsidieerbaar met gewestbijdrage van de Vlaamse Milieumaatschappij,
overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 2.6.1.3.1, § 1 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Financiële gevolgen
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien door aanpassing van het investeringsbudget van de
meerjarenplanning, op budgetcode ACS251/0310-0/227007.
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BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. BE0100.141145 (interne referte TD/2008/34/05) en de raming voor de
opdracht “Collector Ieper-Centrum, fase 5 (Ieperleestraat, Blindeliedenstraat, Dehaernestraat,
Boomgaardstraat)”, opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8 bus
1010 te 9050 Ledeberg (Gent) worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 1.886.310,70 EUR, btw niet inbegrepen, waarvan 932.988,50 EUR voor 75 %
subsidieerbaar.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien door aanpassing van het investeringsbudget
van de meerjarenplanning, op budgetcode ACS251/0310-0/227007.
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
7.

Affrezen en aanbrengen van nieuwe toplaag KWS op het Vestingspad tussen Eiland en de
Rijselstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/30

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
De buitenvestingen tussen het Eiland en de Rijselstraat is een vaak gebruikte wandel- en
fietsas. De huidige asfaltverharding is zeer slecht en vertoont heel veel gebreken. Plaatselijk
herstellen van dit pad is niet meer haalbaar. De technische dienst stelt voor om dit pad te voorzien
van een nieuwe toplaag in KWS.
Om een maximale bescherming van boomwortels te garanderen stellen we voor, in samenspraak
met de groendienst, om de nieuwe asfalt op de huidige kws-verharding te plaatsen. Hierdoor zal het
niveau van dit pad met een 4 tal cm omhoog gebracht worden. Onze stedelijke groendienst zal na
de uitvoering in eigen regie de graskanten aanpassen tot het nieuwe afgewerkte peil.
Met het oog op de uitbesteding van deze opdracht werd een bestek met nr. TD/2020/30 “Affrezen en
aanbrengen van nieuwe toplaag KWS op het Vestingspad tussen Eiland en de Rijselstraat”
opgesteld opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst. De uitgave voor deze
opdracht wordt geraamd op 39.750,00 EUR excl. btw of 47.976,50 EUR incl. 21% btw (8.326,50 EUR
Btw medecontractant). Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/30 en de raming voor de opdracht “Affrezen en aanbrengen
van nieuwe toplaag KWS op het Vestingspad tussen Eiland en de Rijselstraat”, opgesteld door de
Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
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vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 38.750,00 EUR excl. btw of 46.887,50 EUR incl. 21% btw (8.137,50 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-11 (actie ACS47).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
8.

Aanleggen van fietscomfortstroken in de Rijselstraat tussen de Grote Markt en de
Burchtstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/32

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
De aanleg van de fietscomfortstroken op de Grote Markt wordt positief onthaald. Er wordt bijgevolg
nagedacht om dit principe stapsgewijs door te trekken op een aantal essentiële assen in de
binnenstad. In zitting van 15 juni heeft het college al beslist om ter hoogte van de Neermarkt ook
deze stroken door te trekken. Deze deelopdracht kon gegund worden aan de hoofdaannemer als
uitbreiding op de oorspronkelijke opdracht, gezien het uitvoeringsbedrag niet onderhavig was aan de
goedkeuring van de gemeenteraad en kon gegund worden als verrekening van minder dan 15% van
de oorspronkelijke opdracht.
Een bijkomende voorgestelde uitbreiding in de Rijselstraat, tussen de Grote Markt en de Burchtstraat
wordt geraamd op 36.140,00 EUR excl. btw of 43.729,40 EUR incl. 21% btw (7.589,40 EUR Btw
medecontractant). Hiertoe werd een nieuw bestek “Aanleggen van fietscomfortstroken in de
Rijselstraat tussen de Grote Markt en de Burchtstraat” met nr. TD/2020/32 opgesteld door de Afdeling
Openbaar Domein Technische Dienst.
Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget
2020

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

AC036/0200315.000,00 EUR 217.865,22 97.134,78
0/224007

43.729,40

53405,38

16 juni 2020

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/32 en de raming voor de opdracht “Aanleggen van
fietscomfortstroken in de Rijselstraat tussen de Grote Markt en de Burchtstraat”, opgesteld door de
Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
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de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 36.140,00 EUR excl. btw of 43.729,40 EUR incl. 21% btw (7.589,40 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-95 (actie AC036).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
KERKFABRIEKEN
9.

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

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
De kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele heeft de budgetwijziging digitaal ingediend via
Religiopoint op 23/06/2020 bij het Centraal Kerkbestuur
Op 24/06/2020 heeft het Centraal kerkbestuur via de applicatie Religiopoint deze budgetwijziging
doorgestuurd naar het Bisdom voor advies.
Het Bisdom heeft, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, digitaal gunstig advies
verleend via Religiopoint aan de wijziging van het budget 2020 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart
Voormezele op 24/06/2020.
Het Centraal Kerkbestuur heeft de budgetwijziging op 24/06/2020 digitaal bezorgd via Religiopoint
aan de gemeente en ABB.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde/gewijzigde meerjarenplan. De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1 : Akte te nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart
Voormezele.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het Centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.l.v. Hemelvaart Voormezele en het
erkend representatief orgaan.
10.

Kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele: 1ste wijziging meerjarenplan 2020-2025.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
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Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43.
De omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
Feiten, context en informatie
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele werd door de
gemeenteraad in zitting van 2 december 2019 goedgekeurd.
In de kerkraad van 18 juni heeft de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele beslist om het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 te wijzigen.
Het Centraal kerkbestuur heeft via de applicatie ReligioPoint de wijziging van het meerjarenplan
2020-2025 van de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele op 24/06/2020 ingediend bij de
gemeente.
Het Bisdom heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies uitgebracht,
door de gemeente ontvangen in de applicatie Religiopoint op 24/06/2020, betreffende het gewijzigde
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan binnen een
termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend
representatief orgaan.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele
goed te keuren.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit via de applicatie Religiopoint te sturen aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Olv Hemelvaart Voormezele en het
erkend representatief orgaan.
FINANCIËN
11.

AGB Vauban. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025. Goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De raad wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van AGB Vauban goed te
keuren.
De meerjarenplanaanpassing van AGB Vauban kan als volgt worden samengevat:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Exploitatiesaldo
1.299.346,69 642.632,00 616.792,48 571.724,09 519.887,08 499.982,49
Investeringssaldo
29.642,16
1.310.000,00 5.670.000,00 8.485.000,00 120.000,00 120.000,00
Financieringssaldo
-944.729,91 656.084,27 5.053.370,88 7.916.892,36
403.278,73 380.408,14
Budgettair resultaat
384.258,94 -11.283,73
163,36
3.616,45 -3.391,65
-425,65
boekjaar
Gecumuleerd
budgettair resultaat
131.257,18 515.516,12 504.232,39 504.395,75 508.012,20 504.620,55
vorig boekjaar
Gecumuleerd
515.516,12 504.232,39 504.395,75 508.012,20 504.620,55 504.194,90
budgettair resultaat
Beschikbaar
515.516,12 504.232,39 504.395,75 508.012,20 504.620,55 504.194,90
budgettair resultaat
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De raad van bestuur van AGB Vauban heeft in zitting van 6 juli 2020 de meerjarenplanaanpassing 1
2020-2025 vastgesteld.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen keurt de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025
van AGB Vauban goed.
12.

Stadsbestuur Ieper. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

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

Exploitatiesaldo

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.170.965

4.912.458

4.163.389

5.778.125

4.875.794

5.035.040

Ontvangsten

66.896.393 64.485.634 65.837.615 67.255.026 68.430.019 69.697.549

Uitgaven

62.725.428 59.573.176 61.674.227 61.476.901 63.554.224 64.662.508

Investeringssaldo

-17.052.143 -11.088.185 -10.956.533 -4.278.579 -3.699.269 -4.651.040

Ontvangsten

11.281.842 13.318.865

4.662.583

2.380.826

938.681

576.563

Uitgaven

28.333.986 24.407.051 15.619.115

6.659.405

4.637.950

5.227.603

-799.564

5.205.192

-889.761

Financieringssaldo

-851.971

3.351.669

4.477.732

Ontvangsten

2.023.412

6.788.916 12.791.629 10.768.108

8.758.279

2.730.408

Uitgaven

2.875.382

3.437.247

3.553.087

3.620.169

8.313.897 11.567.672

Budgettair resultaat
-13.733.149 -2.824.058 -2.315.412
699.982 6.381.718
-505.760
boekjaar
Gecumuleerd budgettair
58.768.992 45.035.843 42.211.785 39.896.373 40.596.355 46.978.073
resultaat vorig bkjr.
Gecumuleerd
45.035.843 42.211.785 39.896.373 40.596.355 46.978.073 46.472.313
budgettair resultaat
Onbeschikbare gelden

25.770.889 27.335.433 25.187.823 25.629.097 26.634.857 27.626.803

Beschikbaar budgettair
19.264.954 14.876.352 14.708.550 14.967.258 20.343.216 18.845.510
resultaat

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen
Artikel 1: stelt de raad de meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025, wat het deel stad betreft vast.
Artikel 2: keurt de raad de meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025, wat het deel OCMW betreft
goed.
13.

Toelagereglementen voor sport-, jeugd-, culturele en seniorenverenigingen - aanpassing naar
aanleiding van coronacrisis

OVERWEGEND GEDEELTE
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Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
De ministeriële besluiten en decreten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID 19 te beperken.
Het raadsbesluit van 2 december 2019 betreffende toelagereglement voor seniorenverenigingen.
Het raadsbesluit van 2 december 2019 betreffende toelagereglement voor culturele verenigingen.
Het raadsbesluit van 6 juni 2011 betreffende toelagereglement voor sportverenigingen.
De raadsbesluiten van 7 september 2015 betreffende reglementen voor betoelaging van
jeugdverenigingen.
Feiten, context en informatie
Ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken
zijn verschillende activiteiten en evenementen van de sport, jeugd, seniorenverenigingen en de
culturele verenigingen niet kunnen doorgaan.
Het bedrag van de te verlenen toelagen wordt onder andere bepaald door de georganiseerde
activiteiten door de sport-, jeugd-, senioren- en culturele verenigingen.
De voornoemde verenigingen dreigen hierdoor ingevolge de corona-crisis minder toelage te
ontvangen.
Het bestuur wenst een inspanning te doen om de voornoemde verenigingen te behoeden van een
verlies aan toelage ten gevolge van de coronacrisis.
Hiertoe is het noodzakelijk om de reglementen in het jaar 2020 op een aangepaste manier toe te
passen.
Het is wenselijk ook de aantoonbaar geplande maar niet doorgegane activiteiten en evenementen in
aanmerking te nemen voor de bepaling van het bedrag van de te verstrekken toelagen. Bij
uitzondering kunnen verenigingen waarvan de planning van activiteiten nog niet vast lag, een gelijke
planning als vorig werkjaar indienen voor de onderbroken periode. De bevoegde diensten en
adviesraden ondersteunen de verenigingen bij hun aanvraag.
Financiële gevolgen
In het meerjarenplan 2020-2025 is het budget voor de jaarlijkse toelage aan de culturele
verenigingen voorzien onder Actie 23 en voor de seniorenverenigingen onder Actie 199, voor de
sportverenigingen onder Actie 397 en 398, voor de jeugdverenigingen onder actie 130.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: Voor de toelage van het jaar 2020 doen de jeugd-, sport-, senioren- en culturele
verenigingen hun aanvraag voor toelage op de in de reglementen voorziene manier. Ook de
aantoonbaar geplande maar geannuleerde activiteiten ingevolge de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 worden opgenomen in hun aanvraag. Bij uitzondering
kunnen verenigingen waarvan de planning van activiteiten nog niet vast lag, een gelijke planning als
vorig werkjaar indienen voor de onderbroken periode.
Artikel 2: In afwijking van de bestaande reglementen worden ook de geplande maar geannuleerde
activiteiten ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken in aanmerking genomen voor de bepaling van het bedrag van de toe te kennen toelage.
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.
14.

Rapportage in kader van voorafgaand visum 2019 en rapportage investeringen lager dan
30.000 EUR, excl. btw - Aktename.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, meer specifiek de bepalingen in artikel 177 en artikel 266
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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
Het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorgenomen financiële verbintenissen
die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum,
voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur.
Hij verleent zijn visum, als uit het onderzoek de wettigheid en regelmatigheid blijkt. Hij kan
voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of
als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.
De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur deze controle
uitoefent.
De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse regering, en na advies
van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de
visumverplichting.
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werd verwijzend naar de wet van 17 juni 2016 het grensbedrag
van de vrijstelling van visumverplichting voor aangelegenheden van dagelijks bestuur vastgesteld op
30.000 euro excl. BTW. Hierdoor komen de verrichtingen waarvan de geraamde waarde lager is dan
30.000 euro niet aanmerking voor nazicht in kader van de visumverplichting.
Door de financieel directeur werd in voormeld kader een rapport betreffende de visumverplichting
voor het dienstjaar 2019 opgemaakt.
Daarnaast is ook een rapport opgemaakt wat betreft de investeringen lager dan 30.000 excl. btw
waarvoor delegatie is verleend aan het college.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De raad neemt akte van het rapport omtrent het voorafgaand visum dienstjaar 2019 van de
financieel directeur en van het rapport betreffende de investeringen lager dan 30.000 EUR, excl.
btw.
ECONOMIE
15.

Reglement omtrent de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik
van taxistandplaatsen op de openbare weg

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019;
Besluit betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van 8
november 2019;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), in het bijzonder de artikelen
2, 40 en 41;
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018);
De zonale en lokale politieverordeningen.
Feiten, context en informatie
Als gevolg van de nieuwe taxiregelgeving dienen steden en gemeenten een reglement op te maken
waarin de voorwaarden voor het afleveren van een machtiging voor het gebruik van de
taxistandplaatsen worden bepaald.
Aangezien verschillende taxidiensten in Ieper gebruik maken van de taxistandplaatsen, is een
reglement vereist.
Dit reglement werd opgemaakt in overleg met de sector.
Adviezen
Het voorstel werd besproken en afgestemd met de sector.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad het voorstel van reglement goed te
keuren:
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Reglement omtrent de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik
van taxistandplaatsen op de openbare weg
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Situering en toepassingsgebied
In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke voorschriften
vast voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied van de stad Ieper.
Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het herhaalt
ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, enzovoort. Het moet daar dus
steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.
Artikel 2. Definities
Taxicheque Westhoek: Een door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek aan de jeugd
ter beschikking gestelde cheque, die als geldig betaalmiddel dient bij het betalen voor een genoten
taxirit. De taxi-exploitant is verplicht deze cheque te aanvaarden als geldig betaalmiddel, nadat hij/zij
de cheque op geldigheid heeft gecontroleerd.
Stadsrittarief: een door stad Ieper opgelegd tarief voor standplaatstaxi’s voor een rit in de
binnenstad
Hoofdstuk 2. Machtigingsaanvraag
Artikel 3. Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor
voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen
op de openbare weg die zich op het grondgebied van Ieper bevinden.
Artikel 4. De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die
hetzij een taxivergunning heeft, hetzij samen met de machtigingsaanvraag een taxivergunning
aanvraagt.
Artikel 5. De machtiging wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het
model van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement.
Artikel 6. Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
Een bewijs van installatie en ijking van de taximeter
Een overzicht van de tarieven, waaruit blijkt dat rekening wordt gehouden met het
stadsrittarief
Artikel 7. In de machtigingsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt aan
elk voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal
worden toegewezen.
De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de
aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft voorgelegd.
Artikel 8. Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de
machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van Ieper uitgereikt door het
College van Burgemeester en Schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de
aanvraag volledig is. Als het bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de
termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager
betekend.
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de openbare
weg in Ieper die voorbehouden wordt voor de taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een
schadevergoeding eisen van de stad, wanneer taxistandplaatsen heringericht, verwijderd, verplaatst
worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of openbaar nut.
Artikel 9. Het College van Burgemeester en Schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af
als het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en waarvoor hij dus over
taxikaarten of vergunningskaarten beschikt.
Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt
verleend.
De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de achterruit en aan
de rugleuning van de voorste passagierszetel.
Artikel 10. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de taxivergunning en kan de
duur van de taxivergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het College van Burgemeester en Schepenen gemotiveerd,
wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere duur dan de vergunning
verlenen.
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Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten minste
twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging , aan het College van Burgemeester en
Schepenen overgemaakt worden.
Artikel 11. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het maximum aantal
machtigingen.
Artikel 12. Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
1° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 die vergund waren
om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd om de standplaatsen te gebruiken;
2° als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de aanvragers op
een wachtlijst in aanmerking;
3° als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt is, of als
er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.
Artikel 13. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam
samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of
permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging, onder dezelfde voorwaarden
het gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde
termijn.
Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een machtiging
voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en
waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.
Artikel 14. De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn vervalt de
machtiging.
Artikel 15. Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de
hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2° indien de exploitant om om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige stopzetting…)
niet langer over een taxivergunning beschikt.
Voordat er beslist wordt om de machtiging in te trekken of te schorsen, wordt de exploitant gehoord.
Artikel 16. Tegen de in artikel 15 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis
van beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 8, kan een herzieningsaanvraag ingediend
worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden
ingediend met een beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of
binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 8 verstrijken die op de
indiening van de aanvraag volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de vijfenveertig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt bevestigd, kan
een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.
Hoofdstuk 3 – Retributie
Artikel 17. De afgegeven machtiging geeft aanleiding tot een jaarlijkse en ondeelbare
gemeenteretributie, ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de machtiging.
Deze retributie bedraagt 200,00 euro per voertuig en wordt door de stad geïnd.
Artikel 18. Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop
de machtiging werd afgeleverd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder
van de machtiging vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de
machtiging.
Artikel 19. De vermindering van het aantal voertuigen of het niet langer gebruik maken van de
taxistandplaatsen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave. Dit geldt eveneens voor de
opschorting of de intrekking van een machtiging of het buiten werking stellen van één of meer
voertuigen voor welke reden dan ook.
Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de retributie niet op.
Artikel 20. Het bedrag vermeld in artikel 17 wordt aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het
retributiejaar te delen door het indexcijfer van de maand mei 2020.
Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen
Artikel 21. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg,
mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.
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Artikel 22. De gemeente kan specifieke taxistandplaatsen voorzien voor de elektrische voertuigen.
Deze mogen enkel gebruikt worden door de elektrische taxivoertuigen. Dit geldt ook als de
taxistandplaatsen zich vooraan de wachtrij bevinden.
Artikel 23. Het is de taxibestuurders verboden om in de nabijheid van de taxistandplaatsen klanten
te ronselen.
Hoofdstuk 5 - Tarieven
Artikel 24. Stadsrittarief
§1. Houders van een machtiging hanteren bij vertrek op de taxistandplaatsen volgende door Stad
Ieper vastgestelde tarieven (dienst, btw en fooi inbegrepen):
Opnemingsbedrag
Kilometertarief
Wachtgeld
Tarief A (stadsrit met 9,00 euro (3 km en 3
1,25 euro
40,00 euro per uur
terugrit)
minuten wachtgeld
inbegrepen)
Tarief B (stadsrit
9,00 euro (3 km en 3
2,50 euro
40,00 euro per uur
zonder terugrit)
minuten wachtgeld
inbegrepen)
Tussen 22.00 en 6.00 u: eenmalige toeslag van 2,50 EUR
§2. Voor andere ritten zijn de tarieven vrij, binnen de grenzen die de Vlaamse regering kan bepalen.
§3. Wijzigingen in de gezamenlijke tarieven zijn mogelijk wanneer meer dan de helft van de
bestaande exploitanten zich formeel akkoord verklaart, en die door de gemeenteraad worden
goedgekeurd.
Artikel 25. Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taxameter steeds in werking
gesteld zijn.
Artikel 26. De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de
machtiging geldt.
Artikel 27. Als de klant taxicheques Westhoek aanbiedt, moeten deze altijd aanvaard worden.
Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden
Artikel 28. Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi dient uitgerust te zijn met een sticker
op beide voordeuren, zodat het herkenbaar is als een taxi gemachtigd om te stationeren op de
voorbehouden standplaatsen op de openbare weg op het grondgebied van de stad Ieper. Deze
sticker wordt ter beschikking gesteld door het stadsbestuur.
Artikel 29. Er wordt geen reclame toegelaten op het voertuig, enkel de naam van het taxibedrijf kan
worden vermeld.
Artikel 30. De houder van de machtiging moet zijn taxivoertuigen gemiddeld minstens 300 uren per
kwartaal in Ieper in dienst stellen.
Indien gedurende 4 achtereenvolgende kwartalen de bezettingsgraad niet wordt behaald, kan het
College van Burgemeester en schepenen beslissen om de machtiging op te heffen.
Hoofdstuk 7 – Handhaving
Artikel 31. Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de overtredingen die
al gevat zijn door artikel 21 §§ 1 en 2 van het decreet en door de tabel in bijlage 10 van het besluit,
wordt een gemeentelijke administratieve sanctie toegepast volgens de wet van 24 juni 2013.
Hoofdstuk 8 - Slotbepalingen
Artikel 32. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.
Artikel 2: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum
waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
SPORT
16.

Nieuw erkennings- en subsidiereglement sportverenigingen en sportorganisatoren Ieper

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)
Gemeenteraad 6 juni 2011 Wijziging reglement op de erkenning van de sportvereniging en wijziging
subsidie sportvereniging
Beslissing gemeenteraad 2 december 2019 punt 356 Reglement tot het vaststellen van de
voorwaarden en het innen van retributies bij gebruik van de ontmoetingscentra in deelgemeenten en
wijken.
Feiten, context en informatie
Er is nood aan een nieuw erkennings- en subsidiereglement voor de portverenigingen en
sportorganisatoren Ieper, dit rekening houdende met:
- de erkenning van sportverenigingen doorheen de tijd tot onlogische situaties leidde
(supportersclubs, motorvrienden, deelwerkingen van sociale verengingen,...).
- het vorige reglement een basissubsidie voorziet voor aanwezigheid op een vergadering van de
sportraad.
- het vorige reglement is opgesteld op het reeds afgeschafte wettelijk kader van het decreet Sport
voor allen-beleid.
- het vorige reglement een hoop administratief werk voor zowel club als sportdienst betekende.
- het vorige reglement bepaalde parameters bevat dat je moeilijk kon controleren.
- een subsidiereglement een beleidsinstrument is.
- vereenvoudiging van subsidiereglement mogelijk was.
- maatschappelijke veranderingen ingrijpen en dus subsidies hierop dienen in te spelen. (Uitpas,
beleidsuitdagingen,...)
- jeugdwerking en kwalitatieve begeleiding maximaal ondersteuning dienen te genieten.
- subsidiëring zoveel mogelijk naar de partner die hierin een kernopdracht heeft dient gegeven te
worden nl. naar de verenigingen waar bewegen en sporten op regelmatige basis georganiseerd
wordt.
Daarom wordt er een nieuw erkenningsreglement voorgesteld. Dit erkenningsreglement bepaalt
welke verenigingen erkend worden door de Stad Ieper en heeft invloed op welke verenigingen recht
hebben op subsidies. Het subsidiereglement heeft met de huidig beschikbare middelen vooral de
nadruk gelegd op de jeugdwerking en de kwalitatieve begeleiding en structuur van de verenigingen.
Sportstimulering en -ondersteuning zijn de uitgangspunten en met dit reglement is het de bedoeling
verenigingen die sport en bewegen stimuleren, te erkennen en subsidies toe te wijzen. Bij erkenning
en toewijzing zal de finale beslissing in handen van het college liggen.
Het voorstel is om de middelen te verdelen over een werkingssubsidie, een organisatiesubsidie en
een projectsubsidie. De werking- en organisatiesubsidie zijn structurele subsidies. Met de
projectsubsidies kan men een beleidssturende impact realiseren. Voorlopig zijn 2 projectsubsidies
opgesteld. De ene voor het stimuleren van de kwaliteit van de begeleiding en de sportvereniging
(opleiding naar trainers/bestuurders), de andere voor het stimuleren van specifieke sportkampen. Nu
is er 15.000€ beschikbaar met de twee voorgestelde projectsubsidies. Indien nieuwe
projectsubsidies uitgeschreven worden vb. rondom Uitpas-stimulering, inspelen op maatschappelijke
tendensen (vb. sportactiviteiten naar werklozen, kansarmen,...) zal dit budgettair een impact hebben
of een nieuwe keuze impliceren.
Dit nieuwe reglement werd ter advies voorgelegd aan de Sportraad Ieper op 8 juni 2020. Het
voorstel werd gezien de huidige Corona-maatregelen toegelicht aan de hand van een online
Powerpoint-voorstelling. Het voorstel van het reglement en de Powerpoint-presentatie werden naar
ieder gekende Ieperse sportvereniging doorgestuurd (voorzitter, secretaris en contactpersoon). De
sportraad verzamelde de reacties van haar leden . Hierop gaf het huidige dagelijks bestuur positief
advies op het nieuwe reglement mits een aantal aandachtspunten.
Volgend advies vanuit sportdienst wordt meegegeven in kader van deze aandachtspunten:
• De leeftijd is in het nieuwe voorstel geconcretiseerd.
• Meerdere organisatie betoelagen per sportvereniging is budgettair niet haalbaar. In het
verleden werden voor niet-wielerorganisatoren ook maar telkens 1 organisatie betoelaagd.
• De criteria en de voorwaarden voor beoordeling sportkamp zijn duidelijk geformuleerd.
• Lagere leeftijdsgrens voor sportkamp zou het doel van deze projectsubsidie teniet doen.
Namelijk drop-out effect dat vanaf leeftijd 12 jaar en hoger sterk voorkomt tegen te gaan.
Dit reglement zou in voege treden vanaf sportseizoen '20-'21. Alle voorgaande
reglementen/beslissingen in kader van subsidiëring van de sportverenigingen en sportorganisatoren
vervallen wanneer dit reglement toegepast wordt.
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Financiële gevolgen
Op de sleutel ACS 397 (66.000€) en ACS 398 (39500€) staat in totaal 105.500€ ingeschreven.
Hiervan gaat 2500€ naar de werking sportraad en 2500€ naar de werking schoolsport. De 100.500 €
die vroeger voor subsidies bestemd werd, wordt dus behouden met het nieuwe voorstel. In het
subsidiereglement worden volgende bedragen toegewezen:
• Werkingssubsidie (69.000€)
• Organisatiesubsidie (16500€)
• Projectsubsidie (15000€)
Er worden geen extra financiële gevolgen voorzien voor de uitvoering van dit nieuw reglement.
Adviezen
Goedgekeurd

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1: het bestaande reglement op de erkenning van de sportvereniging en subsidie
sportvereniging, laatst gewijzigd op 6 juni 2011, op te heffen.
Artikel 2: volgend nieuw reglement goed te keuren:
Erkenningsreglement en subsidiereglement voor sportvereniging of sportorganisator
Hoofdstuk 1: Reglement ter erkenning sportvereniging of sportorganisator Ieper:
Artikel 1. Algemene voorwaarden erkenning sportvereniging
Een sportvereniging wordt erkend wanneer ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) of een feitelijke vereniging.
2. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat minimum uit 3 leden op een verschillend
adres wonen. Ten minste 1 bestuurslid is woonachtig in Groot-Ieper.
3. De vereniging heeft als hoofddoel de leden aan te zetten tot sportbeoefening en dit op
regelmatige basis.
4. De vereniging heeft haar werking op het grondgebied van de Stad Ieper.
5. De sportvereniging moet minimum 10 actieve leden hebben.
6. De sportvereniging moet een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid afsluiten
voor de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers.
7. De sportvereniging moet een verzekeringspolis ‘lichamelijke ongevallen’ afsluiten ter
bescherming van haar aangesloten leden. Dit kan ook vervat zijn in het lidgeld naar de
erkende Vlaamse sportfederatie toe.
8. Verenigingen met commerciële doeleinden (fitnesscentra, danscentra, maneges,…) kunnen
niet in aanmerking komen voor een erkenning.
Artikel 2: Algemene voorwaarden erkenning sportorganisator
Een sportorganisator wordt erkend wanneer ze aan volgende voorwaarden voldoet:
1. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).
2. De vereniging organiseert minimaal 1 x per jaar een sportmanifestatie op het grondgebied
van de Stad Ieper!
3. De deelnemers aan de manifestatie of het evenement worden allen verzekerd tegen
lichamelijke ongevallen.
Artikel 3: Procedure ter erkenning sportvereniging of sportorganisator Ieper
De erkenning kan men bekomen door te voldoen aan de volgende omschreven procedure:
1. De aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging/organisator ingediend bij de
sportdienst Ieper op de daartoe bestemde formulieren. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te
verkrijgen vanaf 1 juni. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden voor 15 augustus.
2. De aanvragen worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen dat de
sportvereniging/organisator na advies van de sportraad al dan niet erkent.
Artikel 4: Duur van de erkenning
1. De erkenning dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden met een aanvraagformulier.
2. Een erkenning loopt van 1 juli 20xx+1 tot en met 30 juni 20xx+2.
3. Een volledig nieuwe eerste aanvraag mag tijdens het lopende seizoen aangevraagd worden
en is geldig tot 1 juli van het volgend seizoen.
Artikel 5: Gevolg van erkenning
Een vereniging die erkend is conform dit reglement kan:
1. gebruik maken van stedelijke infrastructuur en materialen volgens de voorwaarden en de
gangbare reglementen
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2. een aanvraag indienen voor een subsidie (zie subsidiereglement sportvereniging of
sportorganisator)
Hoofdstuk 2: Subsidiereglement sportvereniging of sportorganisator Ieper:
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen kan namens het stadsbestuur jaarlijks
subsidies verlenen aan sportverengingen en sportorganisatoren , binnen de perken van de kredieten
voorzien op de begroting en volgens de voorwaarden die in dit reglement vastgelegd worden.
Artikel 7: Algemene voorwaarden waar een sportvereniging aan voldoet om recht op een
subsidie te hebben.
1. De vereniging is erkend als Ieperse sportvereniging (cfr. hoofdstuk 1)
2. De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en/of bij een
sportorganisatie aangesloten bij het B.O.I.C.
3. De vereniging is een open vereniging die een regelmatige en actieve werking kan aantonen.
Er dient ten minste 1 sportactiviteit per week georganiseerd te worden, gedurende minstens
26 weken.
4. Volgende verenigingen of werkingen komen niet in aanmerking voor dit reglement:
- Verenigingen die via andere kanalen van de gemeente al werkingssubsidies ontvangen.
- Deelwerkingen van verenigingen die sport en/of bewegen aanbieden.
1. Het beleid vindt het belangrijk om verenigingen te ondersteunen die jeugdsport stimuleren
en gediplomeerde jeugdsportbegeleiders inzet om hun doelstellingen te bereiken.
Artikel 8: Algemene voorwaarden waar een sportorganisator aan voldoet om recht op een
subsidie te hebben
1. De vereniging is erkend als Ieperse sportorganisator (cfr. hoofdstuk 1)
Artikel 9: Procedure subsidieaanvraag
De erkenning kan men bekomen door te voldoen aan de volgende omschreven procedure:
1. De aanvraag tot subsidie wordt door de sportvereniging/organisator ingediend bij de
sportdienst Ieper op de daartoe bestemde formulieren. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te
verkrijgen vanaf 1 juni 20xx. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden voor 15
augustus 20xx.
2. De aanvragen worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen dat de
subsidie na advies van de sportraad al dan niet toekent.
Artikel 10: Periode van subsidiëring
1. De subsidieaanvraag dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden met een
aanvraagformulier.
2. Een subsidieaanvraag handelt over het werkingsjaar 1 juli 20xx-1 tot en met 30 juni 20xx.
2.1: Werkingssubsidie
Artikel 11: Toepassingsgebied en categorieën
Verenigingen opgenomen in artikel 7 komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.
We onderscheiden hierbij 2 categorieën sportverenigingen.
Categorie A: sportverenigingen zonder jeugdwerking
Categorie B: sportverenigingen met jeugdwerking
Artikel 12: Sportvereniging zonder jeugdwerking (categorie A)
De sportvereniging heeft statuten en/of een huishoudelijk reglement.
De heeft een officiële ledenlijst (vanuit de federatie) beschikbaar.
Artikel 13: Sportvereniging met jeugdwerking (categorie B)
De sportvereniging is een VZW.
De sportvereniging heeft haar missie en visie neergeschreven
De sportvereniging beschikt over minimum 10 jeugdleden waarvan de helft woonachtig is in GrootIeper.
Een jeugdlid wordt als actief jeugdlid beschouwd indien deze aangesloten zijn bij de federatie voor
de sportvereniging en/of de leden waarvoor een geldige verzekering werd afgesloten voor
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en die op 31/12 van het referentiejaar
maximum 18 jaar zijn.
Artikel 14: Toekennen van subsidie – berekeningswijze
a) Sportverenigingen categorie A
100€
b) Sportverenigingen categorie B
bedrag op basis van gewogen
score
Criteria:
a) Aantal jeugdleden actief in de club
jeugdlid niet-inwoner Ieper
1 ptn
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jeugdlid inwoner Ieper
2 ptn
jeugdlid met UitPas kansentarief
8 ptn
b) Aantal gediplomeerde jeugdtrainers
Aspirant- initiator
5 pt
initiator
10 pt
Bachelor L.O./ Trainer B
15 pt
Master L.O./ Trainer A
25 pt
Per jeugdtrainer die een volwaardige training (tijd en periode) op zich neemt wordt
volgende
score toegekend:
2.2 Organisatiesubsidie voor een sportevenement:
Artikel 15: Toepassingsgebied
Verenigingen opgenomen in artikel 7 en 8 komen in aanmerking voor een organisatiesubsidie.
Verenigingen die reeds via een ander kanaal subsidies of toelage ontvangen van de Stad Ieper voor
hun evenement, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie.
Enkel erkende organisatoren van wielerwedstrijden kunnen voor meerdere sportevenementen
(wedstrijden) in aanmerking komen voor een organisatiesubsidie.
Alle andere verenigingen kunnen slechts voor 1 evenement in aanmerking komen.
Onder sportevenement verstaan we: “Een evenement waarbij de sportbeoefening centraal staat. Dit
in competitieve of recreatieve vorm. Dit evenement kan opgenomen zijn in een competitiekalender
maar is dan niet dwingend voor de organisatie.”
Artikel 16: Categorieën en berekeningswijze
60% van het beschikbare bedrag wordt uitgetrokken voor sportevenementen
40% van het beschikbare bedrag wordt uitgetrokken voor organisatoren van wielerwedstrijden
16.a Sportevenementen:
De sportraad evalueert ieder sportevenement waarvoor een geldige aanvraag is ingediend qua
uitstraling, belangrijkheid, mediabelangstelling.
Categorie A: Lokale uitstraling
100€
Categorie B: Regionale uitstraling
250€
Categorie C: Nationale uitstraling
500€
16.b Wielerwedstrijden:
Voor iedere geldige aanvraag ter ondersteuning van een wielerwedstrijd wordt de minimum
prijzenbarema in rekening gebracht.
Het totale prijzengeld wordt dan afgewogen tegenover het beschikbare subsidiebedrag (regel van
drie). Voor iedere organisatie wordt dan berekend hoeveel ze volgens de afweging kunnen
ontvangen.
2.3 Project subsidie:
Artikel 17: Toepassingsgebied
Enkel verenigingen opgenomen in artikel 11 categorie B komen in aanmerking voor een
projectsubsidie.
2.3.1 Projectsubsidie 1: Vorming van jeugdsportbegeleiders en trainers/bijscholingen
bestuurders.
Artikel 18. Algemene voorwaarden:
a. Onder vorming van jeugdsportbegeleiders en trainers verstaan we het volgende: “Iedere vorming
en bijscholing van (jeugd)trainers met oog op begeleiding en vorming. Komen niet in aanmerking
beroepsopleidingen, deelname aan initiaties in bepaalde sportdisciplines,…. . De opleiding of
bijscholing dient georganiseerd te worden door Sport Vlaanderen, de Vlaamse trainersschool of
door de erkende Vlaamse sportfederatie waarbij de club is aangesloten of door een vakorganisatie
of lokaal bestuur. De gevolgde opleidingen moeten zich situeren op vlak van het sporttechnische,
sportmedisch, didactisch of pedagogisch vlak en door het College als relevant erkend worden. De
cursist moet lid zijn van de sportvereniging en minimum 16 jaar zijn.”
b. Onder bijscholing van jeugdsportbegeleiders en/of van de bestuurder verstaan we het volgende:
“Iedere vorming en bijscholing van jeugdsportbegeleider en/of bestuurder erkend door een
professionele vakorganisatie (Dynamo, Sport Vlaanderen, VTS, ISB vzw, ...) of een organisatie van
een lokaal bestuur. Deze vorming en/of bijscholing draagt rechtstreeks bij tot het verhogen van de
kwaliteit van de werking van de club en is enkel met doel om de werking van de club te dienen. Het
College erkent indien een bijscholing relevant is. “
Artikel 19. Toekenning en berekening
Het inschrijvingsgeld voor de vorming van jeugdsportbegeleiders beschreven in art. 18 a wordt in
schijven van 3 jaar terugbetaald: het jaar dat de jeugdsportbegeleider de cursus gevolgd heeft en de
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2 opeenvolgende jaren dat de jeugdsportbegeleider zich engageert om deze kennis binnen de club
waar hij/zij de cursus heeft doorlopen in een actieve trainersfunctie.
Het inschrijvingsgeld voor de bijscholing beschreven in art. 18 b. wordt terugbetaald aan de
vereniging voor het volgen van een opleiding.
Volgende documenten dienen telkens voorgelegd te worden:
- een bewijsstuk van betaling aan de inrichtende organisatie
- een bewijsstuk van aanwezigheid afgeleverd door de inrichtende macht
- het attest of diploma op naam van de cursist
- actief zijn binnen de club
2.3.2 Projectsubsidie 2: Organisatie specifieke sportkampen
Artikel 20. Algemene voorwaarden:
De vereniging organiseert een volwaardig sportkamp volgens volgende criteria:
- minstens 5 dagen (uitzonderlijk 4 indien feestdag in de week) aanbod in een specifieke sporttak
- een gediplomeerde trainer neemt de begeleiding op zich
- sporttechnische en tactische invulling van sportkamp
- de organisatie en uitwerking dient volledig in handen van de sportclub te zijn
- de minimumleeftijd voor de deelnemers is 12 jaar (drop-out effecten)
- het sportkamp dient voor iedere jongere open te staan
Artikel 21. Toekenning en berekening
Op basis van de aanvragen zal een score toegekend worden aan de vereniging die de organisatie
van sportkampen op zich neemt. Volgende criteria worden in de afweging genomen: aantal
deelnemers, kwaliteit van het sportkamp, de begeleiding en het bereik van het sportkamp.
De hoogst scorende 10 indieners zullen een bedrag van 750€ toegewezen worden na voorleggen
van volgende gegevens:
- inschrijvingslijst deelnemers aan sportkamp
- folder en open communicatie van het sportkamp door de sportvereniging
- gegevens + diploma van begeleider
Artikel 3: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum
waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
17.

Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject
Steendam te Ieper - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen, in bijzonder de artikel
40,41 en 56, inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Schepenen.
Decreet houdende de gemeentewegen van 03 mei 2019.
Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (De Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening) van 15/05/2009.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019, vaststelling van de gemeentelijke procedure
voor het uitvoeren van uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelings- en
groepswoningbouwprojecten en goedkeuring van het stappenplan voor het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen of bijstellen van een verkaveling of een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor een bouwproject met openbare
wegenis.
Feiten, context en informatie
Door de bouwheer Hyboma NV, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark is het studiebureau Studie - &
Landmeetbureau Alex Coussens, Koutermolenstraat 23c, 8610 Kortemark aangesteld om het
bestek op te maken voor de uitvoering van uitrustings- en infrastructuurwerken nodig om de gronden
gelegen langs de Steendam kadastraal gekend Ieper, 3de afdeling, sectie E , nrs 354B, 260H8,
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284T en 284M3, met een opgemeten oppervlakte van ca. 41a 86ca bouwrijp te maken. Het
bijzonder bestek met dossiernr. 0068, de raming en de plannen voor de wegen- en rioleringswerken
met inbegrip van de rooilijn worden ter goedkeuring voorgelegd.
Met het oog op de opmaak van de overeenkomst is het bestek 2-delig. Fase 1 omvat de rioleringsen wegeniswerken. Fase 2 omvat de werken nodig voor de aanleg van voetpaden, opritten en
groenaanleg. De totaliteit van de werken wordt geraamd op 215.564,97 EUR, btw niet inbegrepen
en is integraal ten laste van de private verkavelaar.
De verkaveling is gelegen binnen het bouwblok afgebakend door de Oude
Veurnestraat/Diksmuidseweg, het Kanaal Ieper – Komen en de Haiglaan. Deze omgeving kenmerkt
zich door hoofdzakelijk alleenstaande bebouwing centraal in deze zone en rijbebouwing langs de
invalswegen. De omliggende secundaire wegen (N-wegen) kenmerken zich tevens door diverse
nevenfuncties, complementair aan het wonen. De te ontwikkelen zone sluit aan op de Steendam, ter
hoogte van het kruispunt met de Vanderstuyftstraat (doodlopend stuk – afgesloten met paaltjes).
Het ontwerp voorziet in de realisatie van de aanleg van de infrastructuur. De aanvraag heeft
betrekking op een verkaveling van 9 loten voor woningbouw, met inbegrip van nieuw aan te leggen
openbaar domein. De aanvraag voorziet in 9 eengezinswoningen van het grondgebonden type, nl. 8
halfopen woningen (HOB) en 1 alleenstaande woning (OB). De aanvraag voorziet in een
bijkomende infrastructuur (openbaar domein) ten behoeve van een volwaardige gemotoriseerde
ontsluiting, alsook in een openbare groenzone. De nieuwe wegenis sluit aan op het kruispunt van de
Steendam en de Vanderstuyftstraat.
De omgevingsvergunningsaanvraag omvat eveneens alle noodzakelijke werken om de
verkavelingsvergunning tot uitvoering te kunnen brengen, m.a.w. het slopen van diverse
constructies, het rooien van een aantal bomen, het ontstruiken en het opbreken van verhardingen,
omheiningen en ondergrondse constructies en leidingen.
Met het oog op de uitvoering van de infrastructuurwerken, de oplevering ervan en de inlijving in het
openbaar domein dient de verkavelaar zich contractueel met de Stad te verbinden. Een
overeenkomst dient afgesloten waarin de verplichtingen van de verkavelaar worden opgenomen
overeenkomstig de procedure voor het uitvoeren van uitrustings- en infrastructuurwerken bij
verkavelings- en groepswoningbouwprojecten en het stappenplan voor het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen of bijstellen van een verkaveling of een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor een bouwproject met openbare
wegenis, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2019. Afdoende waarborgen
dienen gesteld ter verzekering van een kwaliteitsvolle uitvoering.
Resultaten openbaar onderzoek:
In toepassing van art. 47 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over
de voorgestelde wegenwerken en neemt zij daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en
bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek teneinde deze mee te nemen in de
bespreking. Volgens de toelichting van het besluit bespreekt de gemeenteraad enkel de bezwaren
die handelen over de zaak der wegen.
Het openbaar onderzoek liep van 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020. Daarbij werden 3
bezwaarschriften ontvangen.
Het bezwaar dat betrekking heeft op de zaak der wegen steunt op :
Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 bezwaarschriften of reacties ontvangen. De bezwaren
B01, B02 en B03 werden ontvangen van dezelfde persoon en vormen telkens een aanvulling op het
vorige bezwaar.
Deze kunnen als volgt samengevat en geëvalueerd worden:
• Wordt de site opgehoogd?
• Het behoud van het wegdeel ten zuiden van de nieuw ontworpen wegenis wordt in vraag
gesteld.
• Het behoud van de inham, het noordelijk deel van de pijpekop op het eind van de Steendam
ter hoogte van nr 32 wordt in vraag gesteld.
Evaluatie:
Ten aanzien van de eliminatie van het deel van de pijpekop dient gesteld dat deze niet binnen het
plangebied van de verkaveling is gelegen. Dit deel van de pijpekop dient als keerpunt. Er zijn
immers paaltjes richting Vanderstuyftstraat die behouden worden, het is niet de bedoeling dat
voertuigen binnen moeten rijden in de nieuwe verkaveling. Het huidige keerpunt dient verder
gebruikt te worden.
Het deel wegenis die parallel aan de nieuwe toegangsweg ligt (perceelnummer 3 de afdeling sectie E,
nr 0306N3), zou later opgebroken kunnen worden gezien de nieuwe wegenis als openbaar domein
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aangelegd en overgedragen wordt. Dit perceel is geen eigendom van de stad Ieper en ligt buiten de
verkaveling.
De bestaande terreinniveaus variëren tussen 20,44 m (westelijke zijde) tot 19,33 m (noordoostelijke
hoek), deze worden nagenoeg volledig behouden. De eventueel geaccidenteerde toestand die
ontstaat als gevolg van de slopingswerken zal worden geëffend/genivelleerd, waarbij het niveau
gelijk gesteld wordt met de aanpalende percelen. Er wordt hiermee rekening gehouden in het
ontwerp, er wordt nergens sterk opgehoogd of afgegraven. Het perceel wordt aldus in een
eenduidige helling genivelleerd zodoende de geaccidenteerde niveauverschillen weg te werken.
Binnen de groenstructuur, worden beperkte terreinnivelleringen (ophogingen en afgravingen)
mogelijk gemaakt (buffering/infiltratie).
T.h.v. de te behouden bomen moet het bestaande terreinniveau behouden worden. De zone die op
het bestaande niveau behouden dient te worden stemt overeen met de doorsnede van de kruin van
de respectievelijke boom + 2 m. Deze oppervlakte stemt overeen met de wortelzone.
Financiële gevolgen
Alle kosten voor de uitrustings- en infrastructuurwerken van dit project worden gedragen door de
projectontwikkelaar.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1 : In functie van de bespreking kennis te hebben genomen van de standpunten,
opmerkingen en bezwaren m.b.t. de zaak van de wegen die zijn ingediend tijdens het openbaar
onderzoek.
Artikel 2 : Goedkeuring wordt verleend aan 'de zaak der wegen', met name het wegentracé, de
rooilijn en het ontwerpbestek 0068 met plannen van omgevingsaanvraag met projectnummer
2020033701opgesteld door het studiebureau Studie - & Landmeetbureau Alex Coussens,
Koutermolenstraat 23c, 8610 Kortemark in opdracht van de bouwheer Hyboma NV, Wilgenlaan 39,
8610 Kortemark met het oog op de uitvoering van de uitrustings- en infrastructuurwerken om de
gronden langs de Steendam, kadastraal gekend Ieper, 3de afdeling, sectie E , nrs 354B; 260H8,
284T;284M3, bouwrijp te maken, overeenkomstig het gemeentelijk reglement van 25 februari 2019
en in uitvoering van artikel 31, eerste lid van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van
25 april 2014 en artikel 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Artikel 3 : Voor de realisatie van deze werken wordt een overeenkomst tussen de stad Ieper en de
bouwheer afgesloten en dienen afdoende waarborgen gesteld voor een gegarandeerde en
kwalitatieve uitvoering.
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
BEVOLKING - BURGERLIJKE STAND
18.

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen - Aanpassing.

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 huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
Het tariefreglement stedelijke begraafplaatsen.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 november 2015 het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen goedgekeurd.
In het reglement wordt, naast algemene bepalingen en ordemaatregelen, beschreven hoe om te
gaan met lijkbezorging, welke concessies mogelijk zijn, wat mogelijk is omtrent graftekens en
grafkelders evenals wat betreft bouwwerken en aanplantingen. Daarbij wordt telkens bepaald welke
voorwaarden er van toepassing zijn.

24

Op vandaag dringen zich enkele aanpassingen/aanvulling op aan dit reglement.
Tot nu toe was het op de stedelijke begraafplaatsen van Ieper niet mogelijk om een concessie te
nemen op een graf in volle grond. Voor heel Groot-Ieper wordt nu op de Ieperse begraafplaats die
mogelijkheid aangeboden. De concessies worden toegekend voor 30 jaar aan de prijs voorzien in
het tariefreglement.
In een geconcedeerd graf in volle grond kunnen maximum 2 kisten begraven worden die nominatief
moeten toegewezen worden bij de aanvraag van de concessie. Bij het begraven van de tweede
begunstigde zijn de kosten ten laste van de concessiehouder of zijn nabestaanden. Er kunnen
maximum 4 boventallige asurnen bijgezet worden aan de prijs voorzien in het tariefreglement.
Omzetten van een niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf is niet mogelijk.
Daarnaast wil de stad oude graven voor hergebruik ter beschikking stellen. Hierbij wordt
uitzondering gemaakt op artikel 18 van het Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dat
bepaalt dat concessies slechts toegestaan zijn voor onmiddellijk gebruik, dus bij een overlijden. De
concessies bij hergebruik van een graf zullen toegekend worden bij leven.
Het gaat om graven waar de procedure tot hernieuwing van de concessie is toegepast en niemand
een hernieuwing heeft aangevraagd. Die concessies zijn ambtshalve vervallen en de graftekens en
toebehoren worden eigendom van het gemeentebestuur. Het gaat dus enkel om graven die na de
procedure van aanplakking verwijderd mogen worden. Door ze in hergebruik te geven, kan de stad
waardevolle graven alsnog bewaren én werken aan de inbreiding van de begraafplaatsen.
Op advies van de stedelijke commissie funerair erfgoed stelt stad Ieper een lijst op van de graven
die voor hergebruik in aanmerking komen. De selectie gebeurt telkens bij elke afsluiting van de
procedure van aanplakking en vóór de planning van ontruiming.
De concrete voorwaarden van beide aanpassingen worden opgenomen in het reglement.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1: het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen aan te passen en volgende zaken toe
te voegen:
In hoofdstuk 3 , artikel 14: nieuw streepje "in volle grond"
In hoofdstuk 3, artikel 32:
"D. In volle grond
In een geconcedeerd graf in volle grond kunnen maximum 2 kisten begraven worden die nominatief
moeten toegewezen worden bij de aanvraag van de concessie. Bij het begraven van de tweede
begunstigde zijn de kosten ten laste van de concessiehouder of zijn nabestaanden. Er kunnen
maximum 4 boventallige asurnen bijgezet worden aan de prijs voorzien in het tariefreglement."
In hoofdstuk 4 wordt het volgende toegevoegd:
"6. Volle grondbegraving
Artikel 52
In een geconcedeerd graf in volle grond kunnen maximum 2 kisten begraven worden die nominatief
moeten toegewezen worden bij de aanvraag van de concessie. Bij het begraven van de tweede
begunstigde zijn de kosten ten laste van de concessiehouder of zijn nabestaanden. Er kunnen
maximum 4 boventallige asurnen bijgezet worden aan de prijs voorzien in het tariefreglement.
Artikel 53
Het omzetten van een niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf is niet mogelijk.
Artikel 54
De stad voorziet blauwstenen naamplaten. Naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum dienen
door de concessiehouder of zijn nabestaanden binnen het jaar na de aanvang van de concessie
aangebracht te worden met inspringend reliëf. Het aanbrengen van opgelegde letters is verboden.
Artikel 55
Bij het eventueel wegnemen voor graveren van de naamplaat dient deze zonder schade op dezelfde
locatie met 140 cm ‘hart op hart’ tussenruimte teruggeplaatst te worden.
Op het geconcedeerd graf voor de grafsteen gelegen zal door de stad gazon voorzien worden
binnen het jaar volgend op de begraving. Er mogen enkel tot een maand na de begraving bloemen
of ornamenten geplaatst worden. Daarna worden alle bloemen en ornamenten weggenomen en
worden eigendom van de stad. Het gazon zal beheerd worden zoals de andere gazons op de
begraafplaats, dit wil zeggen zonder gebruik van pesticiden, die op het openbaar domein verboden
zijn sinds 1/1/2015.
Artikel 56
De kostprijs van de blauwstenen naamplaat zal doorgerekend worden aan de concessiehouder."
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en toevoegen van
"Hoofdstuk 8. Hergebruik van graven op de stedelijke begraafplaats
Artikel 81
Op advies van de stedelijke commissie funerair erfgoed stelt stad Ieper een lijst op van de graven
die voor hergebruik in aanmerking komen. De selectie gebeurt telkens bij elke afsluiting van de
procedure van aanplakking en vóór de planning van ontruiming.
Criteria :
- esthetische, kunstzinnige waarde
- funeraire symboliek
- het graf is merkwaardig en waardevol
- het hergebruik van het graf hindert de toekomstige ruimtelijke ordening van de begraafplaats niet.
Artikel 82
Er worden graven aangeboden met en zonder grafkelder. Bij elk graf hoort een gedetailleerde fiche
met foto, capaciteit en alle specificaties van het graf en de daaraan gekoppelde voorwaarden voor
hergebruik.
De grafkelders die aangeboden worden voor hergebruik, zijn in goede staat.
Als het graf geen grafkelder heeft, dan kan de nieuwe concessiehouder op zijn kosten een nieuwe
grafkelder plaatsen of opteren voor een urnenkelder, afhankelijk van de mogelijkheden, vastgelegd
in de fiche van het graf.
Artikel 83
De voor hergebruik geselecteerde graven worden kenbaar gemaakt ter plekke aan de graven zelf,
op de website van stad Ieper en op regelmatige basis ruim in de belangstelling gebracht via de
gebruikelijke communicatiekanalen.
Artikel 84
Geïnteresseerden ondertekenen een engagementsverklaring waarin de algemene en specifieke
voorwaarden voor het hergebruik duidelijk omschreven zijn per betrokken graf, zoals vastgelegd in
de fiche van het graf.
Artikel 85
Het grafteken blijft eigendom van het gemeentebestuur en wordt in stand gehouden of, indien
nodig, hersteld door de nieuwe concessiehouder volgens de criteria van de commissie funerair
erfgoed.
Artikel 86
Het toevoegen van de persoonlijke gegevens moet gebeuren op een esthetisch verantwoorde en
passende wijze en mag geen permanente schade berokkenen aan het oorspronkelijke
grafteken. Het voorstel van ontwerp moet voor goedkeuring voorgelegd worden aan de commissie
funerair erfgoed.
Artikel 87
De periode tussen de ondertekening van de engagementsverklaring en het toekennen van de
concessie bedraagt maximum 1 jaar.
Als voldaan wordt aan alle voorwaarden, opgelegd in de engagementsverklaring, wordt het graf in
concessie gegeven voor 30 jaar. De concessie gaat in op de datum van de ondertekening van de
aanvraag van de concessie.
Indien er niets ondernomen werd, vervalt na 1 jaar de engagementsverklaring en wordt het graf
opnieuw ter beschikking gesteld aan andere geïnteresseerden.
Artikel 88
Er zal op regelmatige basis controle zijn op het onderhoud en in standhouden van het grafteken.
Indien vastgesteld wordt dat het graf niet onderhouden wordt zoals vastgelegd in de
engagementsverklaring, kan de procedure van verwaarlozing opgestart worden, zoals bepaald in
het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen."
Artikel 2: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum
waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
19.

Tariefreglement stedelijke begraafplaatsen - Aanpassing

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 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 huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
Het tariefreglement stedelijke begraafplaatsen.
Feiten, context en informatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 2 mei 2016 het tariefreglement stedelijke begraafplaatsen
goedgekeurd.
Bij besluit van 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad enkele wijzigingen goedgekeurd aan het
huishoudelijk reglement. Meer bepaald wordt voorzien dat men concessies in volle grond kan
bekomen en dat oude graven kunnen hergebruikt worden.
Deze bijkomende zaken dienen ook in het tariefreglement voorzien te worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1: in het “tariefreglement stedelijke begraafplaatsen” de tekst van artikel 3 te vervangen als
volgt:
Artikel 3: Tarief van de graf- en columbariumconcessies (inclusief bij herbruik graven)
• Een concessie van 2m2 voor een periode van 30 jaar in een grafkelder bedraagt 500,00
euro
- éénpersoonskelder:
660,00 euro
- tweepersoonskelder: 760,00 euro
- driepersoonskelder:
900,00 euro
• Een concessie van 1m2 voor een periode van 30 jaar in een urnenkelder op het urnenveld
bedraagt: 500,00 euro.
urnenkelder:
200,00 euro
• Een concessie voor een periode van dertig jaar in een columbariumnis bedraagt 500,00
euro.
• Een concessie voor een periode van dertig jaar in volle grond bedraagt 500,00 euro
• Gegraveerd naamplaatje aan de strooiweide: 25,00 euro per naamplaatje
• Voorzien en aanbrengen afsluitplaat columbariumnis: 295 euro.
• Bijzetting in een concessie van boventallige kleine kist of van een asurne:
250,00 euro
• Uitstrooiing as niet-inwoners: 25,00 euro
Artikel 2: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum
waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
DIGITALISERING
20.

Levering, plaatsing, en uitbating publieke wifi in het kader van WiFi4EU - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - IT/2020-01

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
Feiten, context en informatie
In het meerjarenplan 2020-2025 is actie AC088 als volgt gedefinieerd: “Gratis publiek toegankelijk
WIFI-netwerk in de winkelstraten: Ter ondersteuning van de “smart city”-toepassingen en de
betrokken stadsdiensten zal een WIFI-netwerk worden uitgerold in de winkelstraten, op de Grote
Markt en op belangrijke ontmoetingsplaatsen. We stellen WIFI gratis ter beschikking aan het publiek
voor occasioneel gebruik. We maken hierbij optimaal gebruik van subsidies.”
De Stad Ieper kreeg van Europa in kader van het initiatief Wifi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu) een
zogenaamde voucher toegewezen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan betaalt Europa
15.000,00 EUR van de investeringskost. De exploitatiekosten worden niet gesubsidieerd.
Om dit project te realiseren stelt de dienst IT voor een overheidsopdracht uit te schrijven.
Deze opdracht behelst levering, plaatsing en uitbating van een publiek wifi netwerk op de Grote
Markt en eventueel omgeving aan de voorwaarden bepaald in het Wifi4EU initiatief.
In het kader van de opdracht “Levering, plaatsing, en uitbating publieke wifi in het kader van WiFi4EU”
werd een bestek met nr. IT/2020-01 opgesteld door de dienst IT.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 66.115,70 EUR excl. btw of 80.000,00 EUR incl.
21% btw:
•
aankoop, installatie en configuratie: eenmalig € 55.000, waarvan € 15.000 door Europa
betaald wordt (Europa heeft in december 2019 een zogenaamde voucher toegewezen aan
de Stad Ieper), op voorwaarde dat aan alle voorwaarden voldaan is.
•
internet connectiviteit en exploitatie gedurende 5 jaar (geraamd op € 5.000 per jaar): €
25.000
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De keuze van kandidaat-leveranciers is beperkt in die zin dat Europa de voorwaarde stelt de voucher
alleen gebruikt kan worden indien de wifi installatie is geplaatst door een leveranciers die geregistreerd
is op het Wifi4EU portaal.
Het college van burgemeester en schepenen zal de lijst van uit te nodigen kandidaten goedkeuren.
Om de voucher te kunnen gebruiken dient de opdracht aan alle voorwaarden van Europa uitgevoerd
te zijn 26 maanden na ingang van de subsidieovereenkomst. Voor Ieper betekent dat dat de opdracht
opgeleverd dient te zijn tegen 10 februari 2022. Er wordt echter verwacht dat dit veel eerder zal zijn.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel
Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
0119195.343,06 62.175,10 133.167,96 80.000,00 EUR 53.167,96
2020 2/242000/BESTUUR/CBS/0/IP10 juni 2020
EUR
EUR
EUR
EUR
GEEN

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. IT/2020-01 en de raming voor de opdracht “Levering, plaatsing, en
uitbating publieke wifi in het kader van WiFi4EU”, opgesteld door de dienst IT worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 66.115,70 EUR excl. btw of 80.000,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0119-2/242000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie ACS126).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
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JEUGD
21.

Goedkeuring nieuw gemeentereglement voor de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling
van het provinciaal jeugdbeleid
Feiten, context en informatie
De volgende gemeentereglementen zijn aan vervanging toe:
▪ Gemeentereglement voor de betoelaging van de werking van de jeugdwerkorganisaties van
7 september 2015
▪ Gemeentereglement voor de betoelaging van de kampen en weekendverblijven van de
jeugdwerkorganisaties van 7 september 2015
▪ Gemeentereglement voor de betoelaging van kadervorming van de
jeugdwerkorganisaties van 7 september 2015
▪ Gemeentereglement voor het lokalenfonds van 7 september 2015
De reglementen zijn te omslachtig op dat jeugdwerkorganisaties ze zouden kunnen invullen en ze
zijn te arbeidsintensief om te controleren voor de jeugddienst.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe reglement dat deze vorige vier kon vervangen.
We hielden hierbij rekening met het volgende :
1. Jeugdleiders moeten in eerste instantie vooral met hun doelgroep bezig kunnen zijn i.p.v. met
administratie.
2. De gebruikte begrippen en termen in het reglement moeten duidelijk en éénduidig zijn.
3. Het Mattheuseffect dat gedurende jaren van subsidiëring op basis van gemaakte kosten was
ontstaan moet verdwijnen.
4. De kern van het jeugdwerk is hoeveel leden je hebt en hoeveel activiteiten je organiseert (naast
uiteraard de kwaliteit van het aanbod), maar absoluut niet hoeveel geld je daaraan besteedt.
5. Een allesomvattend reglement is duidelijker dan vier verschillende.
Het nieuwe reglement bood ook de mogelijkheid om verenigingen met meer maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen. Dit kan eventueel door een extra punt per lid
toe te kennen in de post leden in het onderdeel werking van het reglement, gelijkaardig aan het
reglement voor sportverenigingen. Daarom stellen we twee versies van het reglement voor:
Versie 1: Bevat niet de optie om een extra punt per lid toe te kennen op basis van de specifieke
Uitpas voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Versie 2: Bevat de optie om een extra punt toe te kennen per lid dat maatschappelijk kwetsbaar is,
op basis van de specifieke Uitpas voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Voor het huidige werkjaar wordt aan de gemeenteraad de toestemming gevraagd om als volgt te
werk te gaan om de Corona-invloed te beperken;
De subsidies van jeugd worden verdeeld zoals dat normaal het geval is. Door een procentuele
verdeling en een jaarwerking zijn er weinig abnormale scheeftrekkingen tussen de verenigingen
onderling, alleen sommige kampen en weekends zijn afgelast door Corona. Daarom wordt
voorgesteld dat de jeugdverenigingen hun afgelaste kampen en weekends die gepland stonden
tussen 13 maart en 1 juli en die normaal gezien in aanmerking zouden komen, toch kunnen
indienen, en voor de deelnemers de aantallen van vorig jaar te nemen. Op die manier bekomen een
bijna volledig normale verdeling voor dit werkjaar.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële consequenties aan deze beslissing verbonden. De kredieten die voor de
betoelaging ter beschikking gesteld worden blijven dezelfde :
Begrotingsposten : 2020/ACS130/0750-0/649830/STAD/CBS/IP-GEEN Subsidies aan instellingen
ten dienste van gezinnen voor 66.127,00 EUR
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2020/ACS130/0750-0/649840/STAD/CBS/IP-GEEN Subsidies aan instellingen ten
dienste van gezinnen voor 12.135 EUR
Adviezen
Advies jeugdraad: De jeugdraad gaf op 3 juni 2020 een positief advies voor deze wijziging van het
'Gemeentereglement voor de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties'.
Advies jeugdverenigingen: Dit reglement werd ook met de jeugdverenigingen zelf besproken en
naar aanleiding van hun argumenten werden kleine procentuele veranderingen doorgevoerd, maar
inhoudelijk waren er geen opmerkingen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad vanaf het werkjaar 2020-2021:
Artikel 1: het 'Gemeentereglement voor de betoelaging van de werking van de
jeugdwerkorganisaties van 7 september 2015' op te heffen.
Artikel 2: het 'Gemeentereglement voor de betoelaging van de kampen en weekendverblijven van de
jeugdwerkorganisaties van 7 september 2015' op te heffen.
Artikel 3: het 'Gemeentereglement voor de betoelaging van kadervorming van de
jeugdwerkorganisaties van 7 september 2015' op te heffen.
Artikel 4: het 'Gemeentereglement voor het lokalenfonds van 7 september 2015' op te heffen.
Artikel 5: het 'Gemeentereglement voor de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties' als volgt goed
te keuren:
"VASTSTELLING VAN DE TOELAGE
De globale toelage voor de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties wordt elk jaar door de
gemeenteraad vastgesteld in de stadsbegroting. De toelage heeft tot doel de organisatie van
jeugdactiviteiten door jeugdwerkorganisaties te helpen financieren.
Na de goedkeuring van de begroting, gebeurt de verdeling en uitbetaling aan de
jeugdwerkorganisaties op grond van het hierna bepaald subsidiereglement.
De onderverdeling van het totale budget is als volgt:
• 35 % van de toelage voor de algemene werking van jeugdwerkorganisaties
• 40 % van de toelage voor de betoelaging van kampen en weekends voor het jeugdwerk
• 20 % van de toelage voor de jeugdwerklokalen
• 5 % van de toelage voor vorming binnen het jeugdwerk
RECHT OP EEN TOELAGE
De jeugdwerkorganisatie is erkend als stedelijke jeugdwerkorganisatie en heeft minstens 15 leden
jonger dan 26 jaar. Jeugdwerkorganisaties met een convenant met de stad Ieper worden
uitgesloten, net als jeugdwerkorganisaties die ad nominatum betoelaagd worden (jeugdhuizen &
speelpleinwerkingen) evenals organisaties die al door een andere adviesraad erkend of betoelaagd
worden.
Elk jaar wordt elk jaar een vormingsmoment georganiseerd vanuit de jeugddienst, er wordt verwacht
dat elke jeugdvereniging daarop aanwezig is.
WIJZE VAN AANVRAGEN, UITSLUITING, VERMINDERING VAN DE TOELAGE EN RECHT OP
INZAGE
De subsidieaanvraag wordt voor 1 oktober van het komende werkjaar door de jeugddienst
overgemaakt aan alle erkende jeugdwerkorganisaties. Alle jeugdwerkorganisaties kunnen ten allen
tijde het reglement en het bijhorende aanvraagformulier verkrijgen bij de jeugddienst.
De subsidieaanvraag moet, volledig ingevuld en vergezeld van alle gevraagde bewijsstukken,
uiterlijk op 1 oktober na het werkjaar (al of niet via de post) ter beschikking liggen op de jeugddienst.
Het werkjaar waarop de subsidie betrekking heeft loopt van 1 september tot 31 augustus van het
volgende jaar. Vanaf 2 oktober wordt de toelage waarop de vereniging recht had met volgende
percentages verminderd:
• 2 oktober - 7 oktober: -10%
• 8 oktober - 14 oktober: -20%
• 15 oktober - 21 oktober: -30%
• Na 21 oktober: -100%
Elke onregelmatigheid vastgesteld in een onderdeel van de verdeelsleutel heeft de volledige
schrapping van deze post tot gevolg.
Elke jeugdwerkorganisatie kan een commissaris afvaardigen die de juistheid van de
toelageverdeling nagaat. Deze commissaris heeft inzagerecht in alle documenten die betrekking
hebben op de berekenings- en verdelingswijze van de toelagen. De jeugddienst wordt op de hoogte
gebracht wanneer de jeugdwerkorganisatie van dit recht gebruik wenst te maken.
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UITBETALING VAN DE TOELAGEN
De toelagen worden aan de jeugdwerkorganisaties uitgekeerd ten laatste op 31 december na het
werkjaar waarop de betoelaging betrekking heeft.
UITZONDERINGEN
Het college van burgemeester en schepenen kan altijd van de bepalingen van dit reglement afwijken
op voorwaarde dat deze beslissing voldoende gemotiveerd wordt.
DUUR
De bepalingen van dit besluit treden in werking met ingang van 1 september 2020 .
Deel 1 : De toelage voor de reguliere werking :
DEFINIËRING
Jeugdwerk:
Groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd,
die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding
en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen.
Jeugdvereniging/jeugdwerkorganisatie:
Een vereniging die jeugdwerk uitvoert.
Lid van het jeugdwerk/jeugdwerkorganisatie/jeugdvereniging:
• Een kind/jongere die een duidelijk bewijs van aansluiting bij de erkende jeugdvereniging kan
voorleggen.
• De leeftijd van de leden moet gesitueerd zijn tussen 3 en 25 jaar. De leeftijd wordt geteld op
basis van geboortejaren in het geldende werkjaar.
• Aan een lidmaatschap kan een jaarlijkse bijdrage gekoppeld worden.
• Het lidmaatschap is rechtstreeks en bewust: dit betekent dat het lid er expliciet voor
gekozen heeft om deel uit te maken van de vereniging. Het lidmaatschap kan niet impliciet
en onbewust verworven worden zoals via lidmaatschap van een andere vereniging, via het
feit dat men bewoner is van een gemeente …
• Het erkende jeugdinitiatief moet naam, woonplaats en geboortedatum van de leden kunnen
voorleggen via de ledenlijst.
(Bege)leider:
Een verantwoordelijke persoon, belast met het animeren en begeleiden van kinderen en jongeren in
een (erkende) jeugdvereniging. De erkende jeugdorganisatie moet naam en adres van de
begeleiders kunnen voorleggen.
Begeleider met animator-attest of gelijkgesteld:
De begeleider bezit het attest of volgde een cursus voor het bekomen van een attest in het
afgelopen werkjaar.
Activiteit:
Een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Een duur van minstens 2 opeenvolgende uren op één en dezelfde dag uitgevoerd met een
maximum van 3 activiteiten (dagdelen) per dag.
• Minstens één van deze volgende acht functies komt tijdens de activiteit aan bod:
ontmoeting, kadervorming, vorming, recreatief spel, amateurkunsten, dienstverlening,
werken aan structuurverandering, bevorderen van integratie en begeleiding van groepen die
voornamelijk uit maatschappelijke achtergestelde kinderen en jongeren bestaan.
• Alleen eigen activiteiten van de plaatselijke jeugdwerkorganisaties waarbij hun leden
betrokken zijn, komen in aanmerking.
• De geplande activiteiten moeten vooraf bekend gemaakt worden of op de eigen site of in
een eigen tijdschrift, via een kampboekje, op sociale media of op een jaarkalender of via
mails of sms’en.
BEREKENING
Deze toelage voor het jeugdwerk wordt als volgt verdeeld:
De starttoelagen (375 EUR per starttoelage) voor nieuwe verenigingen worden eerst afgetrokken
van het totale beschikbare budget. Voor het resterende budget verloopt de verdeling als volgt:
• Vast bedrag (10% van het onderdeel werking)
• Beloning resultaat (80% van het onderdeel werking):
10% van dit onderdeel wordt verdeeld over het aantal leiding
40% van dit onderdeel wordt verdeeld over het aantal leden
50% van dit onderdeel wordt verdeeld over het aantal activiteiten
• Beloning van het engagement (10% van het onderdeel werking)
10% vast gedeelte van de algemene werking:
Het bedrag per vereniging wordt berekend door het totaalbedrag van deze post te delen
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door het aantal verenigingen dat heeft ingediend en recht heeft op deze subsidies.
80% beloning van het resultaat:
• Waarvan 10% verdeeld over het aantal leiding: Per leider wordt één punt toegekend. Een
geattesteerde leider is drie punten waard. Volgende attesten komen in aanmerking:
animatorattest, hoofdanimator, instructeur, hoofdinstructeur. Het aantal leiding dat voor
betoelaging in aanmerking komt is maximum één derde van het aantal leden.
• Waarvan 40% verdeeld over het aantal leden: Er wordt één punt toegekend per lid dat in
Ieper woont, maximum 25 jaar oud is, zijn lidmaatschap betaalt en verzekerd is.
• Waarvan 50% verdeeld over het aantal activiteiten: Elke afdeling of tak van een vereniging
ontvangt twee punten per dagdeelactiviteit met eigen programma. Een volledige dag valt
uiteen in drie dagdelen met activiteiten van minstens twee uur (voormiddag, namiddag en
avond).
Deze punten van alle jeugdwerkorganisaties worden samengeteld en aan de hand van de
procentuele verdeling van het aantal punten wordt het budget pro rata toegekend.
10% beloning van het engagement :
Het jeugdwerk maakt deel uit van een bredere samenleving waarin ze een grote rol kan spelen en
als stad willen we dit belonen.
De zeven thema’s zijn de volgende:
• Milieubewustzijn, duurzame ontwikkeling, recyclage en upcycling
• De Noord-Zuidproblematiek en eerlijke handel
• Aandacht voor de lokale inbedding van de vereniging en intergenerationeel werken
• Aandacht voor kansengroepen binnen de vereniging
• Aandacht voor kunst en creativiteit
• Aandacht voor doordacht ondernemerschap
• Bijdragen tot een sterk jeugdbeleid van de stad.
Jeugdwerkorganisaties die op minstens vier van deze zeven thema’s inzetten door het organiseren
van activiteiten, het opzetten van vorming, aanwezigheid op vormingsactiviteiten en/of
vergaderingen van de jeugdraad, bewuste materiaalkeuze, deelname aan acties of het zelf opzetten
van acties komen voor dit deel van de toelage in aanmerking.
GEVRAAGDE DOCUMENTEN
• Voor het aantal leden en aantal leiding: een ledenlijst met het aantal leden en leiding en een
kopie van de lichamelijke ongevallenverzekering van de vereniging of ledenlijst bij de
nationale koepel.
• Voor het aantal attesten: een kopie van de attesten. Slechts 1 attest per persoon komt in
aanmerking voor betoelaging.
• Voor het aantal activiteiten: een publicatie waarin duidelijk wordt hoeveel activiteiten werden
georganiseerd en wanneer ze plaatsvonden. De geplande activiteiten moeten vooraf
bekend gemaakt worden of op de eigen site of in een eigen tijdschrift, via een kampboekje,
op sociale media of op een jaarkalender of via mails of sms’en. Een afdruk hiervan (en bij
berichtdiensten de inhoud) dient als bewijslast en moet bij het werkingsverslag gevoegd
worden.
• Voor het engagement: een financieel stuk, een artikel in de krant, een onderdeel uit het
programmaboekje, bewijs van gevolgde vorming, bewijs van aanwezigheid op
vormingsactiviteiten en/of vergaderingen van de jeugdraad, dorpsraad … Bij twijfel wordt de
vereniging gecontacteerd en volgt een overleg met de commissie georganiseerd jeugdwerk
van de jeugdraad. Hun advies over al of niet aanvaarding van het bewijs is bindend.
Deel 2 : De toelage voor kampen en weekends :
DEFINIËRING
Kampen en weekends:
Een kamp of weekend dat in aanmerking komt voor subsidie voldoet aan volgende voorwaarden:
• Bestaat uit minstens 2 opéénvolgende overnachtingen.
• Bestaat uit minstens 10 deelnemers, exclusief de begeleiding waar per 10 deelnemers één
gekwalificeerd begeleider (gebrevetteerd of iemand met minstens drie jaar ervaring in de
leiding) aanwezig is.
• Bestaat uit een educatief, evenwichtig programma aangepast aan de leeftijdsgroepen.
BEREKENING
De toelage wordt als volgt verdeeld: één dag verblijf wordt gelijkgesteld met één punt. Per lid van de
jeugdwerkorganisatie dat deelneemt wordt ook een punt toegekend. Het aantal punten voor verblijf
wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal punten voor het aantal deelnemers. Deze punten van
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alle jeugdwerkorganisaties worden samengeteld en aan de hand van de procentuele verdeling van
het aantal punten wordt het budget pro rata toegekend.
GEVRAAGDE DOCUMENTEN
Om het aantal leden dat deelnam aan het kamp te bewijzen dient de jeugdwerkorganisatie een foto
in waarop alle deelnemers aan het kamp of weekend staan bij een bord met de naam van de
kampplaats (b.v. een verkeersbord, bord bij een station) en een kampboekje/kampschema. Bij
betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen of de aanvraag in aanmerking komt
voor subsidiëring.
Deel 3 : De toelage voor de jeugdlokalen :
DEFINIËRING
Jeugdwerklokalen:
Lokalen die gebruikt worden voor de werkingsfunctie van de organisatie. Enkel kosten voor
jeugdlokalen komen in aanmerking voor deze subsidie als het om lokalen gaat voor de
werkingsfunctie. Concreet betekent dit dat kosten aan delen van het jeugdlokaal die verhuurd
worden aan derden voor overnachtingen of evenementen en alle lokalen die deze functies
ondersteunen niet in aanmerking komen voor betoelaging.
BEREKENING
Deze toelage voor het jeugdwerk wordt als volgt verdeeld:
• 55% voor investeringen in private jeugdwerklokalen (enkel voor verengingen in nietstadslokalen)
• 10% voor lokaalnetheid en correct gebruik (enkel voor stadslokalen)
• 35% voor gebruikskosten (alle lokalen) 55% voor investeringen in private jeugdwerklokalen:
55% voor investeringen in private jeugdwerklokalen
Wie geen werking heeft in een lokaal dat ter beschikking gesteld wordt door de Stad Ieper mag zijn
investeringen in de werkingslokalen inbrengen. Lokalen die (soms) verhuurd worden voor
overnachtingen of evenementen en de ondersteunende lokalen voor deze functie (bijkomend
sanitair, bijkomende daglokalen, grootkeuken, bar, vast podium, frigocel …), komen niet in
aanmerking voor dit reglement.
Investeringskosten zijn uitgaven bedoeld om:
• Nieuwe lokalen en de daarbij horende installaties op te richten.
• Bestaande lokalen en de daarbij horende installaties uit te breiden.
• Bestaande lokalen en/of de daarbij horende installaties totaal te vernieuwen of aan te
passen aan de huidige normen van veiligheid en hygiëne.
Concreet slaan deze kosten op:
• Metsel- en timmerwerken (afwerking inbegrepen)
• Elektriciteitsinstallaties
• Verwarmingsinstallaties
• Sanitair en isolatie
Inzake de investeringskosten moet de installatie sober en de uitgaven verantwoord zijn. In geval van
betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen. Verder gelden volgende bepalingen:
• Jaarlijks mag maximum een bedrag van 2.500 euro die werden uitgegeven als investeringen
in de werkingslokalen ingediend worden.
• Investeringen van meer dan 2500 euro mogen in schijven van 2500 euro per jaar ingediend
worden en dit over maximum 5 jaar.
• Wie afbetaalt door lening komt ook in aanmerking.
10% voor lokaalnetheid en correct gebruik (enkel voor stadslokalen):
De middelen voor dit onderdeel van het reglement worden verdeeld via 12 controles door een
vertegenwoordiger van de jeugddienst. Jullie krijgen het gebruiksrecht van een lokaal, we willen dan
ook dat je als vereniging op een correcte manier met het lokaal omspringt. Een lokaal moet 8 op 12
keer perfect in orde op volgende drie aandachtspunten om voor deze toelage in aanmerking te
komen:
• Veiligheid
• Netheid
• Goede huisvaderprincipe
Bij de controles van de jeugddienst op de drie bovenstaande aandachtspunten wordt een
gestandaardiseerde controlelijst gebruikt. Verenigingen kunnen deze controlelijst bij de jeugddienst
opvragen. Na twee negatieve controles wordt de vereniging gecontacteerd door de jeugddienst.
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Bij betwisting van dit onderdeel van het reglement door de vereniging wordt het bewijsmateriaal
overgemaakt aan de commissie georganiseerd jeugdwerk die een definitief oordeel zal vellen over
het al dan niet toekennen van de toelage.
In geval er door veelvuldige overtredingen van de afspraken door de vereniging geen toelage meer
kan aangevraagd worden, ontslaat dit de vereniging uiteraard niet van zijn verantwoordelijkheid om
de bovenstaande regels omtrent veiligheid, netheid, goed huisvaderschap en afsluiten van het
lokaal na te leven.
35% voor gebruikskosten (alle lokalen):
Deze kosten vloeien voort uit het feit dat het normaal benutten van een lokaal voor bijeenkomsten of
vergaderingen uitgaven vergt om dit in optimale omstandigheden te laten verlopen. Ze komen dus
rechtstreeks voort uit het gebruik van het lokaal.
Concreet gaat het hier om :
Huur lokaal
Verlichtingskosten
Verwarmingskosten
Waterverbruik
Brandverzekering (inboedel, gebouw)
Ophaalkosten voor het afval (zowel huisvuil, PMD, groenafval als groot huisvuil)
Per onderdeel wordt het bedrag volgens de gemaakte kosten proportioneel onder de in aanmerking
komende jeugdverenigingen verdeeld, dit met een max. van de ingediende som.
GEVRAAGDE DOCUMENTEN
Facturen, bons, rekeningen … op naam van de vereniging.
Deel 4 : betoelaging van Kadervorming in het jeugdwerk
DEFINIËRING
De toelage komt alleen ten goede van een lid van een erkende Ieperse jeugdwerkorganisatie voor
de deelname van aan een erkende cursussen die georganiseerd worden door een organisme dat
erkend wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen
(http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming/verenigingen_kadervorming.pdf) en kan niet
toegekend worden aan individuen die geen lid zijn van een erkende jeugdwerkorganisatie. Volgende
attesten komen in aanmerking: animator, hoofdanimator of instructeur. Deze toelage wordt
individueel aangevraagd en individueel uitbetaald, beide via de jeugddienst.
BEREKENING
De stad betaalt tot 75% van de kosten van het inschrijvingsgeld terug, met een absoluut maximum
van 120 EUR. Indien het krediet niet volstaat om aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze
terugbetaling te doen, dan wordt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag procentueel en
evenredig verminderd.
Om in aanmerking te komen voor een toelage kadervorming moet de aanvragen inwoner van Ieper
zijn en actief zijn in een Ieperse erkende jeugdwerkorganisatie.
Bij een resterend budget op de totale betoelaging voor kadervorming wordt dit budget doorgestort
naar een ander jeugdwerkreglement. De motivering voor de overheveling van het resterende krediet
naar de ander reglement wordt door de jeugddienst aan het schepencollege aangeleverd.
De terugbetaling van de toelage vindt plaats na 1 oktober van het werkjaar volgend op het werkjaar
waarin de kadervorming werd gevolgd. Een werkjaar start op 1 september van een kalenderjaar en
eindigt op 31 augustus van het kalenderjaar erna.
GEVRAAGDE DOCUMENTEN
Een kopie van het behaalde attest en een bewijs van betaling.
Artikel 6: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum
waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
RUIMTELIJKE PLANNING
22.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuiderring met inbegrip van planMERscreening –
RUP_33011_2014_00029_00001. Definitieve vaststelling

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
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In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor opmaak van het
GRUP Kruiskalsijde I met inbegrip van planMERscreening - optie planMER”
werd een bestek met nr. RO2017/01 opgesteld door de ontwerper. Adoplan
werd aangesteld door het college op 24 juli 2017.
Start- en procesnota
Op 12 maart 2018 werd de startnota en procesnota door het college
goedgekeurd.
Raadpleging publiek en De startnota en procesnota werden onderworpen een periode van
adviesvraag
raadpleging die liep van 16 april 2018 tem 15 juni 2018, de raadpleging
werd gecombineerd met een informatievergadering die plaatsvond op 17
april 2018 en een zitdag op 18 mei 2018.
Het document werd gelijktijdig voor advies overgemaakt aan de
adviesinstanties.
Op 25 juni 2018 werd deze periode van raadpleging afgesloten en werden
alle reacties en adviezen overgemaakt aan Adoplan voor verwerking.
Scopingsnota
Op 17 september 2018 werd de scopingsnota goedgekeurd door het
College van Burgemeester en Schepenen.
In de scopingsnota werd de naam Kruiskalsijde I gewijzigd naar RUP
Zuiderring.
De scopingsnota werd op 17 september 2018 gepubliceerd op de website
van de stad Ieper.
Voorontwerp en
Het voorontwerp van GRUP Zuiderring werd op 13 mei 2019 door het
ontwerp effectenrapport College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.
Op 20 mei 2019 werd de adviesvraag verstuurd naar de adviesinstanties
die uitgenodigd worden naar de plenaire vergadering.
Op 12 juni 2019 werd de plenaire vergadering gehouden.
Van de plenaire vergadering werd een verslag opgesteld.
Obv dit verslag werd het voorontwerp aangepast.
Ontheffing plan-MER In toepassing van artikel 4.2.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende
plicht
algemene bepalingen inzake milieubeleid voor de
planmilieueffectrapportage en in toepassing van art. 2.2.4. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, is op 17 mei 2019 de ontheffing van de
planMERplicht op gevraagd voor het GRUP Zuiderring – dossiernummer
SCRI18079.
Na enkele aanvullingen en aanpassingen, is via besluit van 25 september
2019 ontheffing verleend door het team Mer en is gesteld dat er geen planMER moet opgesteld worden voor voorliggend RUP.
Voorlopige vaststelling Op 4 november 2019 werd het ontwerp GRUP Zuiderring voorlopig
vastgesteld door de gemeenteraad.
Adviesvraag
Op 26 novembere 2019 werd advies gevraagd aan de deputatie en aan
departement omgeving.
Openbaar onderzoek Het openbaar onderzoek werd gehouden vanaf 2 december 2019 tot en
met 1 februari 2020 om 12h00.
Eindadvies Gecoro
De Gecoro verleende zijn eindadvies ten aanzien van de resultaten van het
openbaar onderzoek op 14 april 2020.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van de het college van burgemeester
en schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn de bepalingen van Vlaamse
codex ruimtelijke ordening van toepassing, in het bijzonder de bepalingen van Afdeling 4 - artikel
2.2.1. tem 2.2.25.
Feiten, context en informatie
Situering
Voorbereidende fase
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Het plangebied van het RUP Zuiderring situeert zich nagenoeg integraal in de zuidoostelijke hoek
van het kleinstedelijk gebied Ieper. Enkel de Zuiderring/N37 en de meer zuidelijk gelegen strook
open ruimtegebied bevindt zich in het buitengebied.
De zone gelegen binnen het kleinstedelijk gebied kan ruwweg in 3 delen opgesplitst worden:
het noordelijke deel is actueel in gebruik voor wonen;
het zuidelijk deel betreft bedrijvigheid of is bestemd voor bedrijvigheid
het westelijk deel betreft een deel van een ruimere sportzone.
Aanleiding van het planinitiatief.
Op 06.02.2017 werd een positief planologisch attest verleend aan het bedrijf NV LEMENU H.
Voor een deel van de korte termijnbehoefte werd op 11.09.2017 een stedenbouwkundige
vergunning goedgekeurd, het planologisch attest bevat geen lange termijnbehoefte. Binnen het jaar
na afgifte van het planologisch attest dient evenwel, cfr. de gangbare wetgeving, een (startnota voor
een) ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden die de afwijking van de korte
termijnbehoefte op het BPA Kasteelwijk en BPA Kruiskalsijde planologisch vastlegt.
Omdat beide BPA’s Kasteelwijk en Kruiskalsijde (1992) en het aanpalende BPA Zuiderring (1999)
verouderd zijn, is het wenselijk niet enkel het deel NV LEMENU H te herzien, maar de ordening van
het ruimere gebied te herwerken.
Het nieuwe RUP Zuiderring (plan-ID: RUP_33011_214_00029_00001) zal zo ook ruimtelijk
aansluiten op de omgevende RUP’s Kruiskalsijde II (2003) en Kasteelwijk (2007).
Bij collegebeslissing van 24 juli 2017 werd Adoplan aangesteld als ontwerper van het RUP
Zuiderring.
Doelstelling van het RUP.
Gezien de inbedding van de activiteiten in de grotere ruimtelijke structuur van de stad, het bestaand
gebruik en de ligging in het stedelijk gebied, wordt de bestemming van de zones niet in vraag
gesteld. Een ‘stedelijk gebied’ betreft immers een zone waar intense ruimtelijke, culturele, en socioeconomische samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen,
diensten verlenen, werken, recreëren ...). Het is het gebied waar bebouwing overheerst en waar het
wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren.
Met het RUP dienen evenwel de bestaande voorschriften geactualiseerd te worden cfr. de gangbare
visies met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening.
• Voor het noordelijke deel, bestemd in gebruik voor wonen, betreft dit een ‘slimme en
kwalitatieve verdichting’.
• Voor bedrijvigheid omvat dit een ‘versterken van bedrijvigheid met een zuinig en kwalitatief
ruimtegebruik’.
• De sportzone vereist een ‘landschappelijke inpassing’ ter hoogte van het scharnierpunt (met
een visuele relatie) tussen het middeleeuws vestingslandschap en open ruimtegebied met
de Verdronken Weide en Vijver van Zillebeke.
• De zone gelegen in het buitengebied (cluster 5) behoudt eveneens zijn bestemming en
omvat louter een actualisatie van de voorschriften. De zone omvat immers enkel de
Zuiderring/N37 en een 10m brede strook die ruimtelijk en functioneel aansluit bij het groter
zuidelijk gelegen open ruimtegebied.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 55ha.
Met het RUP Zuiderring wenst de stad Ieper de BPA’s Kasteelwijk, Kruiskalsijde en Zuiderring te
herzien, waarbij amper 0,926 ha van bestemming wijzigt:
• Circa 0,033ha bedrijvigheid achter Watertorenstraat 7-9-11 wordt herbestemd als
woongebied. Dit komt meer overeen met de bestaande toestand, met name achtertuinen en
bijgebouwen van bestaande woningen.
• Circa 0,358ha parkgebied achter Meenseweg 142 wordt herbestemd als woonparkgebied.
De bestemming woonparkgebied wordt beperkt tot het mindervol gedeelte van het bestaand
bos. Het waardevol bos wordt bestemd als parkgebied.
• Circa 0,408ha wonen ten noorden van de site Picanol, wordt herbestemd als bedrijvigheid
(huisnijverheid). De zone wordt bestemd voor ambachten en lokale bedrijven, deze vormen
een overgangszone tussen het regionaal bedrijf en de stedelijke woon(park)omgeving.
• Circa 0,127ha bedrijvigheid ten oosten van de site Picanol wordt herbestemd naar
groengebied (bos en kasteelpark). Dit komt beter overeen met de bestaande toestand van
de betrokken percelen.
De overige wijzigingen betreffen louter een actualisatie van inrichtingsvoorschriften cfr. de gangbare
visies aangaande ‘slim en kwalitatief verdichten’ en een ‘zuinig en kwalitatief ruimtegebruik voor
bedrijvigheid’.
Op te heffen voorschriften

36

De voorschriften en bestemmingen van het gewestplan Ieper-Poperinge die bij koninklijk besluit van
14 augustus 1979 werden vastgelegd, worden bij de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Zuiderring, opgeheven voor het betreffende plangebied.
De voorschriften en bestemmingen van het BPA Kasteelwijk (MB 21.09.1992), het BPA Kruiskalsijde
(MB 21.09.1992) en het BPA Zuiderring (MB 22.10.1987 en herzien bij MB 12.07.1999), worden
opgeheven bij de goedkeuring van het GRUP Zuiderring.
Alle verkavelingen en die hieraan gekoppelde verkavelingsvoorschriften binnen de contour van dit
RUP worden opgeheven bij de goedkeuring van het GRUP Zuiderring, in het bijzonder:
• VK01_047/1 met goedkeuringsdatum 18.04.1994
• VK01_047/2 met goedkeuringsdatum 08.09.1997
• VK01_049/1 met goedkeuringsdatum 14.10.2002
• VK01_053/3 met goedkeuringsdatum 24.03.2009
• VK01_060/1 met goedkeuringsdatum 21.11.2016.
Register planbaten en plan-, kapitaal en gebruiksschade.
Volgens art. 2.2.2 van de VCRO is in het RUP een grafisch planregister opgenomen van de
percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie conform het decreet betreffende
het grond- en pandenbeleid.
De opname van percelen in dit register houdt niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of
dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan
dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden.
Voorontwerp grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
Op 13 mei 2019 keurde het college het voorontwerp van GRUP goed om vervolgens de plenaire
vergadering te organiseren.
Plenaire vergadering
Op de plenaire vergadering van 12 juni 2019 werden de adviezen van de adviserende instanties
besproken en werden een aantal aanpassingen aan het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voorgesteld en doorgevoerd.
Ontheffing voor de plan-MER plicht van het RUP Zuiderring (dossiernummer SCRI18079)
In toepassing van artikel 4.2.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid voor de planmilieueffectrapportage en in toepassing van art. 2.2.4. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd op 26 september 2019 de ontheffing van de
planMERplicht voor het GRUP Zuiderring ontvangen – dossiernummer SCRI18079.
Voorlopige vaststelling
Het ontwerp van Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan Zuiderring werd door de gemeenteraad
in zitting 4 november 2019 voorlopig vastgesteld.
Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd conform art. 2.2.21. §2 VCRO vanaf 2 december 2019 tot en met 1
februari 2020 om 12h00 georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 15 reacties
ontvangen, na het openbaar onderzoek werd nog één reactie ontvangen alsook een aanvulling op
een reeds ingediende reactie.
In toepassing van art. 2.2.21. §1 VCRO werden volgende adviezen opgevraagd en ontvangen.
• de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd 30 januari 2020
• De Vlaamse Overheid, Departement Omgeving. – Afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplannen en –Projecten dd. 3 januari 2020.
Eindadvies GECORO
In toepassing van art. 2.2.21. §5 formuleerde de GECORO in zitting van 14 april 2020 een
gemotiveerd eindadvies over de ontvangen adviezen en reacties. Het advies bevat de integrale
adviezen van de deputatie en van het departement.
Het advies van de GECORO werd op 20 april 2020 overgemaakt aan het College van Burgemeester
en Schepenen met het doel het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij te sturen naar
een ontwerp dat voor definitieve vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
De inhoudelijke aanpassingen aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuiderring worden
als volgt samengevat:
Art. 0 Algemene bepalingen
• Bij elke vergunningsaanvraag met betrekking tot het optrekken van een bouwvolume met 3
bouwlagen of een kroonlijsthoogte van meer 9m i.p.v. 15 m moet een schaduwstudie
toegevoegd worden om het effect op de omgeving te kunnen beoordelen.
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Art 1 Zone voor wonen
De verwijzing naar de Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle groei van Ieper wordt
geactualiseerd op basis van de goedgekeurde versie (pag 83 van de toelichtingsnota)
waarbij de bouwhoogte langs invalswegen dient afgestemd op de specifieke context.
• Voor deelzone 1A wordt de minimale tuindiepte van 8 m geschrapt gezien de feitelijke
toestand dit niet toelaat.
• Voor deelzone 1B wordt de term omplooien verduidelijkt (geen wachtmuur met
gevelarchitectuur richting begraafplaats). Groenvoorziening: De onbebouwde ruimte bij een
eventueel meergezinsproject dient minstens 50% groen te blijven. Extra duiding dat de
zachte verbinding tussen de Meenseweg en de achterliggende zone voor woonpark in de
inrichtingsnota gekaderd dient te worden voor de gehele zone 1B.
Art. 2. Zone voor woonpark
• De ontsluiting van het woonpark kan binnen de zone voor park (art. 10) voorzien worden,
indien de kwaliteit van het woonpark niet gehypothekeerd wordt. Het voorzien van een
laterale ontsluiting is eventueel ook mogelijk.
• De uitbreidingsmogelijkheden voor de erfgoedwoningen Meenseweg 142 en 144 werden
verruimd van maximum 20% naar 1/3 van het oorspronkelijke volume. De uitbreiding dient
met respect te gebeuren voor het erfgoed.
Art. 4. Zone voor huisnijverheid
• Het verordenend voorschrift met betrekking tot een dubbele ontsluiting voor het wonen en
de bedrijvigheid wordt geschrapt.
• De stedenbouwkundige voorschriften laten een inplanting van de bebouwing tot op de
achterkavelgrens toe.
• De buffer op grond Picanol wordt doorgetrokken over een breedte van 10 m waar deze
grenst aan art. 4.
• De hoogte van de bedrijfsgebouwen werd aangepast van maximaal 12 m naar 8 m.
• De bedrijfswoning dient fysisch aan te sluiten met het bedrijfsgebouw, de minimale
overlapping met 8 m werd geschrapt..
Art. 6 Zone voor bedrijvigheid
• De mogelijkheid voor een extra ontsluiting via de achterliggende zone voor huisnijverheid
werd aangevuld.
Art. 7 Zone voor regionaal bedrijventerrein
• Er werd een indicatieve ontsluiting op de Zuiderring toegevoegd volgens het rechts in –
rechts uit principe. Enkel voor personenwagens in functie van het nieuwe kantorencomplex.
De fietsveiligheid ter hoogte van de kruising fietspad Zuiderring dient gegarandeerd. De
kosten voor aanpassing van de Zuiderring vallen ten laste van de aanvrager.
• De maximale grondoppervlakte parking werd aangepast van 20.000 m² naar 25.000 m².
• De overdrukzone verbod op hinderlijke activiteiten werd inhoudelijk nader geduid waarbij de
overdruk op het grafisch plan aangepast werd en het bedrijfsgebouw uitgesloten werd.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Adviezen
Goedgekeurd
•

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1.
Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuidering Ieper bestaande uit
het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en het register
plancompensatie, opgemaakt overeenkomstig art. 2.2.1. tem 2.2.5. van de Vlaamse codex
ruimtelijke ordening, wordt definitief vastgesteld.
Artikel 2.
De voorschriften en bestemmingen van het gewestplan Ieper-Poperinge die bij
koninklijk besluit van 14 augustus 1979 werden vastgelegd, worden bij de goedkeuring van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuiderring, opgeheven voor het betreffende plangebied.
Artikel 3.
De voorschriften en bestemmingen van het BPA Kasteelwijk (MB 21.09.1992), het BPA
Kruiskalsijde (MB 21.09.1992) en het BPA Zuiderring (MB 22.10.1987 en herzien bij MB
12.07.1999), worden opgeheven bij de goedkeuring van het GRUP Zuiderring.
Artikel 4.
De verkavelingen en de hieraan gekoppelde verkavelingsvoorschriften binnen de
contour van het GRUP, worden bij de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Zuiderring, opgeheven voor het betreffende plangebied, in het bijzonder:
o VK01_047/1 met goedkeuringsdatum 18.04.1994
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o VK01_047/2 met goedkeuringsdatum 08.09.1997
o VK01_049/1 met goedkeuringsdatum 14.10.2002
o VK01_053/3 met goedkeuringsdatum 24.03.2009
o VK01_060/1 met goedkeuringsdatum 21.11.2016
Artikel 5.
Het definitief vastgesteld Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Zuiderring Ieper,
bestaande uit het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en het
register plancompensatie wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening met een beveiligde zending bezorgd aan
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en aan het departement.
INTERPELLATIES
23.

Opvolging nieuwe stopplaats voor toeristenbussen. (Interpellatie van raadslid De Groote)
Eerst en vooral hopen we samen met jullie dat de opstart van het toerisme in onze stad niet echt
meer lang op zich laat wachten. We beseffen nu meer dan ooit dat toerisme in onze stad van héél
groot belang is voor ondernemend Ieper en de rijkdom van onze stad.
We moeten ervoor zorgen dat we ze goed kunnen ontvangen als ze, met 1000-den met bussen naar
onze stad op bezoek komen, dus op een goed uitgeruste en vlot bereikbare plaats en niet te ver van
het centrum. Maar hoe belangrijk ze ook zijn, we moeten er ook over waken dat de overlast voor
onze inwoners niet te groot wordt.
Daarom komen we na een eerdere vraag en interpellatie opnieuw terug op de plannen van het
stadsbestuur over de op- en afstapplaatsen in de Kauwekijnstraat. We doen dit op aandringen van
sommige bewoners uit de Kauwekijnstraat en de aanpalende straten die gans dit plan helemaal niet
zien zitten in hun buurt.
Onlangs was er een bewonersvergadering en ondertussen hoorden we hun kant van het verhaal.
Aangezien er twee kanten zijn aan het verhaal hadden we graag vernomen hoe de stad deze
vergadering heeft ervaren en wat de conclusies zijn. Want jullie kunnen blijven ontkennen dat dit
geen overlast met zich meebrengt maar uit ervaring weten wij beter.
Wij raden jullie dan ook aan om, van zodra de bussen onze stad weer aandoen, om eens enkele
uren op een op- en afstapplaats te gaan staan. Daar kunnen jullie dan eens checken hoe dit er echt
aan toe gaat, welke overlast dit met zich meebrengt en oordelen of de vrees van de bewoners van
de Kauwekijnstraat en omliggende straten gegrond is. Wij zijn van mening van wel.
Daardoor herhalen we graag nog eens het voorstel dat CD&V al eerder deed om de piste van de
Leopold III-Laan ter hoogte van het rondpunt en de brug te onderzoeken.
Zo verplaatsen we ook niet het probleem naar andere inwoners want op het laatste stuk is er geen
bewoning meer én lossen we meteen het parkeerprobleem vooraan de Leopold III-Laan meteen ook
op. Eventueel kan overwogen worden om tussen bepaalde uren de paaltjes enkel voor bussen open
te doen zodat deze niet hoeven te draaien en veilig de parking langs de Oudstrijderslaan kunnen
bereiken.
Wij horen graag van het stadsbestuur haar kant van het verhaal na de bewonersvergadering en
willen graag samen met de andere partijen de pro’s en contra’s afwegen van alternatieve locaties.
CD&V blijft alvast overtuigd dat ons eerder voorstel rond de Leopold III-laan een betere oplossing is
dan die van de Kauwekijnstraat.

24.

De aanpak van racisme en anti-discriminatie in Ieper, hoe verbreden we de gelijke kansen
voor iedereen ? (Interpellatie van raadslid Sabels)
Onze burgemeester zit – de laatste tijd door Corona dan wel vaak digitaal – nog steeds in het
Vlaams Parlement. Tijdens de plenaire zitting van 17/06/2020 werd een voorstel ingediend over
praktijktesten en een doorgedreven anti-discriminatie beleid. Dat op bovenlokaal niveau twee van
drie lokale meerderheidspartijen (op een moedige voor stem van Sihame na) tegen dit voorstel
stemden gaf stof tot nadenken. Daarnaast is Jong Groen Ieper via een traject aan het toewerken
naar een openluchtgesprek over anti-discriminatie en racisme, waardoor ik het topic in deze raad
graag wat aandacht wil schenken.
Was het de frappante stemming in het parlement, de betogingen in Brussel, Jong Groen Ieper of de
hele dekolonisatiebeweging die me triggerede? Deels, maar het was vooral het artikel van Groenparlementslid Imade Annouri in De Tijd – als repliek op Bart De Wever – die deze interpellatie vorm
gaf. Waarom, omdat hij de nagel op kop sloeg. Vaak wordt bij anti-discriminatiebeleid en/of
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armoedebeleid de focus gelegd op succesverhalen om het probleem weg te moffelen. Dat moet echt
stoppen.
Want de cijfers liegen niet. Het onderzoek van Prof. Stijn Baert aan de UGent maakte duidelijk dat
42% van de sollicitanten met een Turkse naam regelrecht worden gedeclasseerd. Dan zijn er
gewoon geen kansen of mogelijkheden. Vaker en vaker lezen we ook op Ieperse
Facebookpagina’s/groepen dat “Vreemdelingen” of beter gesteld personen met een
migratieachtergrond alles in de schoot geworpen krijgen. Racisme is vandaag – deels door de
sociale media – rauwer en meer openbaar dan ooit. Discriminatie zit echter nog steeds achter de
schermen, waardoor het opsporen noodzakelijk blijkt. Bart Somers gaf al aan dat daar oplossingen
voor zijn en die zien we ook lokaal verankerd worden in Gent, Leuven & Antwerpen.
Desalniettemin heeft Ieper een andere realiteit. Er is nog steeds een lage multiculturaliteitsgraad in
onze stad (van ongeveer 4,5-5,5%), maar tijdens de verkiezingen van 2019 won het pleit “voor onze
mensen” ook in de Westhoek de verkiezingen. Deels door de schrik voor het onbekende, maar
daarnaast brengt het ook een onderschat neveneffect met zich mee. De polarisatie tussen beide
groepen werd groter dan ooit, tot zover dat de staatsveiligheid vorige week waarschuwde voor
extreemrechtse geweldplegingen en aanslagen in de toekomst.
De conclusie is simpel. Polarisatie moeten we tegengaan, want dat zorgt enkel maar voor een groter
probleem. We moeten deze groepen verbinden door meer in te zetten op de samenleving in zijn
geheel en de problematieken van beide zijdes te onderkennen. Daarnaast moet de stad ook echt
dieper werk maken van een anti-discriminatiebeleid dat ervoor zorgt dat iedereen dezelfde gelijke
kansen krijgt.
Over dat anti-discriminatiebeleid heeft Groen dan ook enkele vragen/bemerkingen:
1) Hoe staat de meerderheid tegenover het inzetten van praktijktesten als anti-discriminatietool,
maar ook wat denken de andere oppositiefracties daarover?
2) Dat racisme rauwer wordt door het online gegeven kunnen we niet rechtstreeks oplossen, maar
wel onrechtstreeks. Zo kan het stadsbestuur inzetten op een dieper antiracisme en antidiscriminatieplan. Groen is bereid om daar aan mee te werken. Zit er al zoiets in de pijplijn? Zou het
stadsbestuur daarover eens willen in gesprek gaan met de oppositie?
3) Kan het buddysysteem dieper uitgewerkt worden en na de coronaperiode ook verder gaan door
mensen samen te brengen? Ik denk nog steeds dat polarisatie vooral opgelost wordt door met
elkaar te praten en niet over elkaar te praten.
4) Hoe gaat de stad gelijke kansen voor iedereen verwezenlijken zonder praktijktesten door te
voeren? Zijn er andere methodes die de stad alreeds gebruikt of worden overwogen?
25.

Nood aan een gemeenschapsgericht woonbeleid. (Interpellatie van raadslid Vancayseele)
We kunnen ons grote vragen stellen bij de keuzes van het vorig bestuur. Dat wil echter niet zeggen
dat je bouwheren en de verdere betonnering de vrije loop moet laten. Maar liefst 20% van de
oppervlakte in Ieper is bebouwd en de ruimtelijke voetafdruk per inwoner stijgt, terwijl het aantal
inwoners daalt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Als stadsbestuur hebben jullie de handvaten om een vergunning goed te keuren. Op basis van het
huidig RUP kon de voorbije dossieraanvragen afkeuren. In plaats daarvan laten jullie een
ontwikkelingsproject voor 144 gezinnen passeren zonder MER-rapport, vol ongemotiveerde
afwijkingen en met een volledig strijdige aanleg van wegenis. Jullie laten met je voeten spelen en
ondertussen spelen bouwpromotoren voor schepen. Bouwpromotoren die woonblokken neerpoten
voor investeerders en niet voor mensen. Want de huidige manier van bouwen is vaak van lage
kwaliteit en nog altijd onbetaalbaar voor singles.
U verwees in uw antwoord naar de Vlaamse bouwmeester over het project Sofimo. Zeggen dat dit
inbreiding is, is ronduit belachelijk. Inbreiding is meer doen met dezelfde ruimte. Hier wil men de
grond volgieten met beton voor een ondergrondse parking van 1,2 hectare. Diezelfde bouwmeester
heeft het trouwens vaak over gemeenschappelijke faciliteiten, waar we hier totaal niet over kunnen
spreken. Monofunctionele uitbreiding geeft geen toekomst meer en u kan een beter en
betaalbaarder woonbeleid realiseren.
We moeten stoppen met onszelf wijs te maken dat dit soort bouwpromotoren inzit met de mensen
die er zullen wonen, dat zijn gokspelletjes. We hebben de plicht om het creëren van een
gemeenschapsgevoel te verankeren in beleid. We denken dan ook dat het tijd wordt om het geweer
van schouder te veranderen en in plaats van te verwijzen naar de keuzes van het vorig bestuur,
uzelf eens goed in de spiegel te bekijken.
We moeten onszelf afvragen hoe we aan de randen kunnen verdichten zodat het zowel voor de
openruimte als het wonen een meerwaarde kan genereren. Het verbeteren van de ecologische
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structuur doe je niet enkel met bomen bij te planten maar ook door groene zones te optimaliseren.
Kernversterking is niet volbouwen, maar ook iedereen toegang geven tot collectieve en waardevolle
ruimte.
De keuzes die we vandaag kunnen maken zullen niet enkel impact hebben op deze legislatuur,
maar ook op de decennia erna. De fouten die we nu nog altijd maken zullen we dan niet in 1 2 3
kunnen rechtzetten. Nu moeten we gedurfde keuzes maken, om de uitdagingen van de toekomst
aan te kunnen. Laat ons eerlijk zijn, we komen al achter, laat ons nu voortrekker worden.
Als Groen stellen we ons volgende vragen.
Wat zal u in het beleid veranderen om te sturen naar gemeenschapsgericht en duurzaam
wonen en te streven naar een kwalitatief woonbeleid?
Welke stappen zal u samen met de ambtenaren zetten zodat we de juiste keuzes kunnen
maken voor onze stad en haar bewoners?
VRAGEN EN ANTWOORDEN
26.

Bewaakte fietsparking (Vraag van raadslid Laurens)
Het fietsen is in deze corona tijden enorm toegenomen en de fietsconstructeurs moesten alle zeilen
bijzetten om aan de vraag te kunnen voldoen.
Om de vele nieuwe fietsers naar onze stad te lokken.
Stellen wij als CD&V voor om een bewaakte fietsparking in te richten. Dit kan over de volledige
vakantieperiode in juli en augustus of je kan kiezen om dit te organiseren op de zaterdagen en
zondagen van deze vakantiemaanden.
Zo zouden de recreatieve fietsers hun fiets veilig kunnen stallen en zo met een gerust gemoed
kunnen winkelen in onze stad of genieten van de uitgebreide terrasjes.
Op deze manier trekken we een nieuw publiek aan en kunnen we ons profileren als fietsstad.
Door fietsen te centraliseren maak je ook de toegankelijkheid beter. Nu is het voor veel winkeliers
een probleem dat fietsen hun etalage blokkeren en voor minder mobiele mensen is rondhangende
fietsen een groot ergerpunt.
Als locatie is de parkzone rond de Sint-Maartenskathedraal mogelijk of contact opnemen met de
scholen is een ander mogelijkheid. Om dit te organiseren zou je beroep kunnen doen op
jobstudenten.
De steden waar ze kiezen voor bewaakte fietsparking boomen enorm en wij kunnen dat ook.
Daarom onze vraag:
Zijn jullie bereid om dit voorstel mee te nemen en dus een bewaakte fietsparking te voorzien in de
maanden juli en augustus?

27.

Inkomsas Vleeshuis. (Vraag van raadslid Six)
Wij menen ons te herinneren dat er vroeger een glazen deur/inkomsas was in het Vleeshuis maar
stellen nu vast dat dit nu niet meer het geval is.
Wanneer daar een activiteit doorgaat terwijl de verwarming aanligt, gaat daardoor heel wat warmte
verloren. Voor sommige activiteiten is het geen optie om de bezoekers langs de achterkant te laten
binnengaan denk maar aan de jaarlijkse kadobeurs, boekenmarkt, enz… want dat is
drempelverhogend.
Wat is de reden waarom de voormalige glazen inkomdeur/sas weggenomen werd en is er een
mogelijkheid om alsnog opnieuw een glazen deur/sas te voorzien?

28.

Bijkomende middelen voor IFFM (Vraag van raadslid Breyne)
Bepaalde sectoren zijn door corona zwaarder getroffen dan andere. De horeca is dergelijke sector
en we steunen de maatregelen, die op elk niveau, ook het plaatselijke, worden genomen om de
coronacrisis de baas te kunnen. Maar ook de musea zijn zwaar getroffen en dan vooral het IFFM,
omdat het méér dan 60 % van haar inkomsten haalt uit de ticketverkoop en de shopopbrengst. Elk
dag sluiten genereert een groot verlies voor IFFM. En de langzame opstart garandeert geenszins
een terugkeer naar het ‘normaal’ van vroeger: vorig jaar kreeg het museum meer dan 2/3
buitenlandse bezoekers en de trend van ‘internationalisering’ zal verder gaan.
Maar vandaag komen weinig of geen buitenlanders en zeker niet van ver: cruises zijn er dit jaar niet
meer. En de Belgische bezoeker terugwinnen zal aartsmoeilijk en heel onzeker zijn.
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Het museum, dat zonder concurrentie de toeristische parel aan de Ieperse kroon is, bloedt en daar
is de toestand gelijkend aan de situatie bij horeca.
In de vergadering van de RvB van IFFM werden een aantal na-corona-scenario’s voorgelegd,
gaande van een verlies van bijna 700.000 euro in het meest optimistische scenario tot een verlies
van bijna 1 miljoen in het meest pessimistische scenario.
Hoe dit verlies dragen? Besparingen in personeel is niet mogelijk als we onze inschaling als
museum van ‘landelijk niveau’ willen behouden. En dit personeel, dat zoveel verdiensten heeft in de
bloei van dit museum, mag de dupe niet worden van een externe tragedie.
De reserves van IFFM aanspreken zou een immense hypotheek op de toekomst leggen op
middellange termijn. Er moet niet veel gebeuren of er blijven geen middelen meer over om te
investeren, bijvoorbeeld in de aankoop van collecties, in de organisatie van tijdelijke
tentoonstellingen of de onmisbare investeringen in de permanente tentoonstellingen. Gebeuren
deze investeringen niét dan is dat op termijn de doodsteek voor de dynamiek van IFFM.
We kunnen het noodfonds voor cultuur van cultuurminister Jambon aanspreken, maar er moeten
hiermee veel mondjes gevoed en de podiumkunsten zijn in de cultuursector nog altijd de zwaarste
slachtoffers. Dit zal dus niet écht genoeg zijn.
Dan komen wij bij de lokale overheid. We verwachten dat het stadsbestuur substantieel in de bres
springt met bijkomende middelen voor het In Flanders Fields Museum. Want het multiplicatoreffect
van het museum is gigantisch: IFFM is niet alleen voor Ieper, maar voor de héle Westhoek
onmisbaar. En een goed draaiend museum heeft een gigantisch effect op horecabezoek en
hotelactiviteit. Wat het stadsbestuur vandaag bijkomend investeert in IFFM kan ze morgen in
veelvoud recupereren via verblijfstaks, inkomsten uit tewerkstelling en bijkomende activiteit van de
toeleveringsbedrijven. Iedere Ieperling wordt beter als het museum weer ‘aanpakt’ en dat moeten
we met zijn allen doen. En dan spreken we nog niet over de maatschappelijke rol van het museum
en de profilering van Ieper als vredesstad. Kortom: we kunnen het ons gewoon niet permitteren om
het museum vandaag in de onzekerheid te laten over zijn toekomst.
Het is dus niet aan de orde om als stadsbestuur alleen te rekenen op de eigen middelen van het
museum of de Vlaamse steun om de relance te realiseren. Het bestuur zal ook meer dan één tandje
moeten bijsteken. Onze vraag is dan ook duidelijk: welke initiatieven zal het bestuur nemen bovenop
de bestaande stadsmiddelen om het In Flanders Fields Museum een goede doorstart te geven
waarbij het zijn belangrijke opdracht voluit kan uitoefenen?
29.

Stand van zaken sluiten overwegen (Vraag van raadslid Williams)
Op de gemeenteraad van november 2019 werd een unaniem NEGATIEF advies gegeven tegen het
afsluiten van verschillende overwegen op het Iepers Grondgebied. Tot op heden was het hierover
muisstil.
We vernemen nu wel dat men in Vlamertinge enkele aanpassingen zal doen aan een landelijke weg
die de mensen nu moeten gebruiken om naar het dorp te geraken. Een weg die in de winter onder
water staat en slecht verlicht is. Los van die problemen lost dit natuurlijk helemaal het probleem van
vlotte bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers niet op en is de auto eigenlijk het enige
alternatief… als je die hebt of er mee kan/mag rijden! Daarom het volgende.
Welke stappen zijn NA de tussenkomst van 4 november 2019 effectief nog gebeurt? Bij wie,
wanneer en op welke manier zijn er nog contacten geweest met verantwoordelijken infrabel of
andere instanties.
Verder stellen de betrokken bewoners voor om, als de overwegen niet meer open gaan of worden
afgesloten, de STAD werk maakt van het ondertunnelen van enkele van deze afgesloten
doorgangen.
Men kan dit zelfs grotendeels kaderen in Ieper Fietsstad en het fietsnetwerk en/of fietssnelwegen
nog verder uitbreiden. In ieder geval wensen we dat de Ieperling weet waar hij aan toe is ivm het
afsluiten van al die overwegen. Graag een kort en duidelijk antwoord.

30.

Ieperse cadeaubon (Vraag van raadslid De Groote)
Het schenken van een Ieperse cadeaubon was een nobel idee van deze meerderheid. Misschien
iets overhaast beslist, want het gaat toch over een heel groot bedrag, maar onze horeca en
middenstand werden de voorbije maanden zwaar getroffen dus voor hen zal deze steun zeker een
opsteker zijn nu we bijna het nieuwe normaal hebben bereikt. We zagen dat zelfstandige
ondernemers zich ondertussen kunnen inschrijven om zo opgenomen te worden in het overzicht van
zij die de bon kunnen innen.
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Eerste vraag: hoe zorgen jullie er voor dat elke ondernemer in groot-Ieper wordt bereikt en dus op
de hoogte is dat er moet ingeschreven worden voor 15 juli?
CD&V deelde reeds haar bezorgdheid over de besteding van de bon. We konden allemaal lezen dat
grootwarenhuizen de laatste maanden een stijging zagen van hun omzet. De Ieperse kadobon wordt
gepromoot als extra steun voor de kleine zelfstandigen. Blijkbaar was het juridisch niet mogelijk om
deze categorie uit te sluiten van deelname. Daarom herhalen wij de suggestie om hen op zijn minst
vriendelijk te verzoeken zich te onthouden van inschrijving.
Tweede vraag: wordt deze suggestie gedaan aan de grootwarenhuizen?
Derde vraag: hoeveel handelaars schreven ondertussen in? Want binnen 9 dagen worden de
inschrijvingen afgesloten?
Vierde vraag: is het mogelijk achteraf een overzicht te krijgen van de besteding van de bonnen?
31.

Het sukkelstraatje, een effectieve stand van zaken (Vraag van raadslid Sabels)
Toen ik van het schepencollege de vorige raadszitting het antwoord kreeg en het daarna ook in de
kranten verscheen, kreeg ik van de bewoners mee dat er nog wat hiaten en onduidelijkheden zijn.
Zo haalt het bestuur aan dat het onderhoud van de weg juridisch gezien voor de bewoners zou zijn,
maar de bewonersgroep haalt echter aan dat dit enkel om klein onderhoud gaat. De investering die
ze nu deden, valt daar dus niet onder.
Schepen Bolle gaf aan dat mijn veronderstelling dat een jaar – of laten we er ondertussen toch een
jaar en half – van maken, niet lang genoeg zou zijn voor de afhandeling van het dossier. Het werd
zelfs weggezet als onvoldoende kennis van zulke zaken. In het kader van openbaarheid van bestuur
ben ik blij dat hij dit aanhaalde. Via deze vraag wil ik dan ook de extra kennis opdoen voor de
toekomst en een tijdlijn vragen van de verschillende stappen. En vooral, hoe worden de bewoners
meegenomen in heel dat verhaal en wat is het standpunt van de kerkfabriek op dit moment? Want
we kunnen ons niet van het gevoel ontdoen dat de bewoners te weinig worden betrokken.

32.

Zomerstraten, speelstraten en/of pop-up pleinen (Vraag van raadslid Sabels)
Grote massabijeenkomsten zijn geen optie deze zomer en de Vlaamse regering wil daardoor dieper
inzetten op Zomerstraten en trekt daar ook een klein budget voor uit. Wij zouden stad Ieper graag
willen aansporen om op dit concept in te zetten en de bewoners van stad en deelgemeenten
daarvoor warm te maken. Dit door er duidelijk over te communiceren en aan te geven hoe ze de
financiële tegemoetkoming kunnen ontvangen om dit te organiseren.
Wij willen echter via deze vraag ook polsen om nog verder “Out Of The Box” te denken en meer in
te zetten op extra ruimte voor kinderen en jongeren. Dit via het inzetten op Speelstraten in bepaalde
wijken gedurende de hele zomervakantie (elke week andere straten) en Pop-up pleinen waar
kleinschalige activiteiten kunnen doorgaan. Er zijn al andere steden die daarop gaan inzetten, dus
we kunnen daar de mosterd gaan halen. Maar in een zomer waar er veel gefocust wordt op vakantie
in eigen land, lijkt het ons een ideaal moment om eindelijk in te zetten op meer tijdelijke en autovrije
speelstraten. Ik hoor graag of jullie dit voorstel willen meenemen tijdens deze zomervakantie en
samen met mij meer ruimte willen creëren om te ravotten in eigen wijk/straat.

33.

Ondersteuning mantelzorgers (Vraag van raadslid Vancayseele)
We zagen via de verschillende kanalen hoe een 50-tal mantelzorgers een bedankingskaartje ontving
en twee mantelzorger ook letterlijk in de bloemetjes werden gezet naar aanleiding van Dag van de
Mantelzorg. Symbolische acties om mantelzorger extra aandacht te geven. De zorg voor een ander
is een mooie, maar vaak mentaal en fysiek zware opdracht.
Er is reeds een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die
thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service
flat. We missen met Groen echter maatregelen specifiek voor de mantelzorgers zelf en een
erkenning van het verschil met thuiszorg.
Als Groen stellen we ons volgende vragen.
Welke structurele ondersteuning biedt de stad specifiek voor de mantelzorgers zelf?
Zal of hoe wil de stad mantelzorgers zelf in de toekomst verder ondersteunen?

34.

Ondersteuning speelpleinwerkingen (Vraag van raadslid Vancayseele)
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Ik wil eerst en vooral proficiat wensen aan onze jeugddienst en de verschillende ambtenaren om ook
in deze moeilijkere omstandigheden speelpleinwerking te voorzien.
Naast Speelpleinwerking Sporrewoan zijn er ook speelpleinwerkingen in enkele deelgemeentes.
Denk hierbij aan de particuliere innitaitieven Het Stekje en Boezinge Speelt.
Als Groen stellen we ons volgende vragen.
In welke mate gaan er speelpleinwerkingen door in de deelgemeentes?
Hoe worden de speelpleinwerkingen door de stad ondersteund en welke extra ondersteuning
werd geboden door onze diensten voor een coronaproof aanbod?
Is het voor deze werkingen haalbaar om als particulier verder te werken
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