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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 2 MAART 2020

Aanwezig: Ann-Sophie Himpe, Voorzitter
Emmily Talpe, Burgemeester
Philip Bolle, Ives Goudeseune, Valentijn Despeghel, Diego Desmadryl, Dimitry Soenen, Eva Ryde,
Schepenen
Thijs Descamps, Sarah Bouton, Gaetan Dumoulin, Isabelle Duquesne, Edouard Wallays, Evelyn
Bouchaert, Andy Verkruysse, Jan Delie, Katrien Desomer, Jo Baert, Jan Breyne, Peter De Groote,
Stephaan De Roo, Miet Durnez, Hans Feys, Miguel Gheysens, Jan Laurens, Stefaan Williams,
Jordy Sabels, Sam Vancayseele, Nancy Six, Saskia Dehollander, Raadsleden
Stefan Depraetere, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Patrick Benoot, Schepen

De voorzitter opent de zitting van de Gemeenteraad van maandag 2 maart 2020 om 19.30 uur.

Openbaar
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
1.

Ontslag van een raadslid. Aktename.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 13
en 14 in verband met het ontslag van een raadslid.
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
Mevrouw Els Morlion, raadslid voor de fractie CD&V heeft met mail van 30 januari 2020 haar ontslag
ingediend als gemeenteraadslid.
Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen neemt de raad akte van het ontslag van raadslid Els Morlion.
2.

Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging.

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 en de artikels
13 en 14 in verband met het ontslag en vervanging van een raadslid.
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikelen 8 en 58
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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Feiten, context en informatie
Mevrouw Els Morlion, gemeenteraadslid, heeft met mail van 30 januari 2020 haar ontslag ingediend
als lid van de gemeenteraad. De raad heeft hiervan in zitting van 2 maart 2020 akte genomen.
Er moet worden overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de wettelijke opvolger.
De eerste in aanmerking komende opvolger van mevrouw Els Morlion voor de fractie CD&V bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is de heer Miguel Gheysens. Hij heeft met mail
van 14 februari 2020 laten weten het mandaat te willen opnemen.
De heer Gheysens geboren te Ieper op 12 augustus 1977, wonende te 8904 Ieper Boezinge,
Pilkemseweg 140 is noch door veroordeling, noch door ambtsuitoefening, noch door verwantschap
onverkiesbaar volgens art. 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Uit het onderzoek van de
geloofsbrieven van betrokkene door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6§3 van het
decreet lokaal bestuur blijkt dat hij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Daarbij heeft hij
verklaard zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De heer Miguel Gheysens wordt in de raadzaal binnengeleid en legt in handen van de voorzitter de
eed af waarvan akte als volgt :
Op twee maart tweeduizend twintig om negentien uur dertig is voor mij Ann-Sophie Himpe,
Voorzitter van de gemeenteraad van de stad Ieper, provincie West-Vlaanderen verschenen in
openbare raadszitting de heer Miguel Gheysens, opvolgend raadslid verklaard bij beslissing van het
hoofdstembureau van Ieper van 14 oktober 2018 en geldig verklaard door de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor de provincie West-Vlaanderen op 5 december 2018, wiens
geloofsbrieven bij besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2020 onderzocht werden als
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Els Morlion, die ontslag nam als gemeenteraadslid.
De heer Gheysens heeft in uitvoering van artikel 6 § 3 van het decreet algemeen bestuur de
volgende eed afgelegd in handen van de voorzitter
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorzitter verklaart de heer Miguel Gheysens regelmatig aangesteld als lid van de
gemeenteraad.
3.

Ontslag van een raadslid. Aktename.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 13
en 14 in verband met het ontslag van een raadslid.
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 heer Dieter Deltour, raadslid voor de fractie CD&V heeft met mail van 18 februari 2020 zijn
ontslag ingediend als gemeenteraadslid.
Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen neemt de raad akte van het ontslag van raadslid Dieter Deltour.
4.

Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging.

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 en de artikels
13 en 14 in verband met het ontslag en vervanging van een raadslid.
Het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, artikelen 8 en 58
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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Feiten, context en informatie
De heer Dieter Deltour, gemeenteraadslid, heeft met mail van 18 februari 2020 zijn ontslag
ingediend als lid van de gemeenteraad. De raad heeft hiervan in zitting van 2 maart 2020 akte
genomen.
Er moet worden overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de wettelijke opvolger.
De eerste in aanmerking komende opvolger van de heer Dieter Deltour voor de fractie CD&V bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is de heer Hans Feys. Hij heeft met brief van 22
februari 2020 laten weten het mandaat te willen opnemen.
De heer Hans Feys, geboren te Izegem op 23 januari 1959, wonende te 8900 Ieper, Potyzestraat
11, is noch door veroordeling, noch door ambtsuitoefening, noch door verwantschap onverkiesbaar
volgens art. 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Uit het onderzoek van de geloofsbrieven
van betrokkene door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6§3 van het decreet lokaal
bestuur blijkt dat hij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Daarbij heeft hij verklaard zich
niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
De heer Hans Feys wordt in de raadzaal binnengeleid en legt in handen van de voorzitter de eed af
waarvan akte als volgt :
Op twee maart tweeduizend twintig om negentien uur dertig is voor mij Ann-Sophie Himpe,
Voorzitter van de gemeenteraad van de stad Ieper, provincie West-Vlaanderen verschenen in
openbare raadszitting de heer Hans Feys, opvolgend raadslid verklaard bij beslissing van het
hoofdstembureau van Ieper van 14 oktober 2018 en geldig verklaard door de raad voor
verkiezingsbetwistingen voor de provincie West-Vlaanderen op 5 december 2018, wiens
geloofsbrieven bij besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2020 onderzocht werden als
gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Dieter Deltour, die ontslag nam als gemeenteraadslid.
De heer Feys heeft in uitvoering van artikel 6 § 3 van het decreet algemeen bestuur de volgende
eed afgelegd in handen van de voorzitter
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorzitter verklaart de heer Hans Feys regelmatig aangesteld als lid van de gemeenteraad.
5.

Goedkeuring notulen van 3 februari 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 3 februari 2020 werden conform de bepalingen van het
gemeentedecreet opgemaakt en tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden. Er zijn geen
opmerkingen geformuleerd waardoor ze als goedgekeurd kunnen beschouwd worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 18 ja stemmen en 12 onthoudingen
(de raadsleden De Roo, Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens,
Feys, Six en Dehollander) de notulen van de zitting van 3 februari 2020 als goedgekeurd te
beschouwen.
6.

Vervanging raadsleden diverse raden en algemene vergaderingen.

OVERWEGEND GEDEELTE
Feiten, context en informatie
In de gemeenteraadszitting van 2 maart 2020 nam de raad kennis van het ontslag van mevrouw Els
Morlion en de heer Dieter Deltour als gemeenteraadsleden.
In zitting van 28 januari 2019 werd zowel mevrouw Els Morlion als de heer Dieter Deltour voor hun
politieke groepering CD&V aangeduid als :
- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Spie
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- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van vzw IFFM.
Gezien mevrouw Morlion en de heer Deltour niet langer zetelen in de gemeenteraad als raadslid
voor de politieke groepering CD&V, dient voorzien in hun vervanging in deze raden en
vergaderingen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1 : voor de politieke groepering CD&V gemeenteraadslid Miguel Gheysens en
gemeenteraadslid Hans Feys aan te duiden als
- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Spie
- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van vzw IFFM.
Artikel 2 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw IFFM.
7.

Vervanging vertegenwoordiger in diverse raden.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
In zitting van 28 januari 2019 werd mevrouw Joke Michiel voor Open Ieper aangesteld als
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de vzw Argos.
In zitting van 25 februari 2019 werd mevrouw Joke Michiel voor Open Ieper aangesteld als
vertegenwoordiger in het Vredesfonds en als lid van de bibliotheekcommissie.
Mevrouw Michiel woont niet meer in Ieper en dient dus vervangen te worden in deze
bestuursorganen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen om
namens Open Ieper :
Artikel 1 : mevrouw Deborah Neirynck aan te stellen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur
van vzw Argos.
Artikel 2 : de heer Guido Allossery aan te duiden als lid van de bibliotheekcommissie.
Artikel 3 : de heer Guido Allossery aan te duiden als vertegenwoordiger in het Vredesfonds.
Artikel 4 : een afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Argos en aan de
bibliotheekcommissie.
CULTUUR
8.

Aanstellen van een ontwerper voor het verbouwen van de site gemeenschapsinfrastructuur
Dikkebus, bestek 2020/08- 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 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).
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
Voor de bouw van het onmoetingscentrum Dikkebus moet opnieuw een ontwerper aangesteld
worden op basis van het aangepast eisenpakket.
Gelet op het budget van 1.922.978,00 EUR ingeschreven op artikel AC003/0705-0/221007 van de
meerjarenplanning wordt de bouwkost geraamd op een bedrag van ongeveer 1.300.000,00 EUR
(excl. btw, ereloon en andere kosten). Dit impliceert dat de opdracht opnieuw zou kunnen
uitbesteed worden ingevolge een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
gezien de wetgever ondertussen het barema heeft opgetrokken tot 139.000,00 EUR (excl.btw) voor
toepassing van deze flexibele procedure.
Voor de aanstelling werd een aangepast bestek met nr. TD/2020/08/A opgesteld door Afdeling
Openbaar Domein. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 120.000,00 EUR excl. btw of
145.200,00 EUR incl. 21% btw.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget
AC003/07050/221007
AC003/07052021
0/221007
2020

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

100.000,00
1.822.978,00

11/02/2020

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/08/A en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een
ontwerper voor het verbouwen van de site gemeenschapsinfrastructuur Dikkebus, Dikkebusseweg”,
opgesteld door Afdeling Openbaar Domein 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 120.000,00 EUR excl. btw of 145.200,00 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 0705-0/221007/BESTUUR/CBS/0/IP-76 (actie AC003).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
MUSEA
9.

Ieperse archeologische collecties - samenwerking CO7 (contract bewaargeving)

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De stad Ieper heeft heel wat archeologische opgravingsarchieven in bezit. Momenteel worden een
deel van deze nog bewaard bij archeologische bedrijven. Maar deze bedrijven kunnen dit niet tot in
de eeuwigheid blijven doen. De rest berust al in het depot.
De onroerend erfgoeddienst van CO7 streeft ernaar alle archeologische collecties in eigendom van
steden en gemeenten uit hun regio te beheren, dus ook deze van stad Ieper, weliswaar tegen
betaling.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
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CO7 deed op 24 oktober een voorstel enkel voor het beheer van de Ieperse archeologische
collecties, niet voor de opslag. In dit werkveld heeft CO7 duidelijk al heel wat expertise opgebouwd
wat onder meer blijkt uit wat CO7 momenteel al doet voor en met de archeologische collecties van
Ieper.
Dit voorstel werd uitgewerkt in het ‘contract bewaargeving’ . In dit contract staan de rechten en
plichten van de bewaargever en bewaarnemer uitgeschreven. De beheerskost bedraagt in dit
voorstel 3 EUR/m²/maand. Tot nu toe bedraagt het volume van de archeologische collecties 89,67
m². Dit betekent voor dit geheel een jaarlijkse kost van 3.228,12 EUR.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
ACS151/07212020
7.150
7.150
07/01/2020
0/613999
Betalen voor het beheer van de archeologische collecties zal gebeuren van de werkingsmiddelen,
meer bepaald de budgetpost archeologie.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: het contract van bewaargeving van de Ieperse archeologische collecties aan CO7 voor de
periode 2020-2025 goed te keuren.
artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
10.

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper. Afwegingskader juridische structuur.
Goedkeuring statuten.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
1) Inleiding:
De Ieperse musea hebben de afgelopen jaren een grondige transformatie ondergaan. Tot voor
enkele jaren waren er 5 musea op 5 verschillende sites, m.n. het In Flanders Fields Museum, het
Onderwijsmuseum, het Belle Godshuis Museum, het Stedelijk Museum en het Merghelynck
Museum. Sinds de zomer van 2018 is er nog één museale hoofdsite, m.n. de Lakenhallen met het In
Flanders Fields Museum en het Yper Museum. Daarnaast is er een ‘huismuseum’ Merghelynck in
de Merghelynckstraat, dat onder de vleugels van het Yper Museum wordt beheerd. Nauw
verbonden aan de werking van de musea is er sinds 2017 het Erfgoeddepot Depotyze langs de
Zonnebeekseweg.
Het In Flanders Fields Museum is sinds zijn oprichting in 1998 verzelfstandigd. Sinds 2013 is dat
onder de vorm van een Extern Verzelfstandigd Agentschap met Private Rechtspersoonlijkheid
(gemeentelijke vzw). Het Yper Museum is net als zijn drie voorgangers georganiseerd als een
stadsdienst. Het erfgoeddepot wordt beheerd vanuit de dienst musea. CO7 is een vaste afnemer
van de depotdiensten.
Het samenbrengen van de twee belangrijkste musea onder één dak en de verregaande functionele
samenwerking tussen deze twee musea, stimuleert tot het zoeken naar een nieuw
organisatiemodel. Met een nieuwe organisatiestructuur worden de volgende doelstellingen beoogd:
- uniformiteit betrachten en harmoniseren;
- met behoud van de eigen identiteit en herkenbaarheid van elk museum;
- efficiëntie creëren, o.a. door het bekomen van schaalvoordelen en synergieën;
- behoud van democratische controle;
- creëren van transparantie in en optimaliseren van de financiële en fiscale processen.
Een belangrijk gegeven hierbij is ook de bewezen succesvolle verzelfstandiging van het IFFM sinds
de start in 1998.
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2) Afwegingskader opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen:
De voor- en nadelen van externe verzelfstandiging werden tegen elkaar afgewogen in een
afwegingskader. Hierbij werden 4 aspecten onder de loep genomen:
1° Operationele autonomie;
2° Financiële/budgettaire autonomie;
3° Democratische controle;
4° Fiscaliteit.
In het afwegingskader wordt aangetoond dat het beheer van de musea binnen de
rechtspersoonlijkheid van de Stad niet dezelfde voordelen kan bieden.
1° Operationele autonomie:
Op het vlak van operationele autonomie laat een AGB een soepeler en vlugger werking toe, mede
dank zij een korter besluitvormingsproces. Dit draagt bij tot een grotere dynamiek en flexibiliteit en
geeft dus de ruimte om sneller op te treden. De cultuur- en toerismesector is een typische, snel
wijzigende en telkens vernieuwende branche, die nieuwigheden op de markt dadelijk moet kunnen
implementeren.
2° Financiële/budgettaire autonomie:
Qua planning en financieel beheer is de regeling voor AGB’s vergelijkbaar met deze die van
toepassing is voor het lokale bestuur en haar IVA’s, niettemin wordt hierbij rekening gehouden met
de eigenheid van een AGB, zodat een aantal voorschriften en procedures hier niet spelen.
3° Democratische controle:
Door de aanwezigheid binnen een AGB van vertegenwoordigers van alle politieke fracties van de
gemeenteraad binnen de raad van bestuur, door de decretaal vastgelegde voorschriften én door de
garanties die kunnen ingebouwd worden in een de beheersovereenkomst, geeft de structuur van
een AGB op het vlak van democratische controle geen onoverkoombare bezwaren.
4° Fiscaliteit:
Door het winstoogmerk dat het AGB zal nastreven, wordt het AGB BTW-plichtig met recht op aftrek,
zowel op de dagelijkse werking als op de investeringen.
Algemene conclusie:
Gelet op voorgaande elementen en overwegingen mag dan ook geconcludeerd worden dat het
aangewezen is om voor de cluster van de musea en het erfgoeddepot, voor de rechtsvorm van een
AGB te kiezen, gelet op de aanzienlijke voordelen die hier geboden worden.
3) Statuten oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper:
Conform de richtlijnen van het Decreet Lokaal Bestuur werden ontwerpstatuten voor het nieuwe
Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper opgemaakt.
De statuten wijken op één punt af van de richtlijnen, m.n. betreffende het aantal leden van het
Directiecomité. De richtlijn is maximaal de helft van de leden van de raad van bestuur, tenzij een
hoger aantal leden verantwoord kan worden. De raad van bestuur zou bestaan uit het maximale
aantal van 12 personen, waarvan minstens de helft raadsleden. Verdeling systeem Dhondt, mits
elke fractie 1 vertegenwoordiger. Voorzitter is lid van het college met de bevoegdheid over de
musea. De statuten bepalen dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur
eveneens deel uitmaken van het directiecomité. De voorzitter van de raad van bestuur vervult
eveneens het voorzitterschap van het directiecomité. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter
kunnen er maximaal 5 andere leden deel uitmaken van het directiecomité, wat het totaal op 7 leden
brengt. Vanuit de leiding van de musea wordt voorgesteld om volgende functies te laten toetreden,
ten einde gedragen beslissingen te kunnen nemen over de verschillende aspecten van de werking
en de band met de afdeling cultuur en vrije tijd van de stad voldoende sterk te houden: de
coördinator/directeur van het In Flanders Fields Museum, de coördinator/directeur van het Yper
Museum, de conservator van de beide musea, de zakelijk leider van de beide musea, het
afdelingshoofd vrije tijd & ontwikkeling van de stedelijke diensten.
4) Inbreng:
De statuten voorzien de mogelijkheid om speciën ten titel van maatschappelijk kapitaal in te
brengen. Om een liquiditeitsbuffer te voorzien wordt er voorgesteld om 500.000 euro in te brengen.
Deze middelen zouden uitsluitend aangewend worden om tijdelijke liquiditeitsbehoeften op te
vangen en niet als vermogen voor de structurele financiering van de dagelijkse werking en/of
investeringen. Ook binnen de vzw IFFM, die uiteindelijk ten gunste van de stad zal worden
vereffend, wordt steeds een financiële buffer van een zelfde grootteorde (liquide) aangehouden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper goed te keuren;
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Artikel 2: de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper goed te keuren, waarvan
de tekst hier volgt:
STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MUSEA IEPER
(opgericht op grond van art 232 van het Decreet Lokaal Bestuur)
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1 Rechtsvorm en naam
“AGB Musea Ieper" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit
van de gemeenteraad van 2 maart 2020. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.
Het bedrijf wordt gevormd door de musea het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum, het
Merghelynck Museum en door het Erfgoeddepot Depotyze. Onafgezien de verregaande
samenwerking binnen het bedrijf behoudt ieder van de deelnemende entiteiten zijn eigen identiteit.
De inhoudelijke, creatieve en artistieke onafhankelijkheid van elk museum blijft bestaan.
Art. 2 Wettelijk kader
Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur, aan andere toepasselijke wetten,
decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.
Art. 3 Statutenwijzigingen
Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en van het
bedrijf.
Op voorstel of na advies van het raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf
wijzigen.
De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal
deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van het raad van bestuur worden binnen de
wettelijke bepalingen wat betreft termijnen, via het Loket Lokaal Bestuur naar de toezichthoudende
overheid verstuurd. De statuten zullen 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.
De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
worden samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het
secretariaat van de gemeente en van het bedrijf.
Art. 4 Zetel
De zetel van het bedrijf is gevestigd in de Lakenhallen, Grote Markt 34, 8900 Ieper, Vlaanderen,
België.
Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden
Het bedrijf wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij
uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst,
waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.
Het bedrijf heeft tot doel:
1. Het beheer, de begeleiding, ontwikkeling en promotie van het In Flanders Fields Museum, in
de ruimste zin, als de referentieplek in Vlaanderen en België over de geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog in België en de wereld. De hoofdtaken bestaan uit het
wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen van de permanente en tijdelijke
tentoonstellingen en aanverwante activiteiten en acties als collectiebeherende instelling en
kenniscentrum, alsook uit het verzorgen van het zakelijke beheer van het museum als
cultuur toeristische attractie.
Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet,
m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en
toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
2. Het beheer, de begeleiding, ontwikkeling en promotie van het Yper Museum, in de ruimste
zin, als open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek waar de geschiedenis van de
stad en haar streek van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot
op heden verteld wordt. De hoofdtaken bestaan uit het wetenschappelijk uitbouwen en
ontwikkelen van de permanente en tijdelijke tentoonstellingen, aanverwante activiteiten en
acties als collectiebeherende instelling, alsook uit het verzorgen van het zakelijk beheer van
het museum.
Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet,
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m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en
toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
3. Onder de vleugels van het Yper Museum het beheer, de begeleiding en de promotie van het
Merghelynck Museum als uniek huismuseum met een waardevolle 18 de eeuwse collectie.
De hoofdtaken bestaan uit het wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen van de
permanente en tijdelijke tentoonstellingen en aanverwante activiteiten en acties als
collectiebeherende instelling.
Het museum houdt hierbij rekening met de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet,
m.n. herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en
toeleiden, participeren en volgt de deontologische code van ICOM.
4. Het beheer van het erfgoeddepot DEPOTYZE als bewaarplaats voor alle collectiestukken
van alle bovenvermelde musea en derden die niet permanent of tijdelijk tentoongesteld
worden. De hoofdtaken bestaan uit het verantwoord en duurzaam bewaren van de objecten
gebaseerd op de principes van preventieve conservatie, digitalisatie en
(standplaats)registratie van de verschillende collecties, het bruikleenverkeer bewerkstelligen
en onderzoek faciliteren. Het erfgoeddepot speelt een cruciale rol bij het voldoen aan
verschillende van de functies conform het Cultureel-erfgoeddecreet.
Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending
en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing
van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en
over hun financiering, dit alles binnen de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de
beheersovereenkomst met de Stad Ieper.
Het bedrijf mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing
van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van concessies.
Het bedrijf kan, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen
op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde
zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.
Gezien de historische waarde als materieel erfgoed, de eigenheid en het belang voor het museale
verhaal en haar bredere doelstellingen is het bedrijf verplicht
 de Lakenhallen, kadastraal gekend afdeling 33011 sectie F met perceelnr. 0252;
 het Mergelynckgebouw, kadastraal gekend onder afdeling 33011 sectie H met perceelnr.
0253 en
 het depot Depotyze kadastraal gekend onder afdeling 33302 sectie B met perceelnr. 0280;
voor de uitvoering van zijn museale opdracht aan te wenden. Het bedrijf zal tevens in het kader van
haar doelstellingen het verder in stand houden en uitdragen van het immaterieel erfgoed borgen.
Art. 6 Participaties
Het bedrijf kan rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor
zover dat past in de opdrachten van het bedrijf vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen
speculatieve oogmerken worden nagestreefd.
De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatsteun en de voorwaarden, bepaald
in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, deelname of
vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. De deelname is
onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt
toegekend.
Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag het
bedrijf haar taken van gemeentelijk belang, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere
rechtspersonen.
Het bedrijf kan voor lokale PPS-projecten in de zin van het Vlaamse Decreet betreffende publiekprivate samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering,
zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor
zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van
deze goederen.
Art. 7 Maatschappelijk kapitaal
De stad kan inbrengen doen ten titel van maatschappelijk kapitaal middels inbrengen in speciën of
middels de inbreng van onroerende en roerende goederen.
Behoudens in geval van ontbinding van het bedrijf kan dit maatschappelijk kapitaal niet worden
vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook.
Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of
(duurzame) waardeverminderingen te compenseren.
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Art. 8 Rechtspersoonlijkheid en duur
Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de gemeenteraad beslist heeft tot
oprichting.
Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II
EXTERNE VERHOUDINGEN
Art. 9 Bevoegdheid van het bedrijf
Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het
woord.
Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het
overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het
overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek zowel als privaatrechtelijke
rechtspersonen.
Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel internationaal, Europees, federaal,
gewestelijke als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere
aanverwante aangelegenheden.
Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover
deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de Stad
Ieper.
Art. 10 Beheersovereenkomst
Tussen de Stad Ieper en het bedrijf wordt conform artikel 234 Decreet Lokaal Bestuur na
onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de
beheersovereenkomst wordt de stad vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.
De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt
ter inzage neergelegd op het secretariaat van de oprichtende gemeente en van het bedrijf.
Het bedrijf en de stad kunnen één of meer concessie-, beleids-, beheers-, samenwerkings- of
andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het
beleid van de stad en dat van het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden
activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het bedrijf en de stad één of
meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.
In aanvulling van de in de oprichting van het bedrijf gesloten eenzijdige bevoegdheidsopdrachten,
kan het bedrijf van de stad rechten op roerende en onroerende goederen verwerven, middels alle
rechtstechnieken, en kan het ook in verhouding tot de stad gebruik maken van alle bevoegdheden
omschreven in artikel 5.
De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake
geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten,
personeel ter beschikking stellen of overdragen.
Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal,
Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau over
investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen
raken. Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op
voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de overeenkomsten die zijn gesloten met
de stad Ieper.
HOOFDSTUK III
ORGANEN
Afdeling 1
Inleidende bepaling
Art. 11 Structuur en openbaarheid
Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.
Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.
De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De
gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, zijn
raadpleegbaar voor de gemeenteraadsleden van de stad Ieper op het secretariaat van het bedrijf
(online toepassing – zie huishoudelijk reglement).
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Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid
van bestuur die gelden voor de gemeente.
Afdeling 2
Raad van bestuur
Art. 12 Samenstelling
§1 De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden, die door de gemeenteraad worden benoemd.
De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zijn gemeenteraadsleden. Elke fractie in de
gemeenteraad is in de raad van bestuur vertegenwoordigd. Ten hoogste twee derde van de leden
van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de
beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden (artikel 235, §1 van het Decreet
Lokaal Bestuur). Benevens de gemeenteraadsleden kunnen tevens deskundigen worden benoemd
in de raad van bestuur.
§2 Bestuurders-gemeenteraadsleden
Elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, draagt zelf zijn kandida(a)t(en)-raadslid voor.
De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen.
Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van
gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige
formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens het bedrijf.
Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een
vervanger aangesteld. De leden van de gemeenteraad die als lid zetelen in de organen van het
bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat vervullen noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen
in een filiaal van het bedrijf.
§3 Regeling bij gemeenteraadsverkiezingen
Bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad benoemt deze raad onverwijld een
nieuwe de raad van bestuur, overeenkomstig de statuten. Uittredende leden zijn herbenoembaar.
De leden van de raad van bestuur blijven in functie tot de gemeenteraad in hun vervanging heeft
voorzien. Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf
samengeroepen. Op de datum van deze eerste vergadering van de raad van bestuur, worden alle
mandaten in de organen van het bedrijf beëindigd.
Art. 13 Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Daarnaast kiest de raad van bestuur een
ondervoorzitter. Indien de voorzitter en de ondervoorzitter verhinderd zijn, zal de oudste aanwezige
bestuurder de vergadering van de raad van bestuur voorzitten.
Art. 14 Aanwezigheid
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd,
wordt de raad van bestuur uitgenodigd door een lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid.
Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal het oudste in jaren lid de raad
van bestuur uitnodigen.
De raad vergadert minimum vier (4) keer per jaar, en telkens wanneer het belang van het bedrijf dit
vereist. Op gemotiveerde aanvraag van minstens vier van de leden van de raad van bestuur is de
voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen.
De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de
bijhorende documenten worden erbij gevoegd. Dit kan per brief of mail.
De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het bedrijf of in enige andere in de uitnodiging
vermelde plaats.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien twee derde van de leden
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Art. 15 Stemming
Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Blanco en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval
de wet of de statuten er een andere voorzien.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming
evenwel wordt de beslissing verworpen.
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Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad slechts geldig beslissen bij
aanwezigheid van twee derde van de raad van bestuur.
Art.16 Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. De
bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale
uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben
gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden
verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand
nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Jaarlijks beslist de gemeenteraad van de gemeente over de aan de bestuurders te verlenen kwijting
na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het
bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de
rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Art. 17 Verboden handelingen
Een bestuurder mag niet:
1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot,
of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang
hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad
als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en
schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van
wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd,
met echtgenoten gelijkgesteld;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behalve in geval van een schenking
aan het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente, of deelnemen in een opdracht voor aanneming
van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom
gemeentebedrijf of de gemeente, behalve in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op
een door het autonoom gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten
gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
3° rechtsreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten
behoeve van het autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het
kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de
bestuurder werken;
4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve
van de tegenpartij van het autonoom gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het
autonoom gemeentebedrijf in het kader van beslissingen over de tewerkstelling binnen het
autonoom gemeentebedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een
associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.
Art. 18 Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris
en de voorzitter worden ondertekend.
De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende
vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de
zetel van het bedrijf en het secretariaat van de gemeente.
De volmachten worden aan de notulen gehecht. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging
of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of een
gevolmachtigde.
Art. 19 Cultural Governance
Op het vlak van cultural governance wordt uitgegaan van de volgende vijf grote basisprincipes:
1. De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen
en de missie van de organisatie; ieder orgaan heeft eigen, duidelijk afgebakende taken.
2. De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar. Het principe van checks and
balances staat hierbij centraal.
3. De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte
van hun werking en beslissingen.
4. De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en de
missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie
vervullen.
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5. De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de
strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders.
Art. 20 Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke
handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken.
Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.
Het bedrijf wordt in al zijn handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Wanneer het belang van het bedrijf
zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door de voorzitter aangeduid lid,
rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het
treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en
buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvordering wordt mededeling gedaan aan
het eerstvolgende raad van bestuur.
De raad van bestuur oefent controle uit op het directiecomité.
Telkens wanneer de gemeenteraad van de stad IEPER hem daartoe verzoekt, brengt de raad van
bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf.
Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het
directiecomité, doch niet inzake:
- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de stad bedoeld in
artikel 10;
- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met andere
publiekrechtelijke overheden; het oprichten van of het participeren in filialen; het vaststellen van het
ondernemingsplan en het activiteitenverslag; het vaststellen van het reglement van inwendige orde;
het vaststellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de organisatie van het
syndicaal overleg; het stellen van daden van beschikking en desaffectatie met betrekking tot
openbare domeingoederen.
Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van
detailaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen beslissingen.
De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheden de leden van het
directiecomité aan te stellen en het directiecomité te controleren.
Art. 22 Personeel
De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut
vast. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het
arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.
De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het
personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor
zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de
rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.
Binnen de grenzen van de regelgeving kan de raad van bestuur eveneens met de gemeente of met
derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering
van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente of voormelde derden wordt toevertrouwd.
De gemeente kan aan het bedrijf, mits naleving van de ter zake geldende wettelijke bepalingen,
personeel ter beschikking stellen of overdragen.
Art. 23 Vergoedingen
De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het
kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en
overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.
Art. 24 Einde van de mandaten
Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur
kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de
gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval
blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging
is overgegaan.
Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend
schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het
ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van
aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de
kennisgeving.
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Afdeling 3
Directiecomité
Art. 25 Samenstelling
Het directiecomité is samengesteld uit maximum 7 leden aangesteld door de raad van bestuur. De
voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur maken deel uit van het directiecomité. De
voorzitter van de raad van bestuur vervult eveneens het voorzitterschap van het directiecomité. Het
directiecomité duidt een secretaris aan.
Art. 26 Einde van de mandaten
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het
mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur
die volgt op de installatie van de gemeenteraad.
Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van
rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.
De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van lid van het directiecomité herroepen.
Art. 27 Bevoegdheden
Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot
dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden
gedelegeerd.
Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad
van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.
Het bedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.
Art. 28 Beraadslaging en stemming
De voorzitter van het directiecomité zit de vergaderingen van het directiecomité voor.
Indien de voorzitter van het directiecomité is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door
een lid die door de voorzitter van het directiecomité daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de
aanduiding van een vervangende voorzitter door de voorzitter van het directiecomité , zal het oudste
in jaren aanwezig directiecomité-lid de vergadering voorzitten.
De besluiten van het directiecomité worden bij eenvoudige meerderheid (helft plus één) van de
uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het directiecomité
doorslaggevend.
Art. 29 Vergaderingen
Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden
vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.
Art. 30 Notulen
De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd.
De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de
zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité. Bij
afwezigheid of verhindering van de voorzitter van het directiecomité wordt zijn handtekening
vervangen door die van 2 directiecomité-leden.
Art. 31 Vergoedingen
De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het
kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en
overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.
Art.32 Aansprakelijkheid
De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het
bedrijf.
De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in
de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel
hebben gehad, worden ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden
verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand
nadat zij er kennis van hebben gekregen.
HOOFDSTUK IV
FINANCIËN
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Art. 33 Inkomsten en uitgaven
Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze
activiteiten. De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van
zijn externe financiering, binnen de perken van de beheersovereenkomst. Het bedrijf kan onder
meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.
Art. 34 Boekhouding en boekjaar
Het bedrijf voert de wettelijk verplichte boekhouding onder de verantwoordelijkheid en het toezicht
van de raad van bestuur. Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met
een kalenderjaar.
Art. 35 Meerjarenplanning
Het bedrijf maakt een meerjarenplanning op overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal
Bestuur.
Art. 36 Jaarrekening en rapportering
De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt die voor advies voor aan de gemeenteraad
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. Het bedrijf verzorgt de periodieke
rapportering over de resultaten en de activiteiten van het bedrijf aan de gemeente overeenkomstig
de voorgeschreven regels en procedures.
Art. 37 Resultaatsbestemming
Met inachtname van de beheersovereenkomst, wordt de te bestemmen winst aan de stad
uitgekeerd.
HOOFDSTUK V
CONTROLE
Art 38 Kwijting
Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring
van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
HOOFDSTUK VI
RECHTSOPVOLGING
Art. 39 Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging
§1. De gemeente kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen,
waaronder het eigendomsrecht of de exploitatierechten op roerende en onroerende goederen.
Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en
andere rechten en plichten die de gemeenteraad aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege
berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt
uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het bedrijf. Van deze
rechtsopvolging van rechtswege wordt door de gemeente bij aangetekende brief kennisgegeven aan
het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn
evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de gemeente kunnen de
door de gemeenteraad besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig
met bijkomende middelen tegenstelbaar maken aan derden.
§2. De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente aan het
bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.
§3. Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de gemeente goederen in het bedrijf inbrengen, aan
het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen, onder nader overeen te komen voorwaarden.
§4. Het bedrijf kan bij of na zijn oprichting rechten en plichten van andere publiek- en
privaatrechtelijke rechtspersonen overnemen. Het bedrijf heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om te dien einde regelingen te treffen.
§5. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke
kennisgeving, neemt het bedrijf van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de
gemeente die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente en de
Belgische federale overheid of Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening
regelen van de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
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§6. Onverminderd wat hierboven werd uiteengezet nopens de tegenstelbaarheid en de behoorlijke
kennisgeving, neemt het bedrijf eveneens de andere rechten en verplichtingen van de gemeente
over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van
de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
§7. De overdracht van de door de gemeenteraad bepaalde activa van de gemeente zal slechts
kunnen gebeuren vanaf het ogenblik dat de raad van bestuur aangesteld wordt. Dit zal gebeuren op
basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de gemeente.
HOOFDSTUK VII
ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 40 Ontbinding en vereffening
De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, overgaan tot de
ontbinding en vereffening van het bedrijf. Er wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens
een eindrekening, omvattende balans en de resultatenrekening.
In voorkomend geval neemt de gemeente, behoudens andersluidende beslissing van de
gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het bedrijf over.
Art. 41 Overgangsmaatregelen
De raad van bestuur heeft de volste bevoegdheid om alle door hem noodzakelijk bevonden
overgangsmaatregelen te treffen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid voorgelegd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
TOERISME
11.

Agenda algemene vergadering vzw In Flanders Fields Museum dd. 19/03/2020 standpuntbepaling.

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.
Feiten, context en informatie
Eind 2013 werd de omvorming van de vzw In Flanders Fields Museum naar een Extern
Verzelfstandigd Agentschap met Private rechtspersoonlijkheid (EVAP) afgerond. Eén van de
bepalingen voor EVAP’s is dat agendapunten van de algemene vergadering voorafgaand moeten
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad haar standpunt over de
agendapunten bepalen en kan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad – in casu burgemeester
Emmily Talpe voor de legislatuur 2019-2024 – op de algemene vergadering handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
Volgende punten worden op de agenda van de volgende algemene vergadering van de vzw IFFM
op 19/03/20 geplaatst:
1) toelichting verslag controle boekjaar 2019;
2) voorstel tot goedkeuring resultaatrekening en balans op 31/12/2019;
3) kwijting van de bestuurders;
4) toelichting programmatie 2020;
5) stand van zaken project Autonoom Gemeentebedrijf Musea Ieper;
6) varia.
Over de punten 2 en 3 moet de algemene vergadering een beslissing nemen.
In bijlage worden volgende documenten toegevoegd:
* verslag controle boekjaar 2019 (punt 1),
* resultaatrekening & balans op 31/12/2019 (punt 2);

BESCHIKKEND GEDEELTE
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Op basis van deze overwegingen besluit de raad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de resultaatrekening en balans van de vzw IFFM op
31/12/2019.
Artikel 2: Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
PATRIMONIUM
12.

Overdracht aan stad Ieper van de gewestweg N8 - Frenchlaan

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
Er werd een brief ontvangen van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge omtrent het beheer van gewestwegen.
Hierbij vragen ze om de overdracht van de gewestweg N8-Frenchlaan aan de stad Ieper goed te
keuren.
Het betreft de gewestweg N8 - Frenchlaan (tussen kmpt 115,297 en kmpt 115,30) met een lengte
van 257m en een oppervlakte van 48a 33ca.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overdracht goed te keuren.
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen en 2 onthoudingen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: om akkoord te gaan met de overdracht van de gewestweg N8 - Frenchlaan (tussen kmpt
115,297 en kmpt 115,30) van de Vlaamse overheid aan de stad Ieper en hiertoe het attest van
goede staat en het situatieplan te ondertekenen.
Artikel 2: om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
besluit.
13.

Aanvaarding bijzonder legaat R.P.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
In zitting van 3 februari 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen zich principieel
akkoord verklaard met de aanvaarding van het bijzonder legaat van R.P.
In dit legaat is vermeld dat er 3 schilderijen van Julien Fagel aan de stad gelegateerd worden. R.P.
heeft de vereniging Kom op tegen Kanker aangesteld als enig algemeen legataris, die op haar beurt
afgifte doet van gemelde goederen.
De kosten en ereloon zijn ten laste van de algemene legataris.
Notaris Caroline Vanlerberghe maakte hiertoe een ontwerpakte "Afgifte bijzonder legaat" op.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: dit bijzonder legaat te aanvaarden van de vereniging Kom op tegen Kanker
Artikel 2: de ontwerpakte "Afgifte bijzonder legaat" hiertoe goed te keuren.
Artikel 3: de voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur te gelasten de overeenkomst te
ondertekenen.

18

OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
14.

Vervangen van de verwarmingsinstallaties in het AC Auris - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - TD/2020/11

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 144.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Vervangen van de verwarmingsinstallaties in het AC Auris” werd een
bestek met nr. TD/2020/11 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst. Het
betreft de vervanging van de luchtgroep van het auditorium en de stookketel, installaties die bij de
herinrichting van het AC Auris niet mee vernieuwd werden, maar die intussen verschillende gebreken
vertonen, waardoor vernieuwing zich opdringt. Een nieuwe installatie zal meteen ook energiezuiniger
en duurzamer zijn.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 - luchtgroep auditorium
De bestaande luchtgroep met indirecte adiabatische koeling en ingebouwde DX koeling, ventileert,
verwarmt en koelt het auditorium van het AC Auris, is centraal geïnstalleerd op het dak in een
binnenkoer en moet vervangen worden. De kandidaat-inschrijver formuleert een voorstel tot
vervanging van deze installatie door een installatie met zelfde of voldoende rendement volgens zijn
eigen berekeningen met inbegrip van ontmanteling en afvoeren van de bestaande installatie.
Daarnaast maakt hij een inschatting van de eventuele toebehoren die niet meer voldoen aan de
hedendaagse eisen of normen en vervangen moeten worden op basis van een verplicht plaatsbezoek.
Hij houdt hierbij rekening met de locatie van de installatie en calculeert alle kosten voor levering en
plaatsing in.
Perceel 2 - stookketel AC Auris
De brander in het stooklokaal van het AC Auris vertoont lekkages en dient vervangen te worden.
Ook voor dit perceel formuleert de kandidaat-inschrijver een voorstel tot vernieuwing van de
installatie met zelfde of voldoende rendement volgens zijn eigen berekeningen. De installateur staat
ook in voor de ontmanteling van de huidige installatie en de toebehoren die niet meer voldoend aan
de hedendaagse eisen of normen. Een plaatsbezoek is bijgevolg onontbeerlijk.
Voor deze opdrachten is een bedrag ingeschreven van 100.000,00 EUR. Gezien de complexiteit
(bereikbaarheid, technische aanpak,…) van het dossier is het niet evident om deze werken exact te
ramen. Door de kandidaten zelf een voorstel en eventuele varianten te laten formuleren, die in ieder
geval aan de minimumeisen van het bestek moeten voldoen, is het mogelijk dat we gedifferentieerde
offertes ontvangen. In die optiek kan een oplossing gezocht worden binnen de budgettaire
ruimte. Ook daarom wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel

Budget

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

19

2019

ACS162/01193/230000

100.000,00

Over te
boeken
naar 2020

11/02/2020

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 28 ja stemmen tegen 2 neen stemmen
(de raadsleden Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/11 voor de opdracht “Vervangen van de
verwarmingsinstallaties in het AC Auris”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische
Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht was voorzien in het budget 2019 op ACS162/01193/230000, integraal over te boeken naar 2020.
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
15.

Aanbrengen van wegmarkeringen op de gemeentewegen van de stad Ieper, dienstjaren 20202025 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/03

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 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet) en artikel 57 en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Aanbrengen van wegmarkeringen op de gemeentewegen van de stad
Ieper, dienstjaren 2020-2025” werd een bestek met nr. TD/2020/03 opgesteld door de Afdeling
Openbaar Domein Technische Dienst.
Het aanbrengen van wegmarkeringen verloopt niet altijd even vlot. In die optiek wordt een poging
gedaan om het bestek nog te verfijnen om concrete afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer contractueel te verbinden. Zo is vooropgesteld om aan het begin van ieder
dienstjaar een afgelijnde timing af te spreken, waarvoor maandelijkse vorderingsstaten ingediend
moeten worden. Ook de meetstaat is verfijnd omdat posten die minder of helemaal niet uitgevoerd
(moeten) worden geen speculatieve eenheidsprijzen kunnen opleveren. Daarnaast zal gewaakt
worden over de timing van de onderhoudswerken. Er zal prioritair werk gemaakt worden van het
onderhoud van zebra- en fietspaden.
Er wordt voorgesteld, gelet op het onderhoudskarakter van deze werken, de opdracht uit te schrijven
voor de rest van de legislatuur met optie om 1 jaar extra te kunnen verlengen (1ste jaar nieuwe
legislatuur), wat impliceert dat de uitgave voor 6 dienstjaren x ongeveer 60.000,00 EUR of
360.000,00 EUR inclusief btw bedraagt.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de meeste flexibele gunningswijze
voor een opdracht van die grootteorde.
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Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

ACS100/020075.000,00 EUR
11.02.2020
225600
Op artikel ACS100/0200-225600 is in de meerjarenplanning jaarlijks een bedrag ingeschreven van
75.000,00 EUR (straatmeubilair en verkeerssignalisatie), waarvoor ongeveer 60.000,00 EUR
gereserveerd wordt voor het uitvoeren van wegmarkeringen.
MJP

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/03 en de raming voor de opdracht “Aanbrengen van
wegmarkeringen op de gemeentewegen van de stad Ieper, dienstjaren 2020-2025”, opgesteld door
de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt voor 6 dienstjaren ongeveer 360.000,00 EUR inclusief btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/225600/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie ACS100) en in het budget van de
volgende jaren.
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
16.

Vernieuwen van de voetpaden en opritten in de Rodenbachstraat te Vlamertinge en
Kortewildestraat te Hollebeke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/12

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 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwen van de voetpaden en opritten in de Rodenbachstraat te
Vlamertinge en Kortewildestraat te Hollebeke” werd een bestek met nr. TD/2020/12 opgesteld door
de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst.
Deze opdracht betreft het vernieuwen van voetpaden en opritten in 2 straten op het grondgebied van
de stad Ieper. De opdracht is opgesplitst in 2 percelen, die als afzonderlijke opdrachten beschouwd
worden, maar waarvoor de inschrijver een extra korting kan aanbieden ingeval van cumulatieve
gunning.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Rodenbachstraat te Vlamertinge), raming: 173.500,00 EUR excl. btw of 209.935,00 EUR
incl. 21% btw
De werken in de Rodenbachstraat te Vlamertinge omvatten o.a. volgende onderdelen :
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- opbraak van 2.150 m² bestaande verharding en 1.150 lm troittoirbanden
- heraanleg van voetpaden met betonstraatstenen 22x22x8 op een fundering in zandcement van 15
cm
- heraanleg van opritten met betonstraatstenen 22x22x8 op een fundering van mager beton van 20
cm voor de opritten
- leveren en plaatsen van nieuwe trottoirbanden type IA
- plaatselijke heraanleg van kasseibestrating
- herschilderen van gele belijning op bevel van de leidende ambtenaar
* Perceel 2 (Kortewildestraat Hollebeke), raming: 70.496,50 EUR excl. btw of 85.300,77 EUR incl.
21% btw.
De werken in de Kortewildestraat te Hollebeke omvatten o.a. volgende onderdelen :
- opbraak van bestaande verhardingen (voetpaden/opritten, troittoirbanden, weggoten in
betonklinkers kws)
- heraanleg van voetpaden met betonstraatstenen 22x22x8 op een fundering in zandcement van 15
cm
- heraanleg van opritten met betonstraatstenen 22x22x8 op een fundering van mager beton van 20
cm voor de opritten
- leveren en plaatsen van nieuwe trottoirbanden type IA
- plaatselijke heraanleg van kws type AB-4C
- groenaanleg : inzaaien van gras
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 243.996,50 EUR excl. btw of 295.235,77 EUR
incl. 21% btw (51.239,27 EUR btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
AC035/02002020
400.000,00 5.852,77 394.147,23
12/02/2020
0/224007

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 16 ja stemmen en 14 onthoudingen
(de raadsleden De Roo, Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens,
Feys, Six, Dehollander, Sabels en Vancayseele) :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/12 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen van de
voetpaden en opritten in de Rodenbachstraat te Vlamertinge en Kortewildestraat te Hollebeke”,
opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 243.996,50 EUR excl. btw of 295.235,77 EUR incl. 21% btw
(51.239,27 EUR, btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-0/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-94 (actie AC035).
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
SPORT
17.

Aanleggen van voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting T1 KSK
Vlamertinge - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2020/13

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
Omdat de aangelegde kunstgrasvelden intensief bespeeld (kunnen) worden, wordt verder
geïnvesteerd in de aanleg ervan. Op de meerjarenplanning is de aanleg van het voetbalveld T1 van
Vlamertinge ingeschreven. Van deze gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om tevens de verlichting
aan te passen naar LED.
Voor de opmaak en begeleiding van het project is opnieuw de heer Stijn Rambour van Ercat Gent,
afdeling van de universiteit en gespecialiseerd in de materie aangesteld. In samenspraak werd het
bestek met nr. TD/2020/13 opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 467.380,80 EUR excl. btw of 565.530,77 EUR incl.
21% btw (96.889,97 EUR Btw medecontractant). In deze raming zit een optionele post begrepen voor
grondverbetering. Eventuele plaatsen met geringe draagkracht dienen door de aannemer verbeterd
te worden door het inmengen van kalk. De hoeveelheid zal afhangen van de gemeten
draagkracht. Daarnaast is een post voor onderhoud (inclusief bijvullen met invulling, noodzakelijk
voor kunstgrasvelden) begrepen voor 10 jaar met een geraamde waarde van 2.000,00 EUR/jaar, een
post die in het meerjarenplan als exploitatiekost moet opgenomen worden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Jaar Budgetartikel Budget
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
AC011/07422020
500.000,00 EUR
11/02/2020
0/222107
ACS208/07422020
260.000,00 EUR
0/222100
Op artikel ACS208/0742-0/222100 is een bedrag ingeschreven van 260.000,00 EUR, waarvan
160.000,00 EUR voor verlichting van 4 sportvelden (Voormezele, Brielen, Elverdinge - zie GR
februari) en Vlamertinge.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met algemeenheid van stemmen :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2020/13 en de raming voor de opdracht “Aanleggen van voetbalveld
in Kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting T1 KSK Vlamertinge”, opgesteld door de
Sportdienst 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 449.380,80 EUR excl. btw of
543.750,77 EUR incl. 21% btw (94.369,97 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0740-1/222107/BESTUUR/CBS/0/IP-81 (actie AC011).
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
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TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
18.

Bekrachtiging van ons lidmaatschap bij de statiegeldalliantie. (Punt van raadslid Laurens)

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Op zaterdag 14 maart staat de jaarlijkse zwerfvuilactie gepland. Deze organisatie van het IVVO
brengt jaarlijks meer dan honderd vrijwilligers op de been.
Het is jammer dat dit nog jaarlijks moet gebeuren en dat we nog altijd geen zelfdiscipline hebben om
afval op te ruimen en ons landschap proper te houden.
In 2018 keurde de raad met een grote meerderheid onze aansluiting bij de statiegeldalliantie goed.
Om de vrijwilligers extra te steunen, om de landbouw die door dit afval veel miserie hebben te
steunen, maar vooral als teken naar de mooimakers, die wekelijks afval opruimen en die het
zwerfvuil probleem het best kennen, wordt voorgesteld om de aansluiting bij de statiegeldalliantie te
bevestigen met een duidelijke stemming. Op deze manier kan Ieper een teken geven aan
Vlaanderen dat we een oplossing willen voor het zwerfvuilprobleem, waar blikjes en andere pmdverpakkingen voor meer dan 40 % voor het afval zorgen.
Gezien er nog altijd geen oplossing is voor het zwerfvuilprobleem is en gezien dit één van de
grootste ergernissen is bij de mensen, moeten we als Stad onze verantwoordelijkheid durven nemen
en met een duidelijke bekrachtiging een teken geven om er eindelijk werk van te maken.
Daarom vraagt de CD&V-fractie de stemming om onze aansluiting te bekrachtigen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de Gemeenteraad met 16 neen stemmen en 2
onthoudingen (de raadsleden Six en Dehollander) tegen 12 ja stemmen (de raadsleden De Roo,
Laurens, Desomer, Breyne, Williams, Durnez, De Groote, Baert, Gheysens, Feys, Sabels en
Vancayseele) niet in te gaan op het voorstel
Artikel 1: een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van
zwerfvuil de analyse over een statiegeldsysteem op te nemen. Dit zou een enorme kostenbesparing
zijn voor de gemeenten en het zou het milieu meer dan ten goede komen.
Artikel 2: de aansluiting bij de statiegeldalliantie te bevestigen. Deze aansluiting betreft een
symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft.
INTERPELLATIES
19.

Doortrekking A19. (Interpellatie van raadslid Desomer)
Na de inspraakronde van twee jaar geleden is de doortrekking van de A19 opnieuw hot news. Een
beetje verwonderlijk als we de resultaten van dir studie in opdracht van Ben Weyts er bij halen.
Concreet vroegen we ons af wat de bedoeling nu net is van het initiatief van de burgemeester? Zijn
alle uitspraken door de burgemeester in de pers gedekt door het schepencollege? Wat is het
officiële standpunt van het college? En wat is het standpunt van de verschillende fracties?

20.

Toeristenbussen in de Kauwekijnstraat. (Interpellatie van raadslid De Groote)
Na onze vraag van vorige raadszitting, de verklaringen in de pers en de commotie bij de bewoners
lijkt het ons aangewezen dit in een open debat in de gemeenteraad te bespreken.
Waarom werden de inwoners niet vooraf verwittigd en moesten die dit lezen in de pers?
De andere onderzochte locaties werden de vorige keer niet overlopen maar toch hadden we nu
graag vernomen welke deze waren en waarom ze niet werden weerhouden?
Zelf lanceerden we het voorstel van het Minneplein maar ook het station of Esplanade zijn mogelijke
opties. Is het niet beter dit allemaal nog eens rustig te overlopen in plaats van hals over kop
dergelijke belangrijke zaken te beslissen?
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21.

Het tracé Ieper - Veurne : de 60e verjaardag van het dossier N8/A19. (Interpellatie van
raadslid Sabels)
In 2020 kan de politiek feest vieren want we zijn al 60 jaar aan het discussiëren over hetzelfde
dossier. In de kranten konden we echter lezen dat onze burgemeester Emmily Talpe aan minister
Lydia Peeters gevraagd heeft om het tracé Ieper-Veurne opnieuw te laten onderzoeken. De
kostprijs, het aantal onderzoeken, de inkt die er al over gevloeid is en de discussies die er al over
ontstaan zijn, ze zijn ondertussen niet meer te overzien, maar toch krijgen we opnieuw een
onderzoek voorgeschoteld.
Zitten de mensen van Brielen, Elverdinge, Woesten of Veurne daar echt op te wachten? Een nieuw
onderzoek? Neen. De bewoners rond de N8 willen meer verkeersveiligheid in hun omgeving en
liever vandaag dan morgen. Waarom zou de Vlaamse regering de werken aan de N8 laten uitvoeren
als er een ander tracé onderzocht wordt? Iedereen weet dat deze vraag het dossier weer lam zal
leggen. Een liberale minister van mobiliteit zal dat niet veranderen. De politieke traagheid zal weer
de bovenhand nemen op de noden van de bewoners en dat vinden wij bijzonder jammer.
Vooral omdat het vorige participatietraject nog zeer vers in ons geheugen gegrift staat: “Op 22 maart
2018 werden in Woesten de conclusies van het participatietraject over de toekomstige herinrichting
van de N8 Ieper-Veurne voorgesteld. “O2 droeg bij tot een breed draagvlak over een dossier dat al
veel te lang aansleept” Het eindrapport is het resultaat van 12 maanden intens overleg met alle bij
de N8 Ieper-Veurne betrokken
stakeholders (gemeentebesturen, politieke partijen, middenveldorganisaties en bewonersgroepen),
enkele extra studies, verkeerstellingen én een bevraging van de bewoners van de dorpen langs de
N8.
Uit het participatief traject blijkt dat bijna alle belanghebbenden zich kunnen scharen achter het
uitgewerkte voorstel van optimalisatie van de N8 tussen Ieper en Veurne. Twee stakeholders blijven
van mening dat de voorgestelde inrichting niet toereikend is als vlotte en veilige verbinding.
Onder die twee stakeholders was toen ook Open Ieper, waardoor deze wending niet hoeft te
verbazen. De andere stakeholders hun mening wordt hier nu wel gewoon naast zich neergelegd. Ze
zijn daarnaast ook terecht in de war. Gaat het hier nu over het doortrekken van de A19 of niet? Ook
dat is niet duidelijk.
Afsluitend hebben we als fractie enkele vragen/bemerkingen:
1) Gaat het over het doortrekken van de A19? Zijn alle fracties van de meerderheid hier mee
akkoord?
2) Wat met het participatietraject van 2018? Wordt dit nu ineens naar de prullenmand verwezen?
3) Gaat dit voor vertraging zorgen in het proces? Want laten we eerlijk zijn een 60 jaar durende
processie van Echternach is dat niet lang genoeg?
Wij hopen alvast oprecht dat er snel een oplossing komt voor de bewoners rond de N8 en dat dit
niet voor nog meer vertraging zal zorgen.
VRAGEN EN ANTWOORDEN

22.

Vraag vrijwilligersdatabank. (Vraag van raadslid Desomer)
Vorige maand werd het evenementenloket gelanceerd. Hopelijk wordt dit door de verenigingen en
organisatoren heel snel opgepikt en volop gebruikt. Is het mogelijk in de lijn van dit loket ook een
databank aan te leggen van vrijwilligers die zich via deze weg kunnen aanmelden om verenigingen
of organisaties te ondersteunen?

23.

Vraag Dikkebusseweg. (Vraag van raadslid Durnez)
Veel bewoners van de Dikkebusseweg vragen zich af hoe het zit met de plannen voor de heraanleg
van hun straat. De informatiemarkt ging door op 3 april 2019. In een zoektocht op de website van de
stad Ieper vonden we de pagina informatie – en inspraakvergaderingen. We stellen echter vast dat
de enige en laatste aangekondigde informatievergadering van en voor Ieper dateert van 13 februari
2019 aldus de agenda.
Handelaars en bewoners zitten met veel vragen, zeker wat betreft timing. Een bewoner zei me dat
een schepen zeer recent bij hoog en bij laag beweerd had dat de werken nog in 2020 zouden
starten. In de krant konden we vorig jaar lezen dat de werken in 2021 zouden starten. Een andere
handelaar had horen waaien dat het 2024 zou worden. Het antwoord op mijn vraag vorig jaar was
dat het prioritair was en dat het op korte termijn zou aangepakt worden…
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Met andere woorden, kan er eindelijk eens duidelijk gecommuniceerd worden… zodat iedereen zich
tijdig kan organiseren en voorbereiden, in het bijzonder de handelaars.
Naast de geplande werken zijn er ook vragen omtrent de dynamische snelheidsinformatieborden. In
de verkeerscommissie van 23 januari lezen we dat de vraag van bewoners uit de Dikkebusseweg
was om een permanent snelheidsbord te voorzien tussen de Frezenbergstraat en de
Capucienenstraat. Het antwoord van de commissie is dat er een negatief advies wordt verleend
daar er gewenning kan optreden. Daarnaast spreekt men over diverse snelheidsremmende
maatregelen bij de heraanleg. Daar de informatie over dit laatste nog niet openbaar is, is het moeilijk
voor bewoners om hier zicht op te hebben.
Wij willen erop wijzen dat de onderzoeken die wij lazen omtrent de dynamische
snelheidsinformatieborden idd spreken over een mogelijke vorm van gewenning maar we roepen op
om volledig te zijn bij de info: de gewenning treedt aldus onderzoek op bij een minderheid van
gebruikers, bij het merendeel van de bestuurders blijft het bord wél werken.
We lazen verder ook : “Eens dat de preventieve borden verwijderd zijn, er geen vermindering aan
snelheid meer te merken is.” Dit vormt voor ons een bewijs dat het belangrijk is dat de borden blijven
staan. De studie stelt dat een preventief snelheidsbord zeker kan gebruikt worden om de snelheid
binnen een bepaald meetzone naar beneden te krijgen, maar ook interessant is om gebruikt te
worden bij het naderen van een woonzone of – kern.
Een ander onderzoek plaatste de borden eerst 9 maanden, bij metingen op het einde van deze 9
maanden lieten in bijna 86% van de gevallen de overtreders hun snelheid zakken, daarna werd het
bord nogmaals 1 jaar en 9 maanden geplaatst, op het einde van deze periode werd er opnieuw
gemeten, nog steeds iets meer dan 80% van de overtreders lieten hun snelheid zakken. Ook hier
zien we dus slechts minimale gewenningseffecten.
Concreet volgende vragen:
In welke fase van opmaak / uitwerking zitten de plannen momenteel?
Zijn deze plannen definitief en wanneer en hoe worden ze kenbaar gemaakt?
Wanneer worden de bewoners, handelaars, maar ook gewoon de vele Ieperlingen die deze
straat gebruiken gehoord en/of geïnformeerd over de plannen en zeker ook over de timing? Er zou
zeker nog een tweede overleg/infomoment komen werd gezegd na de informatiemarkt: wanneer
komt dat moment?
Uit welk onderzoek halen jullie het effect van de gewenning bij het gebruik van de
preventieve dynamische snelheidsborden?
Welke meetresultaten leverde de laatste plaatsing van deze borden in de Dikkebusseweg
op?
24.

Vraag afsluiten Menenstraat. (Vraag van raadslid De Groote)
Het commerciële seizoen trekt zich weer op gang na de wintersolden met de Ieperse
Opendeurdagen dit weekend. Wordt de Menenstraat opnieuw afgesloten elk eerste weekend van de
maand?

25.

Vraag fitnesstoestellen. (Vraag van raadslid Baert)
Nu het weer wat warmer wordt en lopend, joggend en wandelend Ieper zich samen met de eerste
lentezon weer buiten waagt lanceren we graag het voorstel om bvb langs de vestingen of andere
populaire wandelroutes fitnesstoestellen te plaatsen zoals ook in andere steden of aan de kust
gebeurt. Wil het schepencollege dit eventueel onderzoeken?

26.

Subsidies lokale klimaatprojecten provincie West-Vlaanderen. (Vraag van raadslid Sabels)
Binnenkort zitten we samen aan tafel met de schepen om het klimaatplan van Ieper2050 te
overlopen, maar we hoeven uiteraard niet te wachten om over te gaan tot het ondernemen van extra
acties.
Tot 30 maart kunnen er nog subsidies aangevraagd worden onder de noemer “Gemeente voor de
toekomst”. Je kan daarbij kiezen uit 15 verschillende projecten waarvoor je dan een bedrag kan
ontvangen van 3000 – 10 000 euro. Om het geweer van schouder te veranderen en de focus direct
te leggen op het onderdeel evenementen uit het klimaatplan zouden wij opteren om mee te doen
voor project 1: “Klimaatslimme lokale evenementen”.
We vroegen ons af of het stadsbestuur deze subsidie zou aanvragen en of ze ook voor project 1
kiezen of voor één van de andere projecten?
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27.

Prikkelarme dag op de Ieperse Kattenfoor. (Vraag van raadslid Sabels)
We kregen allemaal al een uitnodiging om op 6 maart de Kattenfoor mee te openen. Zou het niet
aangenaam zijn als we de Kattenfoor dit jaar ook wat toegankelijker zouden maken met een
prikkelarme dag.
De vele visuele en luide prikkels op een kermis zijn vaak te veel om te verwerken en in het bijzonder
voor kinderen en personen met autisme. Een prikkelarm moment tijdens de kermis biedt een
oplossing en bestaat al in heel wat steden waaronder Roeselare, Oostende en Leuven. In Leuven
verlagen ze bijvoorbeeld de muziek naar 50 decibel en worden de lichten stilgezet zodat ze niet
flikkeren.
Kan het stadsbestuur deze vraag in overweging nemen zodat we de drempel om de kermis te
bezoeken voor iedereen verlagen?

28.

Fietsboxen voor bewoners. (Vraag van raadslid Vancayseele)
Naast meer fietsparking voor de bezoekers van onze stad, moeten we ook denken aan de lokale
bewoners. Zij beschikken niet altijd over een garage en zijn dan vaak genoodzaakt om hun fiets op
straat of op de gang te parkeren.
Met Groen Ieper willen we graag de vraag stellen of het stadsbestuur het concept van fietsboxen
genegen zou zijn? Fietsboxen zijn afsluitbare, overdekte fietsbergplaatsen. Ze geven de kans om je
fiets veilig op te bergen en vergemakkelijkt het gebruik van de fiets voor de centrumbewoner.
Afhankelijk van het model is er ruimte voor vijf fietsen. De meest gangbare box neemt de ruimte van
een parkeerplaats in. Om deze beter in het straatbeeld te integreren, zou het bijvoorbeeld mogelijk
zijn om de box van wat groen te voorzien of de box met een zitbank te combineren.
Buurtbewoners zouden een aanvraag kunnen indienen voor een plaats in dergelijke fietsbox of
meerdere bewoners kunnen samen een aanvraag indienen tot het plaatsen van een fietsbox. Via
een huurcontract, worden deze plaatsen dan jaarlijks aan een democratische prijs verhuurd.
Vanuit Groen stellen we ons dan ook de volgende vraag:
Wat vinden jullie van het idee om ook in Ieper fietsboxen te plaatsen?
MEDEDELINGEN

29.

Mededelingen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 uur.
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