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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 28 februari 2019 om 19.30uur bijeengekomen 

in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe,  Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De 

Wispelaere, Geert De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De 

Maré, Krista Vander Meulen, Laura Lahousse, Martine De Meester, Pol Denys, Sofie 

Pollet, Stijn Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - MINNELIJKE VERWERVING GRONDEN VOOR AANLEG FIETSPAD - 

ONTWERPAKTE - BESLISSING  

 

Beraadslaging 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt verwijst naar een deel net onder Snellegem, met name een stukje bos, en 

vraagt of er een compensatie is voor de kapping. Schepen Haesaert zegt dat de boscompensatie gerealiseerd 

wordt op een gebied voor het Vloethemveld (naast de Zabbekestraat). Raadslid De Groodt vraagt zich af wat 

het bedrag zal zijn van de minnelijke schikking voor de onteigende stroken aan het fietspad en of het bedrag 

van 160.000 euro zal volstaan. Schepen Jurgen Dehaemers zegt dat de raming gebeurd is op basis van de 

verslagen van Guy Verté en van de gesprekken gevoerd door WVI. Verder uit raadslid De Groodt zijn 

bezorgdheid over het mogelijks niet verder voortbestaan van de volwassen bomen en hij vraagt of de bomen 

gerooid zullen worden. (voorbij de Dwarsstraat/kruising Noordstraat). Schepen Haesaert zal de vraag 

onderzoeken en het antwoord terugkoppelen. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 
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Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van  het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- aanleg van een fietspad langs de Noordstraat tussen Aartijke en Jabbeke 

- de minnelijke onderhandelingen voor de verwerving van de percelen nodig voor de aanleg van het 

fietspad werden opgestart 

Procedure 

- op 2 juni 2016 keurde de gemeenteraad het innemingsplan voor de aanleg van het fietspad in de 

Noordstraat definitief goed 

- in gezamenlijk overleg met de gemeente Jabbeke werd beslist om gelijktijdig te starten met de procedure 

tot minnelijke verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad in de Noordstraat te Aartrijke 

enerzijds en de onteigeningsprocedure anderzijds 

- op 10 februari 2015 en 8 november 2016 stelt het college de gemeentelijke schatter de heer Verté Guy aan 

voor de opmaak van een schattingsverslag, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 10 januari 2011 

- op 29 januari 2015 stelt het college de WVI aan om de onderhandelingen met de betrokken eigenaars te 

voeren, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 21 april 2011 

- dienst vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakten op te maken 

- op 16 januari 2017 maakte de schatter zijn definitief schattingsverslag over aan de gemeente 

- de onderhandelingen werden gevoerd door WVI conform het schattingsverslag geviseerd door dienst 

vastgoedtransacties 

- infovergadering voor de aangelanden vond plaats 

- de ontwerpakten voor minnelijke verwerving werden opgemaakt door dienst vastgoedtransacties 

Vlaamse overheid 

- studiebureau Lobelle heeft het onteigeningsplan opgemaakt d.d. 25 maart 2016; dit plan werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2016 

Krediet 

- nominatief opgenomen in BBC onder kredietartikel GG 02000/23 voor een bedrag van 150.000 EUR 

- kredietraming 153.000 EUR 

Visum 

- 2019/PAT/001 

Motivering 

- de verbinding tussen Aartrijke en Jabbeke via de Noordstraat is een belangrijke verkeersader omdat de 

deelgemeente Aartrijke voor vele diensten en functies aangewezen is op buurgemeente Jabbeke 

(handelsapparaat, diensten, oprit E40…) 

- de Noordstraat is voor vele fietsers uit Aartrijke de kortste weg naar Jabbeke, deze weg wordt dagelijks 

gebruikt 

- het is een landelijke weg die ook door vele voertuigen en zware landbouwvoertuigen wordt gebruikt 

- het is een weg waar snel wordt gereden, hetgeen een permanent gevaar inhoudt voor de zwakke 

weggebruikers 

- omdat er ook zeer snel wordt gereden werd reeds beslist om op deze weg ANPR camera’s te plaatsen die 

actief zijn sinds augustus 2016 
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- er vonden de voorbije jaren verschillende verkeersongevallen plaats, ook met zwakke weggebruikers 

- een dubbelzijdig fietspad zal bijdragen tot een veiliger verkeer voor de zwakke weggebruikers 

- de uitvoering van het fietspad gebeurt door de provincie West-Vlaanderen die voor deze werken de nodige 

opdrachten en kredieten heeft voorzien op haar budget 

- de gunning van de werken door de provincie is voorzien in 2019, de verwerving van de gronden dient tijdig 

te gebeuren om het behoud van de voorziene fondsen te garanderen 

- de WVI voert momenteel de nodige onderhandelingen voor minnelijke verwerving 

- dienst vastgoedtransacties heeft de volgende ontwerpakte voor minnelijke aankoop opgemaakt : 

• minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Deruwe Koen en Strubbe liesbeth, samenwonende te 

Aartrijke, Noordstraat 133, vierde afdeling Aartrijke, sectie A, nummer 659B (opp 26a 17ca),  lot 20 op 

het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal prijs van 14.192 EUR 

• minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Roose Paul en Inghelbrecht Lutgarde, 

samenwondende te Aartrijke, Krinkelweg 2, vierde afdeling Aartrijke, sectie A nummer 742 A (opp 10a 

82ca), nummer 761 B (opp 3a 73ca), ummer 762A (opp 5a 36ca), nummer 756 B (opp 10a 12ca) en 

nummer 755c (opp 3a 94ca), loten 12, 12, 14,15 en 16 op het opmetingsplan van studiebureau Lobelle 

d.d. 25 maart 2016 voor een totaal bedrag van 31.860 EUR 

Dossierstukken 

- onteigeningsplan opgemaakt door studiebureau Lobelle 

- ontwerpakte Deruwe- Strubbe 

- ontwerpakte Roose - Inghelbrecht 

- visum 2019/PAT/001 

- visum 2019/PAT/002 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond nodig voor realisatie 

van het fietspad Noordstraat, in bijlage aan het besluit integraal goed. 

Artikel 2.- De volgende aankoop wordt goedgekeurd : 

- minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Deruwe Koen en Strubbe liesbeth, samenwonende te 

Aartrijke, Noordstraat 133, sectie A, nummer 659B (opp 26a 17ca),  lot 20 op het opmetingsplan van 

studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal prijs van 14.192 EUR 

- minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Roose Paul en Inghelbrecht Lutgarde, samenwondende 

te Aartrijke, Krinkelweg 2, vierde afdeling Aartrijke, sectie A nummer 742 A (opp 10a 82ca), nummer 761 B 

(opp 3a 73ca), ummer 762A (opp 5a 36ca), nummer 756 B (opp 10a 12ca) en nummer 755c (opp 3a 

94ca)  loten 12, 12, 14,15 en 16 op het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor 

een totaal bedrag van 31.860 EUR 

Artikel 3.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

 

2. JURIDISCHE ZAKEN - VERKLARING NEERLEGGING VAN HANDTEKENING EN PARAAF - NOTARIS 

ELISABETH LOMMÉE - KENNISNAME 

 
Stemming over dit besluit: 

Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 
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Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming van mevrouw Elisabeth Lommé, als geassocieerd met 

notaris Virginie Daems, standplaats, Torhoutsesteenweg 80 te Zedelgem. 

Conform de wet van 25 Ventôse van het jaar XI gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, artikel 47 wordt het PV 

van eedaflegging van notaris Elisabeh Lommée geregistreerd in de notulen van de gemeenteraad, samen met 

de verklaring van neerlegging van haar handtekening en paraaf. 

 

 

3. JURIDISCHE ZAKEN – OPRICHTEN MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW OP SITE SINT-MAARTEN TE 

LOPPEM – MODEL DESIGN &AMP; BUILD-PROCEDURE – SELECTIELEIDRAAD – GOEDKEURING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat men vragende partij in Loppem is vanuit verschillende hoeken. Het 

raadslid zegt dat het verenigingsleven nu hoofdzakelijk gebruik maakt van het parochiaal centrum en toen er 

indertijd sprake was om het woonzorgcentrum in volume te verdubbelen het standpunt van De Helpende 

Hand was om gebruik te maken van een grote zaal in het woonzorgcentrum. Het raadslid zegt dat er nood is 

aan het project en dat de mensen in Loppem verheugd zijn. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat hij in het 

document las over een vast podium en stelt zich de vraag of dit nog eigentijds is (vergeleken met andere 

gemeenten). Het raadslid zegt dat het allicht interessanter is om in een zitaccommodatie te investeren alsook 

dat het nodig is om ruimte te voorzien voor de materialen van verschillende verenigingen (bvb. kasten). 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze het een zeer mooi project vindt. Ze vraagt wie er in de vzw Campus Sint-

Maarten zetelt. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat er niemand van de gemeente in de vzw zetelt; het zijn 

experts die niet aan de school verbonden zijn. Raadslid Sneppe stelt de vraag of de gemeentelijke diensten 

zullen verhuizen naar de nieuwbouw bvb. de bibliotheek en dienst burgerzaken. De schepen beaamt dit. Ook 

zal de werking van De Pasterelle (huidig dienstencentrum) deels in de nieuwbouw geïntegreerd kunnen 

worden. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze het project toejuicht: de school zoekt al jaren een partner 

voor haar uitbreidingsproject alsook is er de huidige staat van de parochiezaal die verre van modern is. 

Raadslid De Meester zegt dat ze in het betoog van de schepen hoorde dat er nog vele onzekerheden zijn, zoals 

de zoektocht naar mogelijke partners voor het masterplan (invulling site). Schepen Arnold Naessens zegt dat 

er afspraken zijn met Vivendo wat het slopen van de huizen betreft en dat er op de site vele oppportuniteiten 

tot ontwikkeling zijn. Raadslid De Meester zegt dat ze het belangrijk vindt dat het gegeven van zorgsite blijft 

en dat de zorg zich verder kan uitbreiden (bvb. uitbreiding assistentiewoningen). Verder zegt raadslid De 

Meester dat de jeugd niet vergeten mag worden. Het raadslid verwijst naar het Entrepot in Brugge waar 

jongeren bvb. muziek kunnen maken. Een andere tip die het raadslid wil geven: de realisatie van een mooi 

buurtspeelplein dat een inclusieve werking heeft (bvb. voor kinderen met een rolwagen). De schepen zegt dat 

hij deze opmerkingen zal meenemen en voegt eraan toe dat het de wil van de school is om het groene karakter 

op de site te behouden. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar subsidies. De schepen zegt dat dit niet mogelijk 

is voor het gebouw, wel mogelijks voor andere projecten zoals het speelplein. Raadslid Eddy De Wispelaere 

verwijst naar het gevoerde beleid van de NV-A tijdens de voorbije zes jaar in dat verband: de nood aan een 

speelplein is hoog. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick    
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De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, in het bijzonder het artikel 40 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- gemeenteraadsbeslissingen dd. 1/6/17, 24/5/18 en 23/8/18 betreffende het Masterplan site Sint-Maarten 

Aanleiding 

- realisatie van een gemengd schoolinfrastructuurproject / ontmoetingscentrum op de Sint-Maartensite in 

samenwerking met de Sint-Maartensschool en andere belangengroepen, dat zich richt op het ontwikkelen 

van een kernversterkende zone op de site Sint-Maarten te Loppem, waarbij gestreefd wordt naar 

synergiën, complementariteiten en optimalisaties in gemeenschappelijke belangen van de voornaamste 

actoren op de site (ZWZ vzw, Basisschool Sint-Maarten, Vivendo, OCMW en gemeente Zedelgem) 

Motivering 

- de gemeente, de Sint Maartensschool en een aantal andere belangengroepen wensen op de site Sint 

Maarten samen te werken om nieuwe infrastructuur te realiseren voor gemengd gebruik 

- de site Sint Maarten is ideaal gelegen om verschillende openbare diensten te kunnen bundelen (school, 

infrastructuur voor verenigingsleven, dienstencentrum, serviceflats, bibliotheek, sociale woningen, ....) en 

biedt door samenwerking heel wat voordelen zowel op vlak van effectiviteit als op vlak van efficiëntie 

- al vanaf de fusie heeft het gemeentebestuur gekozen voor een decentraal vrijetijdsbeleid waarbij het 

hoofdaanbod zich in Zedelgem bevindt en waarbij elke deelgemeente zijn basisvoorzieningen krijgt 

- het parochiaal centrum voldoet niet meer aan de noden en er is een tekort aan vrijetijdsaccommodatie in 

de dorpskern van Loppem 

- het is ook altijd de bedoeling geweest om in iedere dorpskern een lokaal dienstencentrum te voorzien met 

een ontmoetingscentrum en een beperk pakket aan dienstverlening (warme maaltijden, toegang tot 

computers, douche mogelijkheden , ...) 

- er zijn ontegensprekelijk raakvlakken, ook met de andere belanghebbenden, om een multifunctioneel 

gebouw te realiseren, dit niet doen zou een gemiste kans zijn 

- een integrale aanpak van de hele site is als om meer dan de afzonderlijke delen 

- ook de samenwerking met de school en het openstellen en delen van ruimten beantwoordt aan een reële 

en groeiende nood aan ruimte bij organisaties en allerhande burgerinitiatieven 

- voor de opstart van dit project werd bij gemeenteraadsbeslissing van 14/6/2017 beslist om een budget 

van 500.000 EURO te voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 
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- omwille van het gemengd gebruik engageerde de gemeente zich om de gronden die nodig zijn voor het te 

realiseren project te verwerven en deze dan via opstal aan de VZW Campus Sint-Maarten Loppem ter 

beschikking stellen; de gemeenteraad verklaarde zich hiertoe principieel akkoord in zitting van 24/5/18 

- de gemeenteraad verklaarde zich toen eveneens principieel akkoord om na realisatie van de 

infrastructuur de lokalen voor dienstverlening van gemeente en OCMW van de VZW Campus Sint-Maarten 

te huren en dit gedurende de looptijd opstal 

- na verstrijken van de opstaltermijn zal de gemeente door natrekking eigenaar worden van de volledige 

infrastructuur en zullen de nodige overeenkomsten voor verder gebruik door de school en derden worden 

opgesteld 

- vast staat dat vzw Campus St-Maarten Loppem een polyvalent gebouw zal oprichten te Loppem op 

toekomstige terreinen van de gemeente (deels nog te verwerven van de school) met een opstalrecht. Dit 

gebouw zal zowel dienen voor school- als gemeenschapsfuncties 

- uit het richtinggevend eisenprogramma blijkt dat de gemeente minstens de helft van dit zal gebouw huren 

op lange termijn, waarna de gemeente eigenaar wordt door een natrekkingsrecht. Deze regeling zal 

voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst 

- de vzw Campus St-Maarten zal met toepassing van het overheidsopdrachtenrecht een 

plaatsingsprocedure organiseren naar het model van een design&build-procedure voor het op te richten 

gebouw. De opdracht maakt het voorwerp uit van een occasionele gezamenlijke opdracht in de zin van 

artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 waarbij de Campus Sint-Maarten 

Loppem VZW de plaatsingsprocedure beheert en tevens voor rekening van de gemeente en het OCMW van 

Zedelgem optreedt aangezien zij een deel van de infrastructuur van de VZW zullen huren 

- aan de gemeenteraad ligt de selectieleidraad ter goedkeuring voor 

Motivering 

Dossierstukken 

- Selectieleidraad “ontwerpen en bouwen van een multifunctioneel gebouw” voor de VZW Campus Sint-

Maarten Loppem 

- Richtinggevend eisenprogramma 

- Gemeenteraadsbeslissingen dd. 1/6/17, 24/5/18 en 23/8/18 

Besluit 

Enig artikel. - De selectieleidraad voor de Opdracht “ontwerpen en bouwen van een multifunctioneel gebouw” 

voor de VZW Campus Sint-Maarten Loppem goed te keuren. 

 

 

4. NOODPLANNING - UNIFORME SAMENWERKING BINNEN DE POLITIEZONE OP VLAK VAN 

NOODPLANNING VIA ONDERSTEUNING VANUIT ZONE RIHO - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of Zedelgem en Beernem als het ware gedwongen worden omdat Oostkamp 

eerder instapte? Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat de samenwerking er gekomen is ingevolge 

overleg en dat de kennis waarop beroep gedaan wordt (politiezone Riho) noodzakelijk is. Het feit dat 

Oostkamp eerder instapte heeft te maken met de pensionering van een personeelslid. De goede ervaringen in 

Oostkamp hebben Zedelgem overtuigd om op de deskundigheid van de noodplanningsambtenaren uit de 

zone Riho beroep te doen. Raadslid Sneppe vraagt waarom er met een andere politiezone samengewerkt 

wordt die bovendien tot een andere brandweerzone behoort. De burgemeester antwoordt dat dit een goede 

inhoudelijke oplossing was: de dienst wordt ontlast van taken die beter kunnen uitgeoefend worden door 

mensen met specifieke kennis en op die manier komt er ruimte vrij voor de dienst voor andere taken. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 
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Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- samenwerking binnen de politiezone Het Houtsche op het vlak van noodplanning - uniformisering binnen 

de politiezone 

Procedure 

- overleg tussen de gemeenten 

- veiligheidsoverleg d.d. 9 oktober 2017 en 29 januari 2018 

- standpunt cbs d.d. 19 december 2017 - beperkte ondersteuning vanuit zone Riho voor gemeente 

Zedelgem 

- gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 februari 2018 

- beslissing cbs d.d.11 december 2018  naar aanleiding van het voornemen van Beernem om ook te werken 

via ondersteuning 

- voorstel tot uniforme werking in de drie gemeenten  

Motivering 

- op het vlak van noodplanning wordt reeds verschillende jaren samengewerkt tussen de gemeenten en 

ocmw's van Beernem, Oostkamp en Zedelgem 

- de noodplanningsambtenaar van Oostkamp ging op pensioen en de gemeente Oostkamp besliste destijds 

om samen te werken met de politiezone Riho, die een noodplanningsambtenaar en PSH coördinator in 

dienst heeft voor verschillende gemeenten en veel ervaring heeft 

- door deze samenwerking werden de bestaande afspraken binnen de politiezone Het Houtsche moeilijker, 

zeker doordat de gemeente Oostkamp centraal gelegen is 

- op 22 februari 2018 besliste Zedelgem om op een beperkte manier samen te werken met zone Riho zodat 

er tussen de gemeente Zedelgem en de gemeente Oostkamp op vlak van noodplanning nog een bepekte 

afstemming en samenwerking mogelijk bleef 

- gemeente Beernem bleef op de oude manier verder werken, dit zorgde voor een stroeve en moeilijke 

situatie binnen de zone  

- Oostkamp had immers een volledige ondersteuning vanuit zone Riho, Zedelgem gedeeltelijk en Beernem 

niets 

- ondertussen heeft Beernem beslist om ook voor de volledige ondersteuning te gaan vanuit zone Riho 

- het college besliste reeds op 11 december 2018 dat Zedelgem bij een beslissing van Beernem zou volgen 

om een uniforme samenwerking tot stand te kunnen brengen 

- Beernem ging over tot de uitbreiding naar het volledige samenwerkingspakket na collegebeslissing van 4 

januari 2019 en gemeenteraadsbeslissing 24 januari 2019 
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- een uniforme samenwerking binnen noodplanning is echter noodzakelijk op gemakkelijk op te schalen, 

om mekaar te ondersteunen 

- een uniforme samenwerking binnen de zone Het Houtsche waarbij de noodplanningsambtenaar van Riho 

een overkoepelende rol aanneemt en dezelfde noodplanningsambtenaar wordt voor de drie gemeenten 

van de politiezonde, biedt verschillende voordelen (uniforme werking, geen dubbel werkt, 

tijdsbesparing), is efficiënt en gebaseerd op professionele kennis 

- uniforme plannen binnen de politiezone het Houtsche en Hulpverleningszone 1 zijn een noodzakelijk 

element voor goede samenwerking van de hulpdiensten die zonaal werken 

- het feit dat de noodplanningsambtenaren van Riho veel ervaring hebben doordat zij reeds verschillende 

calamiteiten hebben meegemaakt en ook een wachtdienstverplichting hebben, biedt bijkomende 

voordelen 

- de huidige noodplanningsambtenaar van de gemeente Zedelgem blijft lokaal aanspreekpunt en 

ondersteunt de overkoepelende dienst op vlak van lokale kennis en geeft hieromtrent advies 

- de rollen worden hierdoor omgekeerd, de noodplanningsambtenaar van zone Riho neemt de effectieve 

leiding en taken op zich, de huidige noodplanningsambtenaar van de gemeente werkt ondersteunend en 

adviserend 

- de huidige noodplanningsambtenaar dient verder betrokken te worden in de noodplanning zodat bij een 

grensoverschrijdende calamiteit binnen de zone er voldoende back-up is en ondersteuning voor de 

burgemeester 

- voor deze samenwerking zal een jaarlijks bedrag verschuldigd zijn van 14. 774,85 EUR, de samenwerking 

wordt voor twee jaar aangegaan 

Dossierstukken 

- kostprijs inzet noodplanningsambtenaar Riho 

- nota dienst noodplanning 

- visum 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad beslist om op een uniforme wijze samen te werken binnen de politiezone het 

Houtsche op vlak van noodplanning. De samenwerking met de noodplanning uit zone Riho moet binnen de 

politiezone voor de drie gemeenten op dezelfde manier georganiseerd worden.   

Artikel 2.-  Er wordt uniform binnen de zone gekozen voor het volledige samenwerkingspakket. De kostprijs 

voor de uitgebreide versie bedraagt 14.774,85 EUR per jaar. 

Artikel 3.- De taken van de noodplanning zullen door zone Riho volledig worden behartigd. De huidige 

gemeentelijke noodplanningsambtenaar is het lokaal aanspreekpunt voor de noodplanningsambtenaren van 

zone Riho. 

 

 

5. NOODPLANNING - SAMENSTELLING VEILIGHEIDSCEL ZEDELGEM - BESLISSING  

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe waarvoor 'sloba' staat. Ambtenaar Hilde Hoebanx antwoordt dat dit over 

slachtofferbejegening gaat. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 
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Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 decreet lokaal bestuur  

- koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen 

- samenwerking en ondersteuning voor noodplanning door zone Riho conform het gemeenteraadsbesluit 

d.d. 28 februari 2019 

Aanleiding 

- wijziging samenstelling gemeentelijke veiligheidsraad 

Motivering 

- de veiligheidsraad moet naast de burgemeester en de ambtenaar noodplanning minimaal worden 

samengesteld door een vertegenwoordiger van elke discipline 

- zowel binnen de gemeente als binnen de disciplines zorgen taakverschuivingen, pensioneringen en 

nieuwe medewerkers voor een nieuwe samenstelling van de gemeentelijke veiligheidsraad 

- de volgende personen zullen vanaf heden toegevoegd worden aan de gemeentelijke veiligheidsraad: NPA 

Barbara Bourdeau en noodplanningsambtenaar/PSH verantwoordelijke Sabine Van Hoecke, beiden van 

dienst noodplanning zone Riho.  

- volgende personen zullen vervangen worden : hoofdinspecteur Peter Dierckx wordt vervangen door 

hoofdinspecteur Valentine Slabbinck, de sloba's  D3 als medewekers in het PSH worden vervangen door 

de PSH coördinator Sabine Van Hoecke 

- de huidige noodplanningsambtenaar Hilde Hoebanx, zal vanaf nu als gemeentelijke adviseur deel 

uitmaken van de veiligheidscel om de noodplanningsambtenaren van zone Riho bij te staan 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de veiligheidsraad voor de gemeente 

Zedelgem in het kader van de wetgeving inzake nood- en interventieplanning, als volgt goed: 

- burgemeester 

- ambtenaar noodplanning : Barbara Bourdeau en Sabine Van Hoecke 

- gemeentelijke adviseur voor noodplanningsambtenaren : Hilde Hoebanx  

- algemeen directeur Sabine Vermeire 

- discipline 1: hulpverlenings zone 1 : majoor Bernard Diopère en kapitein Alain Crombez 

- discipline 2: medische hulpverlening: federale gezondheidsinspectie Dr. Winne Haenen en zijn lokale 

vertegenwoordiger de heer Filip Lingier, dr. Stijn Geeraerts vertegenwoordiger artsenkring, 

verantwoordelijke Rode kruis West-Vlaanderen of zijn afgevaardigde (de heer Bernard Morsa ), 

coördinator PSH Sabine Van Hoecke en lokale coördinator PSH diensthoofd sociale dienst OCMW 

Zedelgem mevrouw Anja Bardyn 

- discipline 3: politiezone het Houtsche de korpschef Eddy Vandaele, commissaris Alain Van Acker, 

commissaris Rudi Vanlerberghe, hoofdinspecteur Valentine Slabbinck 

- discipline 4: logistieke steun civiele bescherming Johan Boydens of Giovanni Voets, gemeentelijke dienst 

openbare werken Steven Dejaeghere en  gemeentelijke milieudienst Hilde Dobbelaere 

- discipline 5: communicatie en persverantwoordelijke politiezone het Houtsche Lien Vermeersch en 

communicatieambtenaar gemeente Dalila Douifi 

Artikel 2.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur en de HC 100. 
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6. WOONWINKEL - OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT HOUDENDE OPRICHTING 

VAN DE INTERLOKALE VERENIGING ‘DE WOONWINKEL BEERNEM – DAMME – OOSTKAMP – TORHOUT – 

ZEDELGEM - GOEDKEURING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur  

Aanleiding 

- de overeenkomst met statutaire draagkracht van De Woonwinkel werd aangepast naar aanleiding van het 

in voege treden van het decreet lokaal bestuur. Deze aangepaste overeenkomst dient opnieuw 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad van de deelnemende lokale besturen 

Procedure 

- in zitting van 27 mei 2010 heeft de Gemeenteraad haar goedkeuring verleend aan de oprichtingsakte 

Interlokale vereniging ‘De Woonwinkel’, een intergemeentelijke samenwerking tussen de 

gemeentebesturen en OCMW’s van Beernem, Damme, Oostkamp en Zedelgem ter ondersteuning van het 

lokale woonbeleid 

- de Woonwinkel startte officieel in september 2011 

- na de toetreding van Torhout werd in de Gemeenteraad van 23 februari 2017 de nieuwe overeenkomst 

met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De Woonwinkel Beernem 

– Damme – Oostkamp – Torhout – Zedelgem’ goedgekeurd  

Motivatie 

- volgend op de verdere inkanteling van het OCMW in de werking van de gemeente n.a.v. het Decreet Lokaal 

Bestuur en omwille van een efficiënte werking van de stuurgroep en het Beheerscomité van De 

Woonwinkel werd beslist de overeenkomst met statutaire draagkracht aan te passen en OCMW's niet 

langer als aparte organisatie op te nemen 

- de gemeenteraadsleden zijn eveneens OCMW-raadsleden waardoor beide besturen vertegenwoordigd 

zijn 
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- de bepalingen met betrekking tot een huishoudelijk reglement werden geschrapt in de 

oprichtingsovereenkomst omdat deze overeenkomst eveneens als huishoudelijk reglement kan gelden. 

De noodzakelijke afspraken zijn namelijk hierin reeds opgenomen 

Dossierstukken 

- overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De 

Woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp - Torhout – Zedelgem’ de oude versie  (= 

oprichtingsovereenkomst) 

- overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De 

Woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp – Torhout Zedelgem’ de nieuwe versie  

Besluit 

Enig artikel. – De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de hiernavolgende overeenkomt met statutaire 

draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De woonwinkel Beernem – Damme – 

Oostkamp – Torhout – Zedelgem’: 

  

Overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De 

Woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp - Torhout – Zedelgem’ 

  

Tussen de hierna vermelde lokale overheden, vertegenwoordigd door de hiervoor optredende personen, is 

overeengekomen een interlokale vereniging op te richten, conform hoofdstuk II van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: 

  

1. Het lokaal bestuur van Beernem, vertegenwoordigd door Jos Sypré burgemeester, en Jan Claeys, 

algemeen directeur; 

2. Het lokaal bestuur van Damme, vertegenwoordigd door Joachim Coens, burgemeester, en Kristof 

Schotsmans, algemeen directeur; 

3. Het lokaal bestuur van Oostkamp, vertegenwoordigd door Jan de Keyser, burgemeester, en Jan 

Compernol, algemeen directeur; 

4. Het lokaal bestuur van Torhout, vertegenwoordigd door Kristof Audenaert, burgemeester, en Tom 

Vandenberghe, algemeen directeur; 

5. Het lokaal bestuur van Zedelgem, vertegenwoordigd door Annick Vermeulen, burgemeester, en 

Sabine Vermeire, algemeen directeur; 

  

Voormelde partijen hebben de inhoud van de oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht als volgt 

vastgesteld: 

  

1. Naam, doel, werkingsgebied, duur, beherende gemeente en zetel van de interlokale vereniging 

  

1.1. Naam van de interlokale vereniging 

De interlokale vereniging draagt de naam ‘De Woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp – 

Torhout-  Zedelgem’ . De term interlokale vereniging zal steeds aan de naam worden toegevoegd.  Bij het 

gebruik van de naam worden de namen van de deelnemende gemeenten, in alfabetische volgorde, in 

onderschrift vermeld. 

  

1.2. Doel 

De interlokale vereniging heeft als doel het samenwerken op het vlak van wonen door onder meer het 

ontwikkelen van een (inter)gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, het organiseren van lokaal 

woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger, het verbeteren van de 

kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, het versterken van de private huurmarkt… in 

elk van de deelnemende gemeenten zal omvatten  

  

1.3. Werkingsgebied 

Het werkingsgebied van de interlokale vereniging strekt zich bij oprichting uit over het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten. 

 

1.4. Duurtijd, opzegmogelijkheid en voortijdige ontbinding 
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De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van de ondertekening van deze 

overeenkomst door alle deelnemende besturen, maar met mogelijkheid tot uittreding na elke zes jaar. 

  

De eerste periode omvat echter de periode vanaf de oprichting tot het einde van het eerste jaar van een 

nieuwe legislatuur, met name tot 31.12.2019. Uittreding is niet mogelijk gedurende deze eerste periode. 

  

Vanaf een volgende periode van zes jaar is uittreding mogelijk, mits schriftelijke opzegging per aangetekend 

schrijven gericht aan de voorzitter van het beheerscomité tenminste zes maanden voor de aanvang van een 

nieuwe periode.   

  

Wanneer evenwel geen Vlaamse subsidie verkregen kan worden ingevolge het besluit van de Vlaamse 

regering van 8 juli betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid, dan 

wordt de interlokale vereniging voortijdig ontbonden. 

 

1.5. Beherende gemeente en zetel 

De gemeente Zedelgem wordt aangesteld als beherende gemeente van de interlokale vereniging. 

De beherende gemeente staat in voor het financieel en personeelsbeheer van de interlokale vereniging, met 

inbegrip van de infrastructuur van de zetel. 

De beherende gemeente vertegenwoordigt de interlokale vereniging in rechte. 

De zetel van de interlokale vereniging wordt gevestigd te Zedelgem, Snellegemsestraat 1.  

  

2. Interne organisatie en werking  

  

2.1. Organisatiestructuur 

Het beheer van de interlokale vereniging wordt toevertrouwd aan een beheerscomité. 

De inhoudelijke werking wordt opgevolgd door een stuurgroep. 

 

2.2. Samenstelling van het beheerscomité 

Het beheerscomité is samengesteld uit : 

-        2 stemgerechtigde vertegenwoordigers per lokaal bestuur;  

-        3 vertegenwoordigers aangeduid onder de gemeenteraadsleden verkozen op een lijst waarvan geen 

enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 

voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: Deze drie vertegenwoordigers komen 

steeds uit de gemeenten die niet de voorzitter of ondervoorzitter aanleveren telkens voor de duur van drie 

jaar.  

-        de coördinator van de interlokale vereniging ‘De Woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp – Torhout- 

Zedelgem’ 

  

De coördinator zetelt enkel met adviesbevoegdheid.  

  

Voor de leden van het beheerscomité kan door het lokaal bestuur een plaatsvervanger aangeduid worden. 

  

Het beheerscomité wordt opnieuw samengesteld binnen de drie maanden na aanvang van een nieuwe 

legislatuur. 

  

2.3. Bevoegdheden van het beheerscomité 

Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, legt de prioriteiten inzake het beleid en de 

werking vast en formuleert adviezen ten behoeve van de deelnemende besturen. 

  

Daarnaast behoren tot de taken van het beheerscomité: 

-        het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd; 

-        het vaststellen van een huishoudelijk reglement; 

-        het voorbereiden en vaststellen van het programma en de begroting voor de volgende werkjaren; 

-        het formuleren van adviezen ten behoeve van de beherende gemeente; 

-        het vaststellen van de rekeningen van de interlokale vereniging; 
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-        het opmaken van het jaarverslag; 

-        het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raden van de deelnemende 

gemeentebesturen; 

-        het formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van de algemene overeenkomst; 

-        het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. 

  

Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen.  

  

2.4. Werking van het beheerscomité 

Het beheerscomité vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan een eerste keer voor de  vaststelling van 

de rekening en het jaarverslag van het afgelopen werkjaar, en een tweede keer voor de vaststelling van het 

programma en de begroting voor het volgende werkjaar.  

  

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de stemgerechtigde 

vertegenwoordigers aanwezig is. 

  

Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand en kan het 

beheerscomité over de punten die voor een tweede maal op de agenda voorkomen, beraadslagen en 

beslissen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers.  

  

Het beheerscomité neemt beslissingen op basis van een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is 

het voorstel verworpen. Alle beslissingen worden opgenomen in een verslag. 

  

De stemgerechtigde vertegenwoordigers hebben elk één stem.  

  

De voorzitter en de ondervoorzitter worden aangeduid onder de stemgerechtigde vertegenwoordigers van 

de deelnemende besturen voor een periode van 3 jaar. De eerste periode loopt echter tot aan de 

hernieuwing van het beheerscomité bij aanvang van de nieuwe legislatuur. 

  

De organisatie van de werkzaamheden van het beheerscomité wordt geregeld in een huishoudelijk 

reglement dat door het beheerscomité zal worden vastgesteld.  

  

Het beheerscomité kan beslissen tot oprichting van een dagelijks bestuur waaraan welomschreven 

bevoegdheden kunnen gedelegeerd worden. In voorkomend geval bestaat het dagelijks bestuur uit zes 

leden zijnde de voorzitter, de ondervoorzitter, drie stemgerechtigde leden van het beheerscomité en de 

coördinator. In ieder geval moet elke gemeente hierin vertegenwoordigd zijn. 

  

2.5. Zitpenningen 

Er worden geen zitpenningen uitgekeerd aan de leden van het beheerscomité. 

  

2.6 De stuurgroep 

De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin minstens elke deelnemende 

gemeente is vertegenwoordigd.  

  

Aan de stuurgroepvergaderingen neemt vanuit elke deelnemende gemeente minstens een lid van het college 

van burgemeester en schepenen deel. De stuurgroep komt minstens twee keer per volledig werkingsjaar 

samen. In een onvolledig werkingsjaar komt de stuurgroep minstens één keer samen.  

  

De stuurgroep plant de activiteiten van het project. De stuurgroep bespreekt daarenboven minstens elk half 

werkingsjaar de werking tijdens de afgelopen periode. Van elke stuurgroepvergadering wordt een verslag 

opgemaakt dat binnen een termijn van drie weken na de vergadering aan het agentschap wordt bezorgd.  

Er kunnen ook deskundigen gevraagd worden om deel uit te maken van de stuurgroep. 

  

De bevoegdheidsverdeling tussen het beheerscomité en de stuurgroep wordt geregeld in het huishoudelijk 

reglement dat opgemaakt wordt door het beheerscomité.  
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3. Personeelsbeheer 

  

De beherende gemeente staat in voor het personeelsbeheer. 

Dit houdt in eerste instantie in dat de beherende gemeente de juridische werkgever wordt van de nieuw aan 

te werven medewerkers van de interlokale vereniging.  

  

De beherende gemeente staat daarnaast ook in voor de huisvesting van de nieuwe intergemeentelijke 

woonambtenaren.  

  

Elke deelnemende gemeente voorziet een werkplek voor de intergemeentelijke woonambtenaren en levert 

de noodzakelijke infrastructuur en logistieke ondersteuning ter plaatse.  

  

De eigen personeelsleden die door de deelnemende gemeenten worden ingezet met het oog op het bereiken 

van de doelstellingen van de interlokale vereniging blijven onderworpen aan de rechtspositieregeling en het 

gezagsrecht van de gemeente van oorsprong.  

  

4. Financieel aspect van de samenwerking 

  

Enkel de deelnemende gemeenten dienen bij te dragen in de werkingskosten (met inbegrip van de 

loonkosten) en de investeringskosten van de interlokale vereniging. 

  

De financiële inbreng van de deelnemende gemeenten wordt als volgt vastgesteld: 

  

- 19.2 % voor de gemeente Beernem; 

- 11.5 % voor de stad Damme; 

- 23.1 % voor de gemeente Oostkamp; 

- 23.1 % voor de stad Torhout; 

- 23.1% voor de gemeente Zedelgem 

  

Deze verdeelsleutel kan na drie jaar worden herzien, mits akkoord van alle partners, behalve de eerste 

periode lopend tot en met 31.12.2019.  

  

Jaarlijks stelt het beheerscomité een programma, met bijhorende begroting voor het volgende werkjaar op, 

dat ter goedkeuring aan de deelnemende gemeentebesturen, en ter kennisgeving aan de andere 

deelnemende besturen, wordt bezorgd. 

  

De deelnemende gemeentebesturen verbinden er zich toe in hun budget jaarlijks de nodige kredieten te 

voorzien om hun bijdrage te kunnen voldoen, en om de nodige middelen tijdig ter beschikking te stellen van 

de vereniging.   

  

De beherende gemeente staat in voor het financieel beheer.  Dit impliceert onder meer het beheer van de 

gelden en de financiële rekeningen van de interlokale vereniging. 

  

De beherende gemeente heeft recht op een vergoeding voor het financieel en personeelsbeheer ten bedrage 

van 1,5% van de totale loonkost van het tewerkgesteld en ingezet personeel.   

  

De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden 

en ter kennisname aan de andere deelnemende besturen. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de eerste zes 

maanden van het kalenderjaar.  

  

Het eventueel positief resultaat blijft in de vereniging.  Een eventueel negatief resultaat wordt overgedragen 

naar het volgende werkjaar. 

  

5. Informatieverstrekking en evaluatie 
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Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende besturen ook een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter goedkeuring 

voorgelegd.  Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven de vertegenwoordigers van de 

gemeente in de interlokale vereniging, toelichting aan de gemeenteraad. 

  

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het 

jaarverslag.  

  

6. Ontbinding en vereffening 

  

Bij ontbinding van de interlokale vereniging worden door de deelnemende gemeentebesturen in 

gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld. 

  

Na vereffening worden de resterende baten of schulden onder de deelnemende gemeentebesturen verdeeld 

volgens de sleutel van inbreng. 

 

 

7. FINANCIËN – RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR KOPIEDIENST VOOR ERKENDE VERENIGINGEN VAN 

ZEDELGEM - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn stelt voor om de vereniging 25 euro te laten betalen vooraf (ipv 25 euro bij verlies of niet 

terugbrengen). Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat er per vereniging een badge gevraagd kan worden. Als de 

mensen de badge niet terugbrengen en een nieuwe halen moeten ze 25 euro betalen. Dat is een service aan 

de verenigingen. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 



 

16 

Wettelijk kader 

- artikelen 40 en 177 van decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 

- de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 betreffende het retributiereglement voor de kopieservice 

aan de socio-culturele, jeugd, sport- en seniorenverenigingen  

Aanleiding 

- zoektocht naar een efficiëntere werkwijze voor de kopiedienst aan verenigingen 

- nieuwe systemen (kopiemachines met badge) scheppen nieuwe mogelijkheden voor een betere 

kopiedienst 

- een nieuwe kostprijsberekening is aangewezen, de tarieven dateren al van 2009  

Procedure 

- principiële goedkeuring door het college 

- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 

- versturen beslissing naar toezicht 

- akkoord van de toezichthoudende overheid 

Adviezen 

INTERN 

- dienst cultuur: positief advies 

- bibliotheek: positief advies 

- dienst IT: positief advies  

EXTERN 

- cultuurraad:  

o   uitdrukkelijke vraag om kopiedienst te behouden 

o   akkoord met voorgestelde nieuwe werkwijze 

Krediet 

Exploitatie - ontvangsten 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

7020099 070500 - - - 

Motivering 

- een efficiëntere werkwijze voor de kopiedienst voor verenigingen:  

o   verenigingen staan zelf in voor het nemen van de nodige kopies op de publiekstoestellen met een 

badge - geen personeelsinzet meer, geen afspraak nodig, ruime openingsuren van de bibliotheek 

o   nieuwe mogelijkheden: kleurenkopies – kopiëren op A3-formaat 

o   de badge maakt een vlotte en nauwkeurige registratie mogelijk voor betaling via facturatie  

- een nieuwe tariefbepaling is aangewezen want de tarieven – gestemd in 2009 – zijn achterhaald 

- de procedure werd gevolgd 

Dossierstukken 

- gemeenteraadsbeslissing 26 maart 2009 

- collegebeslissing: Cultuur – Aanpassing kopiedienst d.d. 29 januari 2019 

- advies cultuurraad (verslag vergadering) 

Besluit 

Artikel 1.- Aan de erkende verenigingen van Zedelgem wordt een kopiedienst verleend. 

Artikel 2.- De vereniging kan met behulp van een badge zelf haar kopies maken op een publiekstoestel in één 

van de Zedelgemse bibliotheken. De vereniging meldt zich vooraf aan het onthaal. 

In principe gebeurt dit tijdens de openingsuren, maar in de hoofdbibliotheek (Zedelgem) kan dit ook tijdens 

de kantooruren. 

Grote oplages worden gemaakt in de hoofdbibliotheek buiten de openingsuren (maar binnen de 

kantooruren), zodat het publiek hiervan geen hinder ondervindt. 

Artikel 3. - Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt: 

Zwart-witkopie (per zijde) 0,05 EUR 

Kleurenkopie (per zijde) 0,15 EUR 

Badge (*)  25,00 EUR 

(*) Elke vereniging krijgt 1 badge gratis.  

Op de toestellen die daarvoor uitgerust zijn, kan ook een kopie op A3-formaat worden genomen. De kostprijs 

per kopie blijft dezelfde. 
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Artikel 4.- Twee maal per jaar wordt een factuur opgemaakt op basis van de gemaakte kopies. Het aantal 

gemaakte kopies staat niet ter discussie, gezien het systeem met de badge automatisch bijhoudt hoeveel 

kopies er zijn gemaakt. 

De retributie wordt betaald via overschrijving binnen de maand na factuurdatum.  

Artikel 5.- Indien misbruik van deze dienst wordt vastgesteld (bv. kopiëren voor privaat gebruik) wordt de 

vereniging verantwoordelijk gesteld en uitgesloten van verder gebruik van de kopiedienst. 

Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 

invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 

Artikel 7.- Deze beslissing treedt in werking op 1 maart 2019. Alle voorgaande retributiereglementen 

betreffende de kopiedienst worden opgeheven. 

Artikel 8.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

 

8. PERSONEEL - VASTSTELLING ARBEIDSREGLEMENT - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikel 41 

- de wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen 

Aanleiding 

- integratie in de werking van het OCMW en gemeentebestuur 

Procedure 

EXTERN 

- BOC dd 24 januari 2019 met protocol van akkoord 

- INTERN 

- Managementteam dd 1 februari 2019  

Dossierstukken 

- uittreksel verslag MAT dd 1 februari 2019 
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- protocol van akkoord  dd 24 januari 2019 

Motivering 

- sinds  medio 2018 zijn de werking van de OCMW en gemeentelijke diensten  geïntegreerd onder een 

algemeen directeur  

- iedere werkgever, ook een overheidsbestuur,  is verplicht om een arbeidsregent te hebben 

- tot op heden hebben beide organisaties een eigen arbeidsreglement die bovendien reeds  meer dan 10 

jaar oud is 

- een actualisering van het arbeidsreglement drong zich op  

- gezien de meer geïntegreerde werking van beide besturen werd ervoor geopteerd om voor  beide 

organisaties eenzelfde arbeidsreglement  op te stellen zodat  afspraken binnen de organisaties:  rechten 

en plichten, voorschriften inzake veiligheid,... voor alle personeelsleden  op dezelfde manier zouden 

omschreven zijn  

Besluit 

Enig artikel.-  Het arbeidsreglement zoals in bijlage gevoegd wordt goedgekeurd. 

 

 

9. FACILITAIR BEHEER - RENOVATIE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GROENE MEERSEN - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Laura Lahousse vraagt waarom er nu pas gestart wordt en ze verwijst naar de wettelijke verplichting 

over opstart ten laatste eind vorig jaar. Raadslid Lahousse vraagt waarom er niet gekozen werd voor 

hernieuwbare energie (bvb. zonnepanelen op het dak). Schepen Haesaert antwoordt dat het de intentie is om 

dit te doen, dit kan nog aanvullend gebeuren, in de Groene Meersen alsook op andere locaties. Raadslid 

Martine De Meester vraagt of de schepen concreter kan antwoorden omtrent toekomstige investeringen in 

hernieuwbare energie. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat dit eerst goed overwogen moet worden. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
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Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- 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 36 

- 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 

Aanleiding 

- het KB van 4 december 2012 bepaalt dat alle laagspanningsinstallaties daterend van voor 1 januari 1983 

conform het AREI gebracht moeten worden 

- de laagspanningsinstallatie van het grootste gedeelte van de Groene Meersen valt hieronder en moet dus 

wettelijk gezien volledig gerenoveerd worden 

Procedure 

- het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 augustus 2016 de 

ontwerpopdracht  voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallatie Groene Meersen” toe te wijzen 

aan De Klerck Engineering N.V., Oud-Strijderslaan 14 te 8200 Sint-Andries 

- in het kader van deze opdracht werd intussen een bestek opgesteld door het studiebureau De Klerck 

- de uitgave wordt geraamd op 186.692,81 EUR excl. btw of 225.898,30 EUR incl. 21 % btw 

- de openbare procedure is van toepassing 

Krediet 

- artikel: 2210007/011900 op budget 2019 

Motivering 

- de renovatie van deze laagspanningsinstallatie is een wettelijke verplichting 

- de werken zullen uitgevoerd worden in de zomerperiode van 2019, periode waarbinnen de hinder voor de 

gebruikers tot een minimum kan beperkt worden 

Dossierstukken 

- bestek                 

Besluit 

Artikel 1.- Het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallatie Groene Meersen” 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 

opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 186.692,81 EUR excl. btw of 225.898,30 EUR incl. 21 % 

btw. 

Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  

 

 

10. FACILITAIR BEHEER - RENOVATIE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES STROOIEN HANE EN BOSSERIJ 

- GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of de electriciteit verzwaard wordt in de Strooien Hane? Schepen Naessens 

bevestigt dit. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat het indertijd de idee was om het bureau en de keuken te 

reorganiseren wat electriciteit betreft en vraagt in hoeverre hiermee rekening gehouden wordt? Het raadslid 

vindt het nodig om die vleugel globaal te herbekijken, inclusief de verwarming, en verwijst naar studies die 

indertijd gebeurd zijn omtrent zuinig beheer. Nu wordt de grote zaal mee verwarmd als de vergaderzaal 

gebruikt en verwarmd wordt. Schepen Naessens antwoordt dat er nog geen vergelijk is tussen de technische 

dienst en de gebruikers en dat dit verder dient uitgeklaard. Schepen Arnold Naessens zegt dat de hoofdkabel 

van de electriciteit in elk geval blijft, de reorganisatie van de vleugel wordt later bekeken. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
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Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- 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 36 

- 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 

Aanleiding 

- het KB van 4 december 2012 bepaalt dat alle laagspanningsinstallaties daterend van voor 1 januari 1983 

conform het AREI moeten gebracht worden 

- de laagspanningsinstallaties van de Strooien Hane en de Bosserij vallen hieronder en moeten dus 

wettelijk gezien gerenoveerd worden 

Procedure 

- het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 augustus 2016 de ontwerpopdracht 

voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallaties Bosserij en Strooien Hane” toe te wijzen aan De 

Klerck Engineering N.V., Oud-Strijderslaan 14 te 8200 Sint-Andries 

- in het kader van deze opdracht werd intussen een bijzonder bestek opgesteld door het studiebureau De 

Klerck 

- de uitgave wordt geraamd op 99.929,90 EUR excl. btw of 120.915,18 EUR incl. 21 % btw (waarvan 89.806,32 

euro, BTW inclusief voor het deel Strooien Hane en 31.108,86 euro, BTW inclusief voor het deel Bosserij) 

- de openbare procedure is van toepassing 

Krediet 

- artikel: 2210007/011900 op budget 2019 

Motivering 

- de renovatie van deze laagspanningsinstallaties is een wettelijke verplichting 
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- de werken zullen uitgevoerd worden in de zomerperiode van 2019, periode waarbinnen de hinder voor de 

gebruikers tot een minimum beperkt kan worden 

Dossierstukken 

- bestek-               

Besluit 

Artikel 1.- Het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallaties Bosserij en Strooien 

Hane” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek 

en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 99.929,90 EUR excl. btw of 

120.915,18 EUR incl. 21 % btw. 

Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

 

11. OPENBARE WERKEN - OVERNAMEOVEREENKOMST MET AQUAFIN NV EN STUDIEBUREAU 

JONCKHEERE BVBA – AANVULLING VAN DE STUDIEOVEREENKOMST INRICHTING PARKEERTERREIN 

ACHTER POLITIEGEBOUW IN DE GROENESTRAAT IN KADER VAN INRICHTING CASSIERSWEGEL – 

BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet over het lokaal bestuur (DLB) dd. 22.12.2017 artikel 40 

Aanleiding 

- Studiebureau Jonckheere bvba werd aangesteld als studiebureau via de studieovereenkomst 

goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 24 april 2008 

- binnen de deelopdracht voor studie voor heraanleg van het schoolplein werd de inrichting mee 

opgenomen in de studie. Dit deel werd voorafgaand aan uitvoer van het plein uit de studie gelaten en in 

een latere fase opnieuw opgenomen. 
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- Gezien de noodzaak voor vernieuwing en scheiding van de riolering binnen dit project werd Riopact met 

Aquafin NV aangesteld als aanbestedende overheid gezien hun grotere gewicht binnen de werken. 

- In kader van het betrekken van Riopact binnen deze werken moet het vernieuwde statuut van Aquafin nv 

binnen deze werken en de bijhorende plichten en verantwoordelijkheden opgenomen worden in de 

studieovereenkomst. 

- mbt de riolering in deze straat:- voor de werken in de cassierswegel wordt Aquafin nv voor riopact 

aangesteld als aanbestedende overheid van de werken; het ontvangen van de finale 

overnameovereenkomst van Aquafin nv voor het samenvoegen van de opdrachten en diensten met 

projectnr. ZED3013 

Procedure 

- de gemeente, Aquafin nv en studiebureau Jonckheere bvba dienen in kader van het gedeeltelijk 

overdragen van de verplichtingen gebonden aan de overeenkomst deze overeenkomst te ondertekenen. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: gunstig 

Motivering 

- de overname-overeenkomst is noodzakelijk om de juridische relatie tussen de verschillende 

financierende - en uitvoerende partijen te formaliseren. Dit voor het studieonderdeel van de 

wegeniswerken in de cassierswegel 

Dossierstukken 

- overnameovereenkomst  

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de overnameovereenkomst voor de werken in de Cassierswegel met 

projectnr. ZED3013 goed. 

Artikel 2.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur. 

 

 

12. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING KRISTIEN EN KATRIEN VERHAEGHE AAN DE 

BRONNENDREEF - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 

 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 
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Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 meer bepaald artikel 40 betreffende de bevoegdheden 

van de gemeenteraad 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20 

- verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9 

december 2014 

Aanleiding 

- verkavelingsaanvraag op naam van Kristien en Katrien Verhaeghe voor het verkavelen van gronden langs 

de Bronnendreef 43 

Procedure 

- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast of 

uitgerust zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: lasten opleggen voor het volledig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling. 

Motivering 

- de verkaveling is gelegen langs een gemeenteweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de 

daarlangs voorgestelde verkaveling 

- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur 

met het oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs 

Dossierstukken 

- verkavelingsdossier 

Besluit 

Artikel 1.- Kristien en Katrien Verhaeghe, verkavelaars van de gronden aan de Bronnendreef te 

Zedelgem  kadastraal bekend als volgt: 2e afdeling  Zedelgem- sectie E – deel van nr. 375/c als dossier 

OMV_2018128455 dienen in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de 

weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

Artikel 2.- De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 

wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer (aan te sluiten op de bestaande 

gemengde rioleringen), het heraanleggen van de strook tussen de rand van de weg en de eigendomsgrenzen. 

Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Artikel 3.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 

verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 

beheerd door de distributienetbeheerders. 

Artikel 4.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij 

contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren 

aan het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 

nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 

worden. 

Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te nemen 

voor de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Artikel 7.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 

afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 

Artikel 9.- Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft voldaan 
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aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd te worden 

door het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

13. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING ROBERT RYHEUL LANGS DE DOORNLAAN EN 

WILGENLAAN - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 meer bepaald artikel 40 betreffende de bevoegdheden 

van de gemeenteraad 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20 

- Verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9 

december 2014 

Aanleiding 

- verkavelingsaanvraag op naam van Dhr. Robert Ryheul voor het verkavelen van gronden langs de 

Doornlaan en de Wilgenlaan 

Procedure 

- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast of 

uitgerust zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: lasten opleggen voor het volledig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling. 

Motivering 

- de verkaveling is gelegen langs een gemeenteweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de 

daarlangs voorgestelde verkaveling 

- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur 

met het oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs 
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Dossierstukken 

- verkavelingsdossier 

Besluit 

Artikel 1.- Dhr. Robert Ryheul, verkavelaar van de gronden aan de Wilgenlaan en Doornlaan te 

Zedelgem kadastraal bekend als volgt: 1e afdeling Zedelgem- sectie F – nr’s 89A, 89B en als dossier 

OMV_2018135180 dient in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de 

weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

Artikel 2.- De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 

wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer (aan te sluiten op de bestaande 

gemengde rioleringen), het heraanleggen van de strook tussen de rand van de weg en de eigendomsgrenzen. 

Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Artikel 3.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 

verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 

beheerd door de distributienetbeheerders. 

Artikel 4.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij 

contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren 

aan het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 

nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 

worden. 

Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te nemen 

voor de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Artikel 7.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 

afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 

Artikel 9.- Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft voldaan 

aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd te worden 

door het college van burgemeester en schepenen.  

 

 

14. MOBILITEIT – AANDUIDING POLITIEKE EN AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING VAN DE 

GEMEENTE ZEDELGEM IN DE VERVOERREGIORAAD VAN BRUGGE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt aan schepen Dehaemers om de vertegenwoordiging au sérieux en ter harte 

te nemen omdat ze vindt dat dit en zeer belangrijk project is voor Zedelgem.  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 
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Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet 

betreffende de basisbereikbaarheid; 

- Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied 

van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s 

- Gelet dat bij die afbakening de gemeente Zedelgem deel uitmaakt van de vervoerregio Brugge 

Aanleiding 

- Voor iedere vervoerregio dient er een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt 

- De opmaak en goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan is een taak van de op te richten 

vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan wordt opgericht. 

Adviezen 

- Advies MOW: 

De politieke vertegenwoordiger is bij voorkeur de burgemeester of de schepen van Mobiliteit. Er moet tijd 

zijn om aanwezig te zijn op elke vervoerregioraad, oog voor draagvlak en interesse in de mobiliteit. 

Motivering 

- De politieke vertegenwoordiger is rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het regionaal 

mobiliteitsbeleid. Zij krijgen een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de 

synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake 

verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewenste overheden bij de opmaak van 

het Geïntegreerd investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 

mobiliteitsprogramma’s en –projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio 

Brugge. 

- De ambtelijke vertegenwoordiger staat in voor het voorbereiden en uitwerken van het regionaal 

mobiliteitsplan en bereidt de vergadering voor van de politieke vertegenwoordigers. 

- De politieke vertegenwoordiger neemt beslissingen in consensus met de andere politieke 

vertegenwoordigers in de vervoerregio. 

- Elke gemeente binnen de vervoerregio Brugge stelt zijn politieke en ambtelijke vertegenwoordiger aan. 

Dossierstukken 

- Ontwerp decreet betreffende basisbereikbaarheid 

- Kaart met aanduiding vervoerregio’s in Vlaanderen 

- Beslissing van het College van burgemeester en schepenen op 29 januari 2019 

Besluit 

Artikel 1.- De schepen bevoegd voor mobiliteit en verkeer, dhr. Jurgen Dehaemers, wordt aangeduid als 

politieke vertegenwoordiger voor de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 

Artikel 2.- De burgemeester, mevr. Annick Vermeulen, wordt aangeduid als de  plaatsvervangende politieke 

vertegenwoordiger voor de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 

Artikel 3.- De mobiliteitsambtenaar, dhr. Bart Degroote, wordt aangeduid als de ambtelijke vertegenwoordiger 

van de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 
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Artikel 4.- Het diensthoofd Openbare Werken, dhr. Steven Dejaeghere, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio 

Brugge. 

Artikel 5.- De gemeente Zedelgem engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan 

van de vervoerregio Brugge/ Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het 

gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad 

in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of de voorbereiding van concrete 

projecten. 

Artikel 6.- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 7.- Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Brugge (Koning 

Albert I-laan 1.2, bus 81 – 8200 Brugge en/of vervoerregio.brugge@vlaanderen .be). 

 

 

15. RUIMTE - GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING BEDRIJVENTERREIN SINT- 

ELOOI - DEFINITIEVE VASTSTELLING - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Martine De Meester vraagt naar het fietspad dat dwars over het industrieterrein loopt. Ze zegt dat ze 

dit niet logisch en veilig vindt voor de zwakke weggebruiker (fietser) en vraagt of dit nog gewijzigd kan worden 

(fietspad er om heen). Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de huidige tekening indicatief is, dit kan verder 

uitgewerkt worden in functie van verkeersveiligheid. Raadslid De Meester zegt dat ze de waterbuffering en 

overdekking na 19u positief vindt, toch zal haar fractie het punt niet goedkeuren omdat de woonzone zich in 

zeer dichte nabijheid van het industrieterrein bevindt. Het raadslid vindt dat er nu gestart dient met de 

betonstop en dat open ruimte gevrijwaard wordt voor landbouwgrond. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar 

het ongunstig advies van de Vlaamse overheid omtrent het GRUP. De schepen antwoordt dat dit advies niet 

relevant is voor deze verordening. Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze zich hierbij aansluit en ze verwijst naar de 

vele negatieve adviezen waarbij ze de vraag stelt naar het waarom van deze verordening. Schepen Arnold 

Naessens antwoordt dat het al dan niet toelaten van het bedrijventerrein niet aan de orde is (is al lange tijd 

geleden beslist), het komt er nu op aan om het gebied te ordenen. Raadslid Pattyn vraagt of de verkeersdrukte 

gemeten zal worden bij het nieuwe rond punt. De schepen beaamt dit. Raadslid Jean-Pierre De Groodt stelt 

de vraag of het mogelijk is om de fietspaden boven- of ondergronds aan te pakken. Daarnaast zegt het raadslid 

dat hij vernomen heeft dat de overweg aan de Ruddervoordsestraat zal gesloten worden. Het raadslid vraagt 

hoe er zal omgegaan worden met de extra verkeersdrukte die hierdoor zal ontstaan voor de bewoners. 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat dit nog geen uitgemaakte zaak is, wel is gekend dat het station van 

Zedelgem een belangrijk gegeven is en dat er vooral daar ontwikkelingen zullen komen. De effecten van 

ingrepen zullen nog bestudeerd worden, bvb. via een MER-plan. Raadslid De Groodt vraagt of het indertijd een 

vergissing was om daar een bedrijventerrein te realiseren. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat het een 

regionaal bedrijventerrein is, het betreft een nood die door de hogere overheid ingeschat is. Op basis van een 

aantal argumenten heeft de hogere overheid geoordeeld dat dit een goede locatie is. Raadslid Martine De 

Meester verwijst naar de cijfers die aan de basis liggen van het GRUP en die dateren van de jaren 2000. 

Ondertussen is de visie veranderd, vervolgt het raadslid, en ze zegt dat ze het beter vindt om eerst een lange 

termijnvisie uit te werken voor site St Elooi en de Ruddervoordestraat. Schepen Arnold Naessens zegt dat de 

stationsbuurt niet gekoppeld is aan het bedrijventerrein. 

 

Stemming over dit besluit: 

 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitt 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

Descheemaecker, Günther 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 
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Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

- artikel 2.3.1. en artikel 2.3.2., § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

- artikel 4.1.4., artikel 4.1.7., artikel 4.2.3, §§ 3bis – 3quater en artikel 4.2.11.van het Decreet houdende 

Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid; 

- besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen 

en programma’s; 

- Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23 september 

1997, zoals later gewijzigd; 

- Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, zoals herzien en definitief vastgesteld door de 

Vlaamse Minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport op 11 februari 2014; 

- Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de Gemeente Zedelgem, zoals definitief vastgesteld door de 

Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 11 december 2014. 

Aanleiding en motivering 

- besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 houdende definitieve vaststelling van het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming”, BS 20 

november 2017 (hierna: “GRUP”) en het daarbij horende plan-MER “Actualisatie plan-MER herneming 

regionaalstedelijk gebied Brugge”, in het bijzonder het deelgebied Sint-Elooi (hierna: “Plan-MER”); 

- de nabijheid van woningen in het deelgebied Sint-Elooi van het GRUP en de wenselijkheid om nadere 

stedenbouwkundige voorschriften vast te stellen ter bevordering van een kwalitatieve leef- en 

woonomgeving; 

Procedure 

- het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 19 juni 2018 

- de beslissing van de Gemeenteraad van 28 juni 2018 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van de 

stedenbouwkundige verordening bedrijventerrein Sint-Elooi; 

- het gemotiveerd verzoek van 29 juni 2017 tot ontheffing van de verplichtingen inzake 

milieueffectenrapportage, in de zin van artikel 4.2.3., § 3bis van het Decreet van 5 april 1995 houdende de 

Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid; 

- de ontheffing van de verplichtingen inzake milieueffectenrapportage door de Dienst 

Milieueffectenrapportage op 27 juli 2018; 

- de aankondiging van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2018, BS 6 

augustus 2018, 62016; 

- het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 16 augustus 2018 tot en met 14 oktober 2018; 

- de twee bezwaarschriften die tijdens voornoemd openbaar onderzoek werden ontvangen. 

Adviezen 

- Sport Vlaanderen van 3 september 2018: gunstig; 

- NV Infrabel van 6 september 2018: voorwaardelijk gunstig; 

- NV Elia Asset van 7 september 2018: voorwaardelijk gunstig; 

- Departement Landbouw en Visserij van 11 september 2018: gunstig; 

- Agentschap Wegen en Verkeer van 24 september 2018: ongunstig; 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken van 24 september 2018: ongunstig; 
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- Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning van het Departement Omgeving van het 

Vlaamse Overheid van 1 oktober 2018: voorwaardelijk gunstig; 

- Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en Projecten van het Departement Omgeving van de 

Vlaamse Overheid van 2 oktober 2018: ongunstig; 

- Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening van 9 oktober 2018: voorwaardelijk gunstig; 

- Het verzoek tot advies van 16 augustus 2018 bleef onbeantwoord door: 

·         het Agentschap voor Natuur en Bos; 

·         de Vlaamse Landmaatschappij; 

·         de Dienst Ruimtelijke Economie van de Vlaamse Overheid; 

·         CVBA Fluvius; 

·         de Vlaamse Milieumaatschappij; 

·         het Agentschap Zorg en Gezondheid; 

·         de Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn; en 

·         het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Dossierstukken 

- Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Bedrijventerrein Sint-Elooi met zoneringsplan als 

bijlage; 

- Toelichtingsnota Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Bedrijventerrein Sint-Elooi; 

- Plan-MER. 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijventerrein Sint-Elooi, waarvan de tekst 

(inclusief zoneringsplan als bijlage) wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt definitief vastgesteld. 

Artikel 2.- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijventerrein Sint-Elooi wordt, samen met 

onderhavig gemeenteraadsbesluit en het volledige advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 

Ordening binnen de tien dagen met een beveiligde zending bezorgd aan de Deputatie van de Provincieraad 

West-Vlaanderen en het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest. 

 

 

16. SECRETARIAAT - ERETITEL VAN SCHEPEN EN VOORZITTER OCMW - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt waarom Patrick Arnou afstand neemt van de eretitel. De Burgemeester 

antwoordt dat dit persoonlijke overwegingen zijn en dat dit zijn goed recht is.  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 
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De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- titel X van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende statuut van de lokale en 

provinciale mandataris 

Aanleiding 

- de heer Patrick Arnou, wonende Burg. Jos. Lievensstraat 12, 8210 Zedelgem voldoet aan de voorwaarden 

om de eretitel van schepen te bekomen 

- de heer Noël Baesens, wonende Peter Benoitstraat 8, 8211 Aartrijke voldoet aan de voorwaarden om de 

eretitel van schepen te bekomen 

- de heer Etienne Feys, wonende Acaciastraat 20, 8210 Veldegem voldoet aan de voorwaarden om de 

eretitel van schepen te bekomen 

- de heer Gilbert Deruwe, wonende Brugsestraat 169, 8210 Zedelgem voldoet aan de voorwaarden om de 

eretitel van OCMW-voorzitter te bekomen 

Procedure 

- de gemeenteraad is bevoegd om de eretitel van schepen en OCMW-voorzitter toe te kennen 

Motivering 

- conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 januari 2007 bedraagt de minimaal vereiste 

anciënniteit voor het voeren van de eretitel van schepen: 10 jaar schepen, of 6 jaar schepen en 12 jaar 

gemeenteraadslid, de jaren als voorzitter van het OCMW gelden als meerekenbare anciënniteit 

- volgende gewezen mandatarissen voldoen aan de voorwaarden om een eretitel te bekomen zoals blijkt 

uit de tabellen met hun anciënniteit als mandataris voor de gemeente Zedelgem: 

- de heer Patrick Arnou 

- de heer Noël Baesens 

- de heer Etienne Feys 

- de heer Gilbert Deruwe 

Dossierstukken 

- instemmingsverklaringen + overzicht anciënniteit 

- attesten van goed gedrag en zeden 

- reglementaire bepalingen 

- besluit college van burgemeester en schepenen d.d. 29 januari 2019 

- mail van de heer Patrick Arnou d.d. 3 december 2018 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad past, voor de verlening van de eretitel van schepen en OCMW-voorzitter, de 

voorwaarden toe die bepaald zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het 

statuut van de lokale en provinciale mandataris: 10 jaar schepen, of 6 jaar schepen en 12 jaar 

gemeenteraadslid, de jaren als voorzitter van het OCMW gelden als meerekenbare anciënniteit. 

Artikel 2.- De gemeenteraad neemt kennis van de mail van de heer Patrick Arnou waarbij hij afstand doet van 

de eretitel van schepen.  

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist om aan de heer Noël Baesens, Peter Benoitstraat 8, 8211 Aartrijke, de heer 

Etienne Feys, wonende Acaciastraat 20, 8210 Veldegem, de eretitel van schepen te verlenen en de heer Gilbert 

Deruwe, wonende Brugsestraat 169 de eretitel van OCMW-voorzitter te verlenen. 

 

 

17. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - 

BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
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- artikel 396 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor veldgebied Jabbeke-Wingene 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor Randstedelijk gebied Brugge 

Motivering 

- een mandaat binnen Integraal waterbeleid wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger Veldgebied Jabbeke-Wingene 

• plaatsvervanger Veldgebied Jabbeke-Wingene 

• vertegenwoordiger Randstedelijk gebied Brugge 

• plaatsvervanger Randstedelijk gebied Brugge 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten van de Vlaamse Landmaatschappij 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger Veldgebied Jabbeke-Wingene: 24 ja-stemmen voor Bart Vergote, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger Veldgebied Jabbeke-Wingene: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 onthoudingen 

• vertegenwoordiger Randstedelijk gebied Brugge: 23 ja-stemmen voor Arnold Naessens, 1 neen-stem, 

3 onthoudingen 

• plaatsvervanger Randstedelijk gebied Brugge: 24 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem 

voor de Vlaamse Landmaatschappij voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger Veldgebied Jabbeke-Wingene: Bart Vergote, raadslid 

- plaatsvervanger Veldgebied Jabbeke-Wingene: Ann Devriendt, schepen 

- vertegenwoordiger Randstedelijk gebied Brugge: Arnold Naessen, schepen 

- plaatsvervanger Randstedelijk gebied Brugge: Peter Haesaert, schepen 

 

 

18. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ZEFIER - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Zefier 

- voordracht van een kandidaat voor de raad van bestuur van Zefier 

Motivering 

- een mandaat binnen Zefier wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier 
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• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Zefier 

• voordracht kandidaat raad van bestuur  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten: gecoördineerde versie van 29 maart 2018 

- brief Zefier van 4 februari 2019 betreffende de vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen. 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier:   23 ja-stemmen voor Geert De Sutter, 4 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Zefier: 23 ja-stemmen voor Sofie Pollet, 4 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat raad van bestuur van Zefier: 23 ja-stemmen voor Geert De Sutter, 4 

onthoudingen 

Besluit 

Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Zefier voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier: Geert De Sutter, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Zefier: Sofie Pollet, raadslid 

Artikel 2.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat in de raad van bestuur van Zefier: Geert De 

Sutter, raadslid 

 

 

19. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR 

WATERVOORZIENING (DE WATERGROEP) - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van de 

Watergroep 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van Riopact  

Motivering 

- een mandaat binnen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) wordt vastgelegd 

tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Watergroep 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Watergroep 

• vertegenwoordiger in aandeelhoudersbestuur drinkwater 

• vertegenwoordiger in aandeelhoudersbestuur van Riopact 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 
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- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van De watergroep d.d. 24 oktober 2018 betreffende vertegenwoordiger in de 

aandeelhoudersbesturen & algemene vergadering van De watergroep 

- gecoördineerd oprichtingsdecreet 

- gecoördineerde statuten 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden: 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep:   24 ja-stemmen voor Arnold 

Naessens, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Watergroep: 23 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 

4 onthoudingen 

• vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater:   23 ja-stemmen voor Dirk Verhaeghe, 

4 onthoudingen 

• vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van Riopact:    22 ja-stemmen voor Geert Verhegge, 

1 neen-stem, 4 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem 

in de aandeelhoudersbesturen drinkwater en Riopact en als vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van De Watergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep: Arnold Naessens, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Watergroep: Peter Haesaert, schepen 

- vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater: Dirk Verhaeghe, schepen 

- vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van Riopact: Geert Verhegge, raadslid 

 

 

20. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IVBO - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van IVBO 

- verkiezing van een stemgerechtigd vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IVBO 

- verkiezing van een bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van IVBO 

Motivering 

- volgende mandaten binnen IVBO wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering 

• stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur, bij voorkeur een lid van het college van 

burgemeester en schepenen. Deze mag niet gelijk zijn aan de vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering. 

- volgend mandaat binnen IVBO wordt vastgelegd voor 2 jaar: 

• bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur, een lid van de oppositie       

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 
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- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van IVBO d.d. 31 december 2018 betreffende de algehele vervanging raad van bestuur 

stemgerechtigde bestuurders 

- brief van IVBO d.d. 31 december 2018 betreffende de algehele vervanging raad van bestuur bestuurders 

met raadgevende stem 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden: 

• ongeldige stemmen: 3 voor de verkiezing van bestuurder met raadgevende stem in de raad van 

bestuur 

• geldige stemmen:  

3 onderdelen met per onderdeel 27 stemmen 

                  1 onderdeel met 24 stemmen, nl. verkiezing van bestuurder met raadgevende stem in de raad van  

                      bestuur 

-        uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVBO: 24 ja-stemmen voor Stijn Timmerman, 3 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van IVBO: 23 ja-stemmen voor Karien Vanrobaeys, 1 

neen-stem, 3 onthoudingen 

• stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur van IVBO: 24 ja-stemmen voor Arnold Naessens, 

3 onthoudingen 

• vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur van IVBO: 19 ja-stemmen voor 

Günther Descheemaecker, 5 ja-stemmen voor Ann Pattyn, 3 ongeldige stemmen 

Besluit 

Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem voor 

IVBO voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVBO: Stijn Timmerman, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van IVBO: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

- stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur IVBO: Arnold Naessens, schepen 

Artikel 2.- De volgende persoon van de oppositie wordt aangesteld als vertegenwoordiger met raadgevende 

stem van de gemeente Zedelgem in de raad van bestuur van IVBO voor een periode van 2 jaar:  

- vertegenwoordiger met raadgevende stem raad van bestuur IVBO: Günther Descheemaecker, raadslid 

 

 

21. SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - IVBO - ALGEMENE VERGADERING 27 MAART 2019 - 

AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 25 januari 2019 tot de algemene vergadering van IVBO op woensdag 27 maart 2019 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Stijn Timmerman, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien Vanrobaeys, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de IVBO 

- de agenda van de algemene vergadering IVBO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 

zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele opmerkingen van de 

gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 



 

35 

- schrijven van IVBO d.d. 25 januari 2019 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op woensdag 27 maart 2019 worden 

goedgekeurd: 

1.      Samenstelling bureau 

2.      Benoemen van de stemgerechtigde bestuurders op voordracht van de vennootgemeenten 

3.      Akteneming van de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem (indien max. 6 gemeenten 

gebruik maken van dit recht / Rangorde van de aanstelling van de bestuurders met raadgevende stem (indien 

meer dan 6 gemeenten gebruik maken van dit recht) 

Artikel 2.- De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van IVBO op woensdag 27 maart 2019 of mevrouw Katrien Vanrobaeys, raadslid, als 

plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

 

 

22. SECRETARIAAT - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IMEWO - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur  

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordigers en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Imewo 

- voordracht kandidaat voor de raad van bestuur van Imewo 

- voordracht kandidaat voor het regionaal bestuurscomité van Imewo 

Motivering 

- een mandaat binnen de opdrachthoudende vereniging Imewo wordt vastgelegd tot het einde van de 

legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Imewo 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Imewo 

• voordracht kandidaat in de raad van bestuur van Imewo 

• voordracht kandidaat in het regionaal bestuurscomité van Imewo  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van Imewo d.d. 20 november 2018 betreffende de voordracht van kandidaat mandatarissen 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

• ongeldige stemmen: 0 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Imewo: 23 ja-stemmen voor Krista Vander 

Meulen, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Imewo: 23 ja-stemmen voor Katrien De Maré, 1 neen-

stem, 3 onthoudingen 
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• voordracht kandidaat in de raad van bestuur van Imewo: 24 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 3 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat in het regionaal bestuurscomité van Imewo: 24 ja-stemmen voor Peter 

Haesaert, 3 onthoudingen 

Besluit 

Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Imewo voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Imewo: Krista Vander Meulen, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Imewo: Katrien De Maré, raadslid 

Artikel 2.- Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat van de gemeente Zedelgem in de raad van 

bestuur van Imewo: Peter Haesaert, schepen 

Artikel 3.- Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat van de gemeente Zedelgem in het regionaal 

bestuurscomité van Imewo: Peter Haesaert, schepen 

 

 

23. SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - IMEWO - ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE 

ZITTING OP 19 MAART 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 3 januari 2019 tot de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op 

dinsdag 19 maart 2019 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Krista Vander Meulen, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien De Maré, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale Imewo 

- de gemeente Zedelgem neemt voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan 

de  opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in 

West- en Oost-Vlaanderen 

- de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of 

eventuele opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van Imewo d.d. 3 januari 2019 + bijhorende documenten 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op dinsdag 19 

maart 2019 worden goedgekeurd: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen  

Artikel 2.- Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 

in de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op dinsdag 19 maart 2019 of op een latere 

datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is haar 

plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, 

ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be 
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24. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS TMVS DV - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv 

- voordracht van een kandidaat voor de raad van bestuur van TMVS dv 

Motivering 

- een mandaat binnen TMVS dv wordt vastgelegd tot het eind van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv 

• voordracht kandidaat raad van bestuur TMVS dv 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van TMVS dv d.d. 18 januari 2019 betreffende de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 

2019. 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden: 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen  

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering TMVS dv: 23 ja-stemmen voor Sofie Pollet, 4 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering TMVS dv: 24 ja-stemmen voor Bart Haesaert, 3 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat raad van bestuur TMVS dv: 24 ja-stemmen voor Bart Haesaert, 3 onthoudingen 

Besluit 

Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van TMVS dv voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Sofie Pollet, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering: Bart Haesaert, raadslid 

Artikel 2.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van TMVS dv: Bart 

Haesaert, raadslid 

 

 

25. SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - TMVS DV- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

OP 20 MAART 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - 

BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 



 

38 

- uitnodiging van 18 januari 2019 tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 

maart 2019 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Sofie Pollet, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Bart Haesaert, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale TMVS dv 

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 

opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van Farys d.d. 18 januari 2019 + bijhorende documenten 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 maart 

2019 worden goedgekeurd: 

1.      Toetreding en uittreding 

2.      Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 

3.      Benoeming raad van bestuur 

4.      Mededellingen 

5.      Varia  

Artikel 2.- Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering TMVS dv op woensdag 20 maart 2019. De heer Bart Haesaert, raadslid, 

is haar plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging TMVS dv, 

p/a TMVW ov, Stropkaai 1, 9000 Gent of per elektronische post op 20190320BAVTMVS@farys.be.  

 

 

26. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS RAAKVLAK - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het beheerscomité van Raakvlak 

Motivering 

- een mandaat binnen Raakvlak wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in het beheerscomité van Raakvlak 

• plaatsvervanger in het beheerscomité van Raakvlak  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van Raakvlak d.d. 18 december 2018 betreffende het aanstellen of verlengen van 

vertegenwoordigers voor het beheerscomité Raakvlak. 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 
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- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 1 voor de verkiezing van een vertegenwoordiger in het beheerscomité van 

Raakvlak 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, 1 onderdeel met 27 stemmen en 1 onderdeel met 26 stemmen, nl. 

verkiezing van een vertegenwoordiger in het beheerscomité van Raakvlak 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in het beheerscomité van Raakvlak: 18 ja-stemmen voor Jurgen Dehaemers, 5 ja-

stemmen voor Pol Denys, 3 onthoudingen, 1 ongeldige stem 

• plaatsvervanger in het beheerscomité van Raakvlak: 23 ja-stemmen voor Stijn Timmerman, 4 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in het beheerscomité van Raakvlak voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in het beheerscomité van Raakvlak: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in het beheerscomité van Raakvlak: Stijn Timmerman, raadslid 

 

 

27. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS GINTER - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van de vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Ginter 

Motivering 

- een mandaat binnen Ginter wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op de volgende onbezoldigde vertegenwoordigers: 

• stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Ginter (schepen cultuur) 

• afgevaardigde in de raad van bestuur van Ginter met raadgevende stem, lid van de oppositie  

- aan de fracties van de oppositie werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten 

laatste op zo. 24 februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten 

- huishoudelijk reglement 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 27 

- uitslag van de stemming: 

• afgevaardigde in de raad van bestuur van Ginter met raadgevende stem: 27 ja-stemmen voor Günther 

Descheemaecker 

Besluit 

Artikel 1.- De heer Dirk Verhaeghe, schepen van cultuur, wordt ambtshalve aangesteld als stemgerechtigde 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Ginter voor de gemeente Zedelgem voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 
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Artikel 2.- De volgende persoon van de oppositie wordt aangesteld als afgevaardigde van de gemeente 

Zedelgem in de raad van bestuur van Ginter met raadgevende stem gedurende de volledige legislatuur 2019-

2024: Günther Descheemaecker, raadslid 

 

 

28. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS DE WOONWINKEL - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van vertegenwoordigers in het beheerscomité van de Woonwinkel 

Motivering 

- een mandaat binnen De woonwinkel wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op volgende onbezoldigde vertegenwoordigers: 

• beheerscomité 1ste vertegenwoordiger, voorkeur een lid van het college van burgemeester en 

schepenen 

• beheerscomité 2de vertegenwoordiger 

• beheerscomité 3de vertegenwoordiger, lid van een fractie van de oppositie, voor een periode van 3 

jaar waarin Zedelgem niet de voorzitter of ondervoorzitter aanlevert 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• beheerscomité 1ste vertegenwoordiger: 24 ja-stemmen voor Arnold Naessens, 3 onthoudingen 

• beheerscomité 2de vertegenwoordiger: 23 ja-stemmen voor Krista Vander Meulen, 1 neen-stem, 3 

onthoudingen 

• beheerscomité 3de vertegenwoordiger: 23 ja-stemmen voor Ann Pattyn, 1 neen-stem, 3 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem 

in het beheerscomité van de Woonwinkel: 

- 1ste vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

Arnold Naessens, schepen 

- 2de vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

Krista Vander Meulen, raadslid 

- 3de vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor een periode van 3 jaar waarin 

Zedelgem niet de voorzitter of ondervoorzitter aanlevert: Ann Pattyn, raadslid 

 

 

29. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS BURENSPORTDIENST IGOS - 

BESLISSING 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot  395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Motivering 

- een mandaat binnen burensportdienst IGOS wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- het mandaat wordt steeds ingevuld door de schepen van sport 

Dossierstukken 

- mail dienst sport 

Besluit 

Enig artikel.- De heer Dirk Verhaeghe, schepen van sport, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de burensportdienst IGOS voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

 

30. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER GEMEENTELIJKE HOLDING IN 

VEREFFENING - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de 

Gemeentelijke holding in vereffening 

Motivering 

- een mandaat binnen de Gemeentelijke holding in vereffening wordt vastgelegd tot het einde van de 

legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden: 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: 24 ja-

stemmen voor Ann Devriendt, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: 22 ja-

stemmen voor Geert Verhegge, 2 neen-stemmen, 3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening voor de 

volledige legislatuur 2019-2024: 
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- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: Ann 

Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: Geert 

Verhegge, raadslid 

 

 

31. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL WATERBELEID 

IJZERBEKKEN EN BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van het 

bekkenbestuur Ijzerbekken 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van het 

bekkenbestuur Brugse polders 

Motivering 

- een mandaat binnen Integraal waterbeleid wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken  

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- schrijven van de provinciegouverneur van d.d. 24 januari 2019 betreffende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Ijzerbekken. 

- schrijven van de provinciegouverneur d.d. 24 januari 2019 betreffende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het bekken van de Brugse Polders. 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: 24 ja-stemmen 

voor Peter Haesaert, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: 23 ja-stemmen voor 

Katrien Vanrobaeys, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse Polders: 24 ja-

stemmen voor Peter Haesaert, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse Polders: 23 ja-stemmen 

voor Katrien Vanrobaeys, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem voor de algemene vergadering van het bekkenbestuur IJzerbekken en voor de algemene 

vergadering van het bekkenbestuur Brugse Polders 
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- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: Peter Haesaert, 

schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: Katrien Vanrobaeys, 

raadslid 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders: Peter Haesaert, 

schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders: Katrien Vanrobaeys, 

raadslid 

 

 

32. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VVSG - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG 

- voordracht kandidaat raad van bestuur VVSG 

- voordracht kandidaat thematische bestuurlijke commissies VVSG 

Motivering 

- een mandaat binnen Vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) wordt vastgelegd tot het einde van de 

legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG, onbezoldigd, bij voorkeur een lid van het 

college voor burgemeester en schepenen of de voorzitter van de gemeenteraad. 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG 

• voordracht kandidaat raad van bestuur van VVSG, bij voorkeur een lid van het college van 

burgemeester en schepenen 

• voordracht kandidaat  thematische bestuurlijke commissies VVSG  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van VVSG d.d. 30 januari 2019 betreffende de vertegenwoordiging in de VVSG- bestuursorganen 

vanuit een vernieuwd bestuursmodel 

- statuten VVSG goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 december 2018 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG: 23 ja-stemmen voor Charlotte Vermeulen, 

4 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG: 23 ja-stemmen voor Sofie Pollet, 4 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat raad van bestuur VVSG: 23 ja-stemmen voor Charlotte Vermeulen, 4 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat thematische bestuurlijke commissies VVSG: 23 ja-stemmen voor Charlotte 

Vermeulen, 4 onthoudingen 
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Besluit 

Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van VVSG voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG: Charlotte Vermeulen, voorzitter  

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG: Sofie Pollet, raadslid 

Artikel 2.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van VVSG: 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Artikel 3.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor thematische bestuurlijke commissies 

van VVSG: Charlotte Vermeulen, voorzitter 

 

 

33. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VVOG - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVOG 

- voordracht kandidaat voor de raad van bestuur van VVOG 

- voordracht kandidaat voor het financieel comité van VVOG 

Motivering 

- een mandaat binnen Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) wordt vastgelegd tot het einde van de 

legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVOG 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVOG 

• voordracht kandidaat voor de raad van bestuur VVOG 

• voordracht kandidaat voor het financieel comité VVOG  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van de vereniging voor openbaar groen d.d. 26 oktober 2018 betreffende de mandaten bij VVOG 

- statuten 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 4 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVOG: 23 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 4 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVOG: 23 ja-stemmen voor Katrien Vanrobaeys, 4 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat voor de raad van bestuur van VVOG: 23 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 4 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat voor het financieel comité van VVOG: 23 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 4 

onthoudingen 

Besluit 
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Artikel 1.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van VVOG voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVOG: Peter Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVOG: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

Artikel 2.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van VVOG: Peter 

Haesaert, schepen 

Artikel 3.- De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor het financieel comité van VVOG: Peter 

Haesaert, schepen 

 

 

34. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WIJK-UP (WIJKWERKEN) - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het beheerscomité van Wijk-UP 

Motivering 

- een mandaat binnen Wijk- UP (wijkwerken) wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in het beheerscomité van Wijk-UP, een lid uit het college van burgemeester en 

schepenen  

• plaatsvervanger in het beheerscomité van Wijk-UP, een lid uit het college van burgemeester en 

schepenen 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- beheersovereenkomst Wijk-Up goedgekeurd op 1 december 2017 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in het beheerscomité van Wijk-UP: 23 ja-stemmen voor Ellen Goes, 4 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in het beheerscomité van Wijk-UP: 23 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 4 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende leden van het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Zedelgem in het beheerscomité van Wijk-UP voor de 

volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in het beheerscomité van Wijk-UP: Ellen Goes, schepen 

- plaatsvervanger in het beheerscomité van Wijk-UP: Ann Devriendt, schepen 

 

 

35. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS REGIONAAL LANDSCHAP HOUTLAND - 

BESLISSING 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Regionaal landschap 

Houtland, onbezoldigd maar wel verplaatsingsvergoeding 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland 

Motivering 

- een mandaat binnen Regionaal landschap Houtland wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap 

Houtland 

• 2de stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap 

Houtland 

• 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland 

• milieuambtenaar als adviserend lid van de algemene vergadering  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van regionaal landschap Houtland d.d. 10 januari 2019 betreffende de herverkiezing van het 

bestuursorgaan. 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap 

Houtland: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 onthoudingen 

• 2de stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap 

Houtland: 24 ja-stemmen voor Katrien De Maré, 1 neen-stem, 2 onthoudingen 

• 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland: 

24 ja-stemmen voor Bart Vergote, 3 onthoudingen 

Besluit 

Artikel 1- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering en de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland voor de volledige legislatuur 

2019-2024: 

- 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap Houtland: 

Ann Devriendt, schepen 

- 2de stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal landschap Houtland: 

Katrien De Maré, raadslid 

- 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland: Bart 

Vergote, raadslid 

Artikel 2 – De milieuambtenaar (diensthoofd milieu) wordt afgevaardigd als adviserend lid voor de algemene 

vergadering. 

 

 

36. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS BOSGROEP HOUTLAND VZW - 

BESLISSING 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Bosgroep 

Houtland vzw 

- voordracht kandidaat raad van bestuur Bosgroep Houtland vzw 

Motivering 

- een mandaat binnen Bosgroep Houtland wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op volgende onbezoldigde mandaten: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw 

• voordracht kandidaat in de raad van bestuur voor de periode van 22/07/2019 - 21/07/2022 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten Bosgroep Houtland vzw 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw:   24 ja-stemmen voor 

Katrien De Maré, 1 neen-stem, 2 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw: 23 ja-stemmen voor Krista 

Vander Meulen, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

• voordracht kandidaat raad van bestuur Bosgroep Houtland vzw: 24 ja-stemmen voor Bart Vergote, 3 

onthoudingen 

Besluit: 

Artikel 1.- Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente 

Zedelgem in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw: Katrien De Maré, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw: Krista Vander Meulen, raadslid 

Artikel 2.- Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van Bosgroep 

Houtland vzw voor de gemeente Zedelgem voor de periode van 22 juli 2019 tot en met 21 juli 2022: Bart 

Vergote, raadslid 

 

 

37. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV - 

BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 
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Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van West-

Vlaams Woonkrediet nv 

Motivering 

- een mandaat binnen West- Vlaams Woonkrediet nv wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: 23 ja-stemmen 

voor Brigitte Himpens, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: 24 ja-stemmen voor 

Krista Vander Meulen, 3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van van West-Vlaams Woonkrediet nv voor de volledige 

legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: Brigitte Himpens, 

raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: Krista Vander Meulen, 

raadslid 

 

 

38. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS RESOC - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Resco 

Motivering 

- een mandaat binnen Resoc wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Resoc 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Resoc  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 
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Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Resoc: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Resoc: 23 ja-stemmen voor Bart Haesaert, 1 neen-

stem, 3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.-  Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Resoc voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Resoc: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Resoc: Bart Haesaert, raadslid 

 

 

39. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VIVENDO - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Vivendo 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vivendo 

Motivering 

- een mandaat binnen Vivendo wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivendo 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Vivendo 

• vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vivendo  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van Vivendo d.d. 29 oktober 2018 betreffende de afvaardiging Raad van Bestuur en algemene 

vergadering Vivendo 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivendo: 24 ja-stemmen voor Peter Haesaert, 3 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Vivendo: 22 ja-stemmen voor Annick Vermeulen, 5 

onthoudingen 

• vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vivendo: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 

onthoudingen 

Besluit 
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Enig artikel- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Vivendo en als vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

van Vivendo voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivendo: Peter Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Vivendo: Annick Vermeulen, burgemeester 

- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vivendo: Ann Devriendt, schepen 

 

 

40. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ETHIASCO - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo 

Motivering 

- een mandaat binnen EthiasCo wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten van EthiasCo 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo: 24 ja-stemmen voor Bart Haesaert, 3 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel - De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van EthiasCo voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo: Bart Haesaert, raadslid 

 

 

41. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS CEVI - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386  van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 
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Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangers in de algemene vergadering van Cevi 

- voordracht kandidaat raad van bestuur van Cevi 

Motivering 

- een mandaat binnen Cevi wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Cevi 

• voordracht kandidaat raad van bestuur van Cevi  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- brief van Cevi d.d. 5 november 2018 betreffende de hersamenstelling van de bestuursorganen 

- statuten 

- huishoudelijk reglement 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 3 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi: 21 ja-stemmen voor Jurgen Dehaemers, 2 

neen-stemmen, 4 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Cevi: 24 ja-stemmen voor Arnold Naessens, 3 

onthoudingen 

• voordracht kandidaat raad van bestuur van Cevi: 21 ja-stemmen voor Jurgen Dehaemers, 2 neen-

stemmen, 4 onthoudingen 

Besluit 

Artikel 1.- Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente 

Zedelgem in de algemene vergadering van Cevi voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Cevi: Arnold Naessens, schepen 

Artikel 2.- Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat  van de gemeente Zedelgem voor de raad van 

bestuur van Cevi: Jurgen Dehaemers, schepen 

 

 

42. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS DE LIJN - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Lijn 

Motivering 

- een mandaat binnen De Lijn wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Lijn  
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- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten van De Lijn 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn: 21 ja-stemmen voor Jurgen Dehaemers, 

2 neen-stemmen, 4 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Lijn: 24 ja-stemmen voor Stijn Timmerman, 3 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van De Lijn voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Lijn: Stijn Timmerman, raadslid 

 

 

43. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ZORG EN WELZIJN ZEDELGEM VZW - 

BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw 

Motivering 

- een mandaat binnen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

              * 3 vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw ; dit zijn 

raadsleden en/of deskundigen (zonder beperking)  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- statuten van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 27 

- uitslag van de stemming: 

• 8 ja-stemmen voor Geert De Sutter, 5 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 4 ja-stemmen voor Dominiek 

Sneppe, 8 ja-stemmen voor Annick Vermeulen, 2 onthoudingen  
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Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- 1ste vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Annick 

Vermeulen, burgemeester 

- 2de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Ann Devriendt, 

schepen 

- 3de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Geert De Sutter, 

raadslid 

 

 

44. SECRETARIAAT - AANSTELLEN VAN VERTEGENWOORDIGERS  POOLSTOK - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok 

Motivering 

- een mandaat binnen Poolstok wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u  

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok: 23 ja-stemmen voor Katrien 

Vanrobaeys, 1 neen-stem, 3 onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok: 24 ja-stemmen voor Arnold Naessens, 3 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Poolstok voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok: Arnold Naessens, schepen 

 

 

45. SECRETARIAAT - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WESTTOER - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 
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Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van de vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Westtoer 

Motivering 

- een mandaat binnen Westtoer wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Westtoer: 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Westtoer:  

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Westtoer: 24 ja-stemmen voor Ann Devriendt, 3 

onthoudingen 

• plaatsvervanger in de algemene vergadering van Westtoer: 24 ja-stemmen voor Charlotte Vermeulen, 

3 onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Westtoer voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Westtoer: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Westtoer: Charlotte Vermeulen, voorzitter 

 

 

46. SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS SESAM VZW - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vervallen van mandaten wegens de vernieuwing van de gemeenteraad en start nieuwe legislatuur 

Procedure 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sesam vzw 

- verkiezing van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Sesam vzw 

Motivering 

- een mandaat binnen Sesam vzw wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur. 

- de gemeente Zedelgem heeft recht op: 

• 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sesam vzw 

• 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Sesam vzw 

- aan alle fracties werd op 15 februari 2019 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 24 

februari 2019 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- mail aan fractieleiders met vraag tot voordracht kandidaten 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 26 februari 2019 

Stemming 
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- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes 

- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 27 stembrieven in de bus gevonden 

• ongeldige stemmen: 0 

• geldige stemmen: 2 onderdelen, per onderdeel 27 stemmen 

- uitslag van de stemming: 

• 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sesam vzw: 24 ja-stemmen voor Charlotte 

Vermeulen, 3 onthoudingen 

• 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Sesam vzw: 24 ja-stemmen voor Geert Verhegge, 3 

onthoudingen 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de algemene vergadering en in de raad van bestuur van Sesam vzw voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sesam vzw: Charlotte Vermeulen, voorzitter 

- 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Sesam vzw: Geert Verhegge, raadslid 

 

 

47. MEDEDELINGEN 

 

47.1. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met het kappen en heraanplanten van 

bomen 

 

In de Rembertstraat werd recentelijk gestart met het kappen van bomen in functie van de aanleg van een 

fietspad.  Laat het duidelijk zijn...wij staan voor 100% achter de aanleg van dit fietspad!!! We zijn zelf al jaren 

vragende partij want dit is een heel gevaarlijke straat voor onze schoolgaande jeugd. 

Waar we wel vragen bij hebben is of het nodig is dat dan ook de bomen aan de andere kant van de straat 

moeten sneuvelen??? maar liefst 90 bomen worden gekapt. 

Ook hier zal de gemeente tegelijk met de voorziene werken voor het fietspad de hele straat renoveren maar 

zal er slechts een beperkt aantal bomen heraangeplant worden. Er zal ook gewerkt worden aan een beter 

rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater gescheiden wordt.  Op zich een goede zaak! 

Maar toch…gezonde bomen moeten weer plaats ruimen en zullen in veel mindere mate aangeplant worden. 

Anders dan in de Halfuurdreef zijn de werken tot heraanleg nog niet gestart, de baan is nog niet opengebroken, 

er zijn nog géén nieuwe lijnen uitgezet. 

Kan er aan de plannen tot heraanleg nog gesleuteld worden in die zin dat er meer bomen heraangeplant 

worden dan de voorziene 17 bomen?  

 

Schepen Peter Haesaert antwoordt dat de mogelijkheden bekeken worden. Raadslid Martine De Meester 

vraagt om op de hoogte gehouden te worden. Schepen Haesaert zegt dat dit sowieso ter sprake komt op het 

ogenblik van het bespreken van het bomenbeleidsplan. 

 

 

47.2. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met de energie-efficiëntie op het gebied van 

verlichting in openbare gebouwen 

 

Een vraag ivm de energie-efficiëntie op het gebied van verlichting in onze openbare gebouwen. 

Ik stel vast dat o.m. in De Bosserij in Veldegem, in de StrooienHane in Loppem, in de Groene Meersen in 

Zedelgem nog heel wat oude tl-verlichting of verouderde lichtarmaturen in gebruik zijn. ipv moderne led-

verlichting.  Heeft men er zicht op hoeveel deze verbruiken en welke kost dit jaarlijks is en kan dit kenbaar 

gemaakt worden aan de GR?  Is de gemeente van plan hierin te investeren? 

Modernere vormen van verlichting zijn veel zuiniger qua verbruik! Dit scheelt een pak in kost voor de gemeente 

én is van groot belang voor het halen van onze doelstellingen ivm terugschroeven van de CO2 uitstoot in de 

gemeente. Welke maatregelen voorziet men in deze legislatuur te nemen ivm energiebeheersing…want…de 

beste en eerste maatregel is nog steeds besparen op energiegebruik. 

 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat er al inspanningen gebeurd zijn, zoals in de Bosserij. De installatie 

kan er nog 20 jaar functioneren, daarna kan er gekeken worden voor led-verlichting. Hetzelfde geldt voor de 
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Groene Meersen waar er ook een bewegingsdetector toegevoegd werd. In de sporthal van Loppem komt er 

led-verlichting in de zomer van 2019 en dit zal een besparing brengen van 3.000 euro op jaarbasis. Wat ook 

voorzien is dit jaar: led-verlichting op de voetbalvelden in Loppem en Aartrijke. Verder wordt nog een 

haalbaarheidsstudie gestart voor zonnepanelen en dit voor de Groene Meersen en het gemeentehuis.Raadslid 

Martine De Meester vraagt om een overzicht van de genomen stappen in het kader van het 

burgemeestersconvenant. Schepen Arnold Naessens zegt dat dit overzicht in opmaak is en teruggekoppeld 

zal worden naar de gemeenteraad. 

 

 

47.3. Vraag van raadslid Eddy De Wispelaere in verband met de mogelijke financiële impact van de 

personeelskosten 

 

In navolging van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waar raadslid Geert Verhegge een document wenste 

voor te stellen in verband met de mogelijke financiële impact, meer bepaald de personeelskosten, hebben we 

toen met de N-VA-fractie de vraag gesteld (zie verslag gemeenteraad) dit document te laten uitleggen door de 

betrokken opsteller in de eerstvolgende gemeenteraad (28 februari 2019). 

Er zou eveneens een overleg worden georganiseerd met de schepen.  

Graag wat uitleg door de betrokken indiener van het document en de conclusie van de schepen. 

 

Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat hij in de namiddag een mail ontving van raadslid Geert Verhegge die 

verwijst naar uitleg van de bevoegde schepen financiën in de toekomst. 

 

 

47.4. Vraag van raadslid Ann Pattyn in verband met eventuele verwerving van grond in de 

Loppemsestraat voor aanleg parking 

 

Betreft: schepencollege 29/01/2019 punt 17 

 

In het schepencollege van 29/01/2019 werd een agendapunt besproken over mogelijke aankoop grond in de 

Loppemsestraat voor parking. 

 

Wat was de aanleiding en het nut om tot deze aankoop over te gaan? 

 

Schepen Peter Haesaert antwoordt dat het een kans is om dit deel mee te nemen bij de herinrichting van de 

Loppemsestraat, alsook is dit voorgesteld omwille van noodzaak aan parking. Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze 

het jammer vindt dat er kosten gemaakt worden voor vier plaatsen, temeer de mogelijkheden die er zijn aan 

Klaverveld. Het raadslid vraagt of het een vraag is van de eigenaar of een vraag van de gemeente. De schepen 

verwijst naar de historiek van dit dossier en de intentie van het bestuur en antwoordt dat hij voorstander is 

omdat er op die manier vier parkingplaatsen bijkomen in het openbaar domein. 

 

 

48. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 
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Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de 

notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden 

de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 

goedgekeurd beschouwd. 

 

 

49. AANVULLEND PUNT OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER: ALGEMENE MOTIE TOT 

HET VERMIJDEN VAN KAALKAP VAN BOMEN IN DE GEMEENTE 

 

Beraadslaging 

Schepen Peter Haesaert antwoordt dat het aanplanten van extra bomen in de Halfuurdreef niet meer mogelijk 

was; de extra aanplanting in de Rembertstraat is een andere zaak en er is mogelijkheid om meer te doen dan 

in de Halfuurdreef. Schepen Haesaert zegt dat hij en het bestuur de mening van raadslid De Meester delen: er 

wordt dan ook veel bos aangelegd bvb. onlangs in Hoogveld. De schepen zegt dat men volop bezig is met het 

bomenbeleidsplan en dat het plan ter inzage zal gelegd worden voor de bevolking. De schepen zegt dat het 

zijn voorstel is om de motie niet te ondertekenen en het bomenbeleidsplan af te wachten; zijn inziens moet de 

tekst voorgelegd door het raadslid aan de gemeenteraad concreter zijn. Raadslid De Meester zegt dat ze blijft 

geloven in de motie omdat ze vindt dat het een principe is dat door iedereen ondersteund moeten worden 

(gezonde leefomgeving). Het raadslid zegt dat wat er is minstens behouden moet blijven. Raadslid Bart 

Vergote zegt dat er heel wat inspanningen gebeuren vanuit de landbouwsector naar het klimaat, bvb. 

suikerbieten leveren veel zuurstof. Het raadslid vindt dat de landbouw ook zijn rol mag spelen. Raadslid De 

Meester zegt dat het vooral gaat over straten waar bomen massaal gekapt werden de vorige maanden. 

Raadslid Dominiek Sneppe vindt dat er van 'klimaat' een ganse 'poespas' gemaakt wordt en daarom zal ze de 

motie niet goedkeuren. Het raadslid benadrukt wel dat ze pro bomen is. Raadslid Martine De Meester wil 

verduidelijken dat er een tekst gemaakt is (ontwerpnotule) en ze verwijst naar de bewering van schepen 

Haesaert dat er geen concrete tekst zou zijn. Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat zijn fractie het voorstel 

van Groen zal steunen en hij verwijst naar de Baeckelandtlaan waar bomen gesneuveld zijn en dat er vele 

andere lanen en straten zijn waar dit ook al gebeurd is. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Meester, Martine 

Lahousse, Laura 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Vermeulen, Annick  

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 
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Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

 

“Algemene motie tot het vermijden van kaalkap in onze gemeente. De gemeente wil zich optimaal inzetten tot 

minstens het behoud van ons huidig bomenbestand en ijvert voor uitbreiding.” 

  

De gemeenteraad beslist tot een aantal algemene principes ivm boom- en bosbehoud op basis van het 

volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding: 

- het voorbije halfjaar werden op verschillende plaatsen in onze gemeente in groot aantal bomen gerooid. 

De redenen hiervoor waren divers: herstel van een voetpad en bijhorende renovatie van de straat, aanleg 

van een fietspad, ingaan op individuele klachten van overlast van afgevallen blad en schaduw, scheefgroei 

van de bomen, ziek zijn van de bomen, volgroeid zijn van de bomen…Een aantal plaatsen als voorbeeld: 

“boswijk” in Loppem, “Halfuurdreef” in Veldegem, “Rembertstraat” in Veldegem, dreef achteraan 

Merkenveld… 

- de Groenfractie vroeg reeds een aantal keer tot het herzien van beslissingen omwille van het belang van 

bomen voor de algemene gezondheidstoestand van de leefomgeving.  

- de Groenfractie vroeg vorig jaar reeds naar het opmaken van een “bomenplan” voor de gemeente.  Daar 

moet bij aanvang een inventaris gemaakt worden van hoeveel en welke bomen er staan, waar deze staan 

en in welke staat ze zich bevinden.  Op die manier krijgt men een goed zicht op het bomenbestand en kan 

er een opvolgingsplan gemaakt worden voor het gezond houden van dit bestand. 

- steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat klimaatverandering door toedoen van de 

mens steeds grotere vormen aanneemt en in de- al of niet nabije -toekomst grote gevolgen zal hebben 

voor alle leven op aard.  Ook onze contreien zullen geconfronteerd worden met extremer weer zoals 

grotere hitte in de zomer, zwaarder onweer, grotere droogte. 

- de roep bij de burgers, ook in onze gemeente, om er alles aan te doen om deze klimaatverandering in te 

perken. Bomen zijn daarbij van heel groot belang.   

Procedure 

 / 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst:  / 

- andere gemeentelijke diensten:  / 

EXTERN 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven 

algemene rek. beleidsitem  kostenplaats actie bedrag 

          

  

Exploitatie - ontvangsten 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 
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Investering - uitgaven 

investering 

enveloppe 

subproject algemene rek. beleidsitem actie bedrag 

            

  

Investering - ontvangsten 

investering 

enveloppe 

subproject algemene rek. beleidsitem actie bedrag 

            

  

Personeel 

- geraamde personeelsinzet:  x aantal uur om  boomplan uit te tekenen, eventueel kost van een adviesbureau 

dat gespecialiseerd is in dergelijke materie. 

Visum 

/ 

Motivering 

- steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat klimaatverandering door toedoen van de 

mens steeds grotere vormen aanneemt en in de- al of niet nabije -toekomst grote gevolgen zal hebben 

voor alle leven op aard.  Ook onze contreien zullen geconfronteerd worden met extremer weer zoals 

grotere hitte in de zomer, zwaar onweer, grotere droogte.   

- klimaatverandering dringt zich op. Meer dan ooit hebben we bomen nodig om onze leefomgeving gezond 

te houden: het luchtzuiverend effect, temperatuurregelend vermogen (bieden van afkoeling bij extreme 

hitte, windscherm bij hevige wind), plaats voor kleine diersoorten die meer en meer verdrongen worden 

door verstedelijking. 

- -Het is onze plicht als goed gemeentelijk beleid om zo veel als mogelijk maatregelen te treffen om 

klimaatverandering tegen te gaan.  Het optimaal beschermen van onze bomen, of waar bomen omwille 

van verbetering nutsvoorzieningen moeten gerooid worden te voorzien in zo volledig mogelijke 

heraanplant is een noodzaak. 

- onze gemeente ondertekende het Burgemeestersconvenant waarmee we ons verbinden om tegen 2020 

de CO2uitstoot op ons grondgebied met 20% te verminderen. Het rooien van volgroeide bomen zal zeker 

niet bijdragen tot het terugdringen van die uitstoot.  Het terug aanplanten van evenveel bomen als deze 

die gerooid worden is een minimale opdracht.  Wel is het noodzakelijk om na te gaan welke bomen 

gekozen worden: breed- en oppervlakkig wortelende exemplaren moeten gemeden worden.  

- Bomen in gezonde staat hebben een heel groot belang bij het opslaan van CO2. Ze zetten heel wat 

koolstofdioxide om in zuurstof en capteren fijn stof. Oude bomen doen dit veel meer dan jonge bomen: 

tot 70 keer meer. Bovendien dragen deze heel erg bij in de afkoeling van de wijk bij grote hitte en zorgen 

ze voor een goede grondwaterhuishouding bij hevige regenval. Ze hebben een heel grote bijdrage tot het 

gezond maken van de omgeving. Perfect gezonde bomen rooien en vervangen door in aantal veel minder 

jonge bomen is een aanslag op de gezondheid van de wijk. 

- Het belang van een goed bestuur waarbij het gemeenschappelijk belang, zijnde een gezonde 

leefomgeving primeert boven individueel belang is een basishouding. Het algemeen belang van het 

behouden van de bomen zit in het effect dat deze hebben op de gezondheid: CO2-opvang, verkoelend 

effect, waterhuishouding... 

- -Echter het algemeen belang zit hem ook in het aanleggen van ruime en goed toegankelijke voet- en 

fietspaden en het veilig organiseren van zowel gemotoriseerd als traag verkeer. Bomen kunnen hierin een 

sterk bepalende factor zijn. Bomen langs de straten kunnen weggebruikers als het ware gidsen, ze tonen 

duidelijk de loop van de weg aan en kunnen zorgen voor een snelheid remmend effect. 

- -Los van het belang van bomen voor het klimaat, voor de volksgezondheid en voor een goede mobiliteit 

in de gemeente zorgt de aanwezigheid van groen ook voor meer “geluk en verbinding”.  Wetenschappelijk 

onderzoek heeft reeds aangetoond dat waar men uitkijkt op een groene omgeving vol natuurelementen 

mensen zich minder vlug gedeprimeerd voelen.  Bomen in parken en kleine en grote bossen nodigen uit 

om in de natuur te vertoeven en zorgen dat mensen meer verbonden zijn met hun innerlijke zelf en tot 

rust komen. Bovendien kunnen mensen in deze parken en bossen elkaar in ongedwongen sfeer 

ontmoeten wat zorgt voor meer verbinding en contact met elkaar. 
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- -Motivering bevoegde schepen Peter Haesaert: het bomenbeleidsplan dient eerst voorgelegd; 

voorliggende beslissing is niet voldoende concreet 

Dossierstukken 

- tekst: “10000 euro of 10 bomen?”  over het belang van een natuur in de leefomgeving. 

- tekst: “het belang van bomen in stad of gemeente” 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad beslist om de voorgestelde motie om kaalkap in de beboomde straten tegen 

te gaan, niet te ondertekenen.  

 

 

50. BESLOTEN 

 

 

51. JURIDISCHE ZAKEN - RAPPORTERING KLACHTEN PERIODE 1 JANUARI 2018 TOT EN MET 31 

DECEMBER 2018 - KENNISNAME 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de behandelde klachten in de periode van 1 januari 2018 

tot en met 31 december 2018 conform het reglement klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 28 juni 2012.  De raadsleden kunnen de dossiers ten alle tijden inzien bij de klachtenbehandelaar. 

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 


