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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 22 augustus 2019 om 19.30 uur 

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, Geert 

De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Katrien 

Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De Meester, 

Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  
Verontschuldigd: Eddy De Wispelaere, Jean-Pierre De Groodt, Laura Lahousse, raadsleden 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN/DIENSTVERLENING - OPRICHTEN MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW OP SITE 

SINT-MAARTEN TE LOPPEM - PROCEDURE DESIGN AND BUILD - GOEDKEURING GUNNINGSLEIDRAAD - 

BESLISSING 
 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of er aan parking gedacht wordt en ze verwijst naar de ervaring met 

Jonkhove. Schepen Arnold Naessens zegt dat dit het geval is, het is de bedoeling om te komen tot een 

gezamenlijke aanpak met Vivendo die vernieuwbouw zal uitvoeren op de site en die ook parking wil 

voorzien. De schepen vult aan dat er ook werk gemaakt wordt van een fietsvriendelijke omgeving en dat 

mensen gestimuleerd zullen worden om zich met de fiets te verplaatsen. Zo komt er een doorsteek naar de 

autobaan en de Stationsstraat die fietsvriendelijk aangepakt zal worden (bvb. ondertunneling spoorweg 

voor fietsers en voetgangers). Autoverkeer dient geweerd. Daarnaast vraagt raadslid Sneppe wat er met de 

locaties in de dorpskom zullen gebeuren die mettertijd verhuizen naar de site. Schepen Naessens zegt dat 

het nog niet duidelijk is wat er met het gemeentehuis zal gebeuren. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze 

zich kan vinden in het project, ze zegt dat het voor haar fractie zeer belangrijk is dat er een dienstencentrum 

komt in iedere dorpskern. Raadslid De Meester zegt dat ze wel nog op haar honger blijft zitten wat een stek 

voor de jeugd betreft, een eigen stek voor jongeren waar ze creatief kunnen zijn, een stek die er blijft staan. 

Het raadslid vraagt of er kan nagegaan worden om een ruimte te creëren die specifiek voor jongeren 

bestemd is (niet: jeugdverenigingen). Het raadslid zegt dat ze geen nood ziet aan een jeugdhuis, wel aan een 

ruimte waar jongeren vrij kunnen komen en gaan. De schepen zegt dat hij de vraag zal meenemen. Hij vult 

aan dat de buitenspeelruimte die op de site voorzien wordt, toegankelijk gemaakt zal worden voor 

mindervalide kinderen. Raadslid De Meester zegt dat ze foto's van het concept van inclusieve speelruimtes 

aan de schepen zal bezorgen. Raadslid Pol Denys vraagt hoe de ruimtes tussen de school en de gemeente 

zullen verdeeld worden. De schepen antwoordt dat er ruimtes gedeeld zullen worden en dat er ook ruimtes 

specifiek voor de school en voor de gemeente voorzien worden.  
 

Stemming over dit besluit: 
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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 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 48 die een gezamenlijke 

realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat 

- gemeenteraadsbeslissingen d.d. 1 juni 2017, 24 mei 2018 en 23 augustus 2018 betreffende het 

masterplan site Sint-Maarten 

- gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 februari 2019 betreffende goedkeuring selectieleidraad voor het 

project ‘Oprichten multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te Loppem’ 

- collegebeslissing d.d. 4 juni 2019 betreffende goedkeuring gemeentelijke vertegenwoordiging in de 

selectiejury voor het project ‘Oprichten multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te Loppem’ 

- collegebeslissing d.d. 6 augustus 2019 betreffende goedkeuring selectieverslag voor het project 

‘Oprichten multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te Loppem’ 

Aanleiding 

- na goedkeuring van de selectie van de inschrijvers is dit de volgende fase in de procedure 

Procedure 

- Campus Sint-Maarten Loppem vzw organiseert met toepassing van het overheidsopdrachtenrecht een 

plaatsingsprocedure via design and build procedure voor het op te richten gebouw. Het betreft een 

occasionele gezamenlijke opdracht waarbij Campus Sint-Maarten Loppem vzw de procedure voert en 

voor rekening van gemeente en OCMW Zedelgem optreedt 

- de gunningsleidraad ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad 

Dossierstukken 

- gunningsleidraad + eisenprogramma 

- gemeenteraadsbeslissingen d.d. 1 juni 2017, 24 mei 2018, 23 augustus 2018 en 28 februari 2019 

- collegebeslissingen d.d. 4 juni 2019 en 6 augustus 2019 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt de gunningsleidraad, incl bijhorende bijlagen en het eisenprogramma, 

betreffende de opdracht ‘Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem’ goed. 
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2. JURIDISCHE ZAKEN - DEONTOLOGISCHE CODE MANDATARISSEN - AANPASSING EN 

HERVASTSTELLING - GOEDKEURING  

 

Beraadslaging 

Dominiek Sneppe merkt op dat haar fractie dit niet zal goedkeuren omdat men zich niet aan banden wil 

laten leggen en men van oordeel is dat men oppositie mag blijven voeren. Schepen Dehaemers antwoordt 

dat het erover gaat dat dit op respectvolle wijze gebeurt. Raadslid Sneppe antwoordt dat ze vindt dat dit al 

zo verwoord was. 

 

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 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 39 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 

Aanleiding 

- motie van raadslid Günther Descheemaecker in de gemeenteraadszitting van 27 juni 2019 en de 

beslissing van de gemeenteraad om de deontologische code te herzien 

Motivering 

- raadslid Günther Descheemaecker diende voor de gemeenteraadszitting van 27 juni 2019 een motie in 

om naar aanleiding van recente gebeurtenissen in de nationale en lokale media en uitlatingen van een 

gemeenteraadslid om de deontologische code van mandatarissen uit te breiden 

- in de uitlatingen werd de gemeente Zedelgem bestempeld als een boerengat, hetgeen wat commotie 

onder de bevolking teweeg bracht zeker nu dit gebeurt door een gemeenteraadslid en kersvers federaal 

volksvertegenwoordiger 

- omdat de raadsleden ook vertegenwoordigers zijn van de gemeente werd voorgesteld om de 

deontologische code aan te vollen als volgt : " dat raadslieden buiten het feit dat ze respectvol moeten 

omgaan met elkaar ook in het openbaar of in interviews met respect over de gemeente dienen te 

praten" 

- in zitting van de gemeenteraadsleden gingen alle raadsleden akkoord om deze motie in de 

deontologische code te verwerken, er werd ook benadrukt dat het toepassingsgebied van de code 

diende te worden uitgebreid zodat dit niet enkel op personen van toepassing is maar ook op de 

gemeente 
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Besluit 

Artikel 1.- De deontologische code van de mandatarissen wordt aangevuld en als volgt integraal 

goedgekeurd : 

Toepassingsgebied 

Artikel 1. De deontologische code is van toepassing op de lokale mandatarissen. 

Voor de gemeente worden hieronder begrepen: 

- de voorzitter van de gemeenteraad 

- de gemeenteraadsleden, 

- de burgemeester, 

- de schepenen. 

Voor het OCMW worden hieronder begrepen: 

- de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

- de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

- de voorzitter van het vast bureau, 

- de leden van het vast bureau, 

Deze code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van de lokale mandatarissen, 

welke ook hun statuut of hoedanigheid is. 

De code is eveneens van toepassing op de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Lokale mandatarissen die namens de gemeente/het OCMW andere mandaten bekleden, zijn in die 

hoedanigheid eveneens ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Dit geldt 

zowel voor de mandaten die rechtstreeks in verband staan met hun ambt als voor alle hiervan afgeleide 

mandaten. 

Indien een mandaat namens de gemeente/het OCMW wordt opgenomen door een extern persoon, dus niet 

vermeld onder de eerste paragraaf van dit artikel, zal bij diens aanstelling gevraagd worden deze 

deontologische code te onderschrijven. 

Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen dienstverlenende 

activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun ambt. 

De deontologische code is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente en al zijn 

inwoners, hetgeen betekent dat alle voormelde lokale mandatarissen zich respectvol dienen te 

gedragen ten aanzien van alle inwoners en zich respectvol dienen uit te laten over de gemeente. 

Artikel 2. De lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk 

belang. Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een 

organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid heeft. 

Artikel 3. De lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de 

schijn daarvan, tegen. De lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er 

sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt. 

Artikel 4. De lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking 

en stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere 

fases van het besluitvormingsproces. 

Artikel 5. De lokale mandataris zorgt dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt wordt dat 

particuliere belangen begunstigd (kunnen) worden. 

Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing gebeurt zonder enige 

materiële of financiële tegenprestatie van welke aard of omvang ook, en mag geen enkele vorm van politieke 

klantenbinding inhouden. 

Artikel 6. Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt de lokale 

mandataris aan de algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde mandaten hij/zij vervult naast het 

politiek mandaat bij het lokaal bestuur. 

Artikel 7. De lokale mandataris meldt aan de algemeen directeur wanneer hij/zij substantiële financiële 

belangen heeft (bijvoorbeeld aandelen of opties) in een onderneming waarmee de gemeente/het OCMW 

zaken doet of waarin de gemeente/het OCMW een belang heeft. 

Artikel 8. De door een lokale mandataris gemelde mandaten en substantiële financiële belangen zijn 

openbaar en worden ter inzage gelegd. Ook een tussentijds ontstaan mandaat of belang moet meegedeeld 

worden. De algemeen directeur of een personeelslid dat daartoe door de algemeen directeur werd 

aangewezen, draagt zorg voor een geactualiseerde openbare lijst van gemelde mandaten en belangen. Deze 

lijst wordt ook bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
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Corruptie en de schijn ervan 

Artikel 9. De lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, 

goederen, diensten of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden. 

Artikel 10. De lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan. 

Het aannemen van geschenken 

Artikel 11. De lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden 

aangeboden. Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of een fles 

wijn) waarbij de schijn van corruptie en beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan één van de 

onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

- Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in verlegenheid 

brengen. 

- De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats. 

- Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar. 

- Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of activiteit. 

Artikel 12. De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn kan in concrete gevallen afwijken van de 

regels die gelden over het aannemen van geschenken. Dit kan enkel in volledige openbaarheid. 

Het aannemen van persoonlijke voordelen en diensten 

Artikel 13. De lokale mandataris accepteert geen persoonlijke voordelen of diensten van anderen, die 

hem/haar door zijn/haar functie worden aangeboden tenzij het weigeren ervan de uitvoering van het 

mandaat onmogelijk maakt en de schijn de van corruptie of beïnvloeding minimaal is. 

Artikel 14. De lokale mandataris gebruikt die persoonlijke voordelen of diensten die voor zijn/haar raadswerk 

aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden. 

Het aannemen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld diners of recepties) 

Artikel 15. De lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door 

anderen betaald of gefinancierd worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

- De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het mandaat. 

- De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele vertegenwoordiging 

van de gemeente/het OCMW, …). 

- De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal. 

Het accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken 

Artikel 16. De lokale mandataris accepteert werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen 

betaald worden alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te worden op de 

gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De invitatie kan alleen geaccepteerd worden wanneer het bezoek aantoonbaar van belang is voor de 

gemeente/het OCMW en de schijn van corruptie of beïnvloeding minimaal is. Van een dergelijk werkbezoek 

wordt altijd (schriftelijk) verslag gedaan aan de raad. 

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur 

Artikel 17. De lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn in het huishoudelijk reglement 

over het gebruik van faciliteiten, middelen en interne voorzieningen die voor de uitvoering van het mandaat 

worden voorzien. 

De lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in het 

huishoudelijk reglement. 

Omgaan met informatie 

Artikel 18. De lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij 

individueel gestemd heeft. Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden en 

motieven op basis waarvan de raad als geheel de beslissing genomen heeft. 

Artikel 19. De lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van 

lokale mandataris kennis krijgt van geheimen die door personen aan de gemeente/ het OCMW zijn 

toevertrouwd. Bekendmaking van deze geheimen is verboden, behalve wanneer de wet de openbaring 

oplegt of mogelijk maakt. Daarnaast zijn mandatarissen ook gebonden aan de regels van de geldende 

privacywetgeving (GDPR/AVG). 

Persoonlijke zaken uit personeelsdossiers of persoonlijke informatie van mensen die een sociale premie 

aanvragen vallen alleszins onder het beroepsgeheim. Deze gegevens moeten beschermd worden en kunnen 

dus niet gedeeld worden. 
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Artikel 20. Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale 

mandatarissen. Deze plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering (feiten, 

meningen, overwegingen…). 

Artikel 21. De lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige 

wijze om met de informatie die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie. 

Artikel 22. De lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar 

functie enkel voor zijn/haar raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het persoonlijk 

belang van anderen. 

Artikel 23. De lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet 

zeker is dat de afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender wordt de 

expliciete toestemming gevraagd. 

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen 

Artikel 24. Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college van burgemeester en 

schepenen, de leden van het vast bureau, de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de 

personeelsleden van de gemeente en het OCMW. 

Elk raadslid, elk lid van het college van burgemeester en schepenen, elk lid van het vast bureau, elk lid van 

het bijzonder comité voor de sociale dienst en elk personeelslid is een medemens en medeburger en 

verdient respect. 

Een respectvolle omgang met elkaar zorgt voor een betere beraadslaging en leidt tot zorgvuldigere en dus 

betere beslissingen. Bovendien heeft de manier waarop het college/het vast bureau en het bijzonder comité 

voor de sociale dienst en de raad met elkaar omgaan een invloed op de geloofwaardigheid van de politiek. 

Artikel 25. Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college/het vast bureau en de leden van het 

bijzonder comité, de algemeen directeur en de andere personeelsleden op een correcte wijze en dit zowel 

verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de elektronische communicatie. 

Artikel 26. Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het 

huishoudelijk reglement en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op. 

Artikel 27. Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare vergaderingen, van 

negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden. 

Informatiebemiddeling 

Artikel 28. Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te 

verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de manier 

waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur. 

Artikel 29. De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de 

werking van de diensten die instaan voor de behandeling van klachten over het optreden of het niet-

optreden van de overheid. 

Artikel 30. Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de administratie 

kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mogen door de lokale 

mandatarissen niet worden doorgegeven. 

Administratieve begeleiding en ondersteuning 

Artikel 31. De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de 

administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende 

kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van 

zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de 

administratieve behandeling van dossiers. 

Artikel 32. Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale 

mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de personeelsleden, de objectiviteit van de 

procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke 

dossiers. 

Artikel 33. De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en 

ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze melding 

gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris. 

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten 

Artikel 34. Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij lokale mandatarissen een 

administratieve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst 
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een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na verloop van een langere verwerkings- of 

behandelingstermijn. 

Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn verboden. 

Artikel 35. Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak 

aanwendt om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door de 

belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke  tussenkomsten zijn verboden. 

Artikel 36. Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op 

benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden. 

Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, aanstelling of 

bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of de bevordering gebeurt 

op basis van de geldende normen en procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst 

of instantie. 

Artikel 37. Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij 

werkgevers in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of 

leveren aan de betrokken werkgevers. 

Enkele algemene bepalingen 

Artikel 38. Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen, 

groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen principieel voorrang aan het algemeen 

boven het particulier belang. 

Artikel 39. Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of 

begeleiding gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook en 

mag geen vorm van cliëntenwerving inhouden. 

Artikel 40. De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers 

zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische en/of 

religieuze overtuiging, ideologische voorkeur of persoonlijke gevoelens. 

Naleving en handhaving van de deontologische code 

Artikel 41. De lokale mandatarissen verbinden zich ertoe onderhavige deontologische code na te leven. 

Artikel 42. Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding 

van de code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het personeelslid dat 

door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 

Artikel 43. Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere 

lokale mandataris, dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels en 

verwijst de betrokkene zo nodig door naar de algemeen directeur. 

Artikel 44. De gemeenteraad stelt een deontologische commissie samen, conform de regels voor de 

samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

De deontologische commissie telt evenveel leden als er fracties zijn en de leden vertegenwoordigen telkens 

één fractie. De leden kunnen een raadslid zijn of een onafhankelijk expert. Voor elk lid aangeduid vanuit de 

fracties wordt ook een plaatsvervanger aangesteld. (cf artikel 50) 

De deontologische commissie kiest uit zijn midden een voorzitter. De algemeen directeur is secretaris van de 

deontologische commissie en stelt de notulen op. 

Artikel 45. De deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code en oordeelt 

over meldingen en klachten inzake inbreuken erop. Zij kan tevens advies uitbrengen over de bepalingen in 

deze deontologische code. 

Artikel 46. Elkeen, die geconfronteerd wordt met een handeling, die kennelijk in strijd is met deze 

deontologische code, meldt de inbreuk schriftelijk binnen de 10 dagen aan de algemeen directeur. Anonieme 

klachten zijn niet ontvankelijk. 

Deze melding wordt door de algemeen directeur onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken 

mandataris, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van de deontologische commissie. 

Artikel 47. De voorzitter van de deontologische commissie roept digitaal binnen de 15 dagen nadat hij kennis 

kreeg van de klacht de deontologische commissie samen, die de gegrondheid van de klacht onderzoekt. Om 

het recht van verdediging van de betrokken mandataris te vrijwaren, wordt deze ter zitting gehoord. 

Artikel 48. De vergaderingen van de deontologische commissie zijn niet openbaar. 

Artikel 49. Over meldingen en klachten inzake inbreuken op de deontologische code wordt steeds geheim 

gestemd. 
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Artikel 50. Wanneer een lid van de commissie, hetzij als klager, hetzij als aangeklaagde, betrokken partij is, 

neemt hij niet deel aan de beraadslaging en de stemming. In dit geval wordt de plaatsvervanger opgeroepen. 

Artikel 51. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. 

De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en 

ongeldige stemmen niet meegerekend. 

Artikel 52. Stelt de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code vast, wordt in hoofde 

van de betrokken mandataris een blaam uitgesproken. 

Artikel 53. De betrokken mandataris en de voorzitter van de gemeenteraad worden onverwijld schriftelijk in 

kennis gesteld van de uitspraak van de deontologische commissie. In geval van een blaam is de voorzitter 

van de gemeenteraad er aan gehouden de uitspraak in openbare zitting mee te delen aan de gemeenteraad 

tijdens de eerstvolgende zitting. 

Artikel 2.- De toepassing van de deontologische code voor mandatarissen zal ieder jaar worden geëvalueerd. 

 

 

3. JURIDISCHE ZAKEN - MINNELIJKE VERWERVING GROND VOOR AANLEG FIETSPAD 

NOORDSTRAAT - ONTWERPAKTE - 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 

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 
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- 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/006 

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 

- 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 Dejonckheere Herman, wonende te Gistel, Zomerloosstraat 37, de 

heer en mevrouw  Dejonckheere Gabriël en Willem Godelieve, wonende te Zuienkerke, Dullemolenstraat 

2, mevrouw Dejonckheere Annie, wonende te Koekelaere, Belhuttebaan 109, de heer en mevrouw 

Dejonckheere Christiane - Maenhoudt Paul wonende te Oudenburg, Westkerksestraaat 91, mevrouw 

Dejonckheere Sabina, wonende te Oudenburg, Zandvoordsestraat 232, mevrouw Dejonckheere Martine, 

wonende te Zedelgem, Krinkelweg 15, mevrouw Dejonckheere Godelieve wonende te Middelkerke, 

Bazelarestraat 8, de heer Tylleman André wonende te Houthulst, Kouterstraat 76 en mevrouw Tylleman 

Stephanie wonende te Lo-Reninge, Oostpoeselstraat 14, van het perceel kadastraat gekend als 

Zedelgem, vierde afdeling Aartrijke, sectie A deel nummer 739 G voor een opp van 5 a 86 ca, lot 11 op het 

opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal bedrag van  2.457 EUR 

Dossierstukken 

- ontwerpakte  

- grondplan (2 delen) 

- visum 2019/PAT/005 
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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 Dejonckheere Herman, wonende te Gistel, Zomerloosstraat 37, de 

heer en mevrouw  Dejonckheere Gabriël en Willem Godelieve, wonende te Zuienkerke, Dullemolenstraat 

2, mevrouw Dejonckheere Annie, wonende te Koekelaere, Belhuttebaan 109, de heer en mevrouw 

Dejonckheere Christiane - Maenhoudt Paul wonende te Oudenburg, Westkerksestraaat 91, mevrouw 

Dejonckheere Sabina, wonende te Oudenburg, Zandvoordsestraat 232, mevrouw Dejonckheere Martine, 

wonende te Zedelgem, Krinkelweg 15, mevrouw Dejonckheere Godelieve wonende te Middelkerke, 

Bazelarestraat 8, de heer Tylleman André wonende te Houthulst, Kouterstraat 76 en mevrouw Tylleman 

Stephanie wonende te Lo-Reninge, Oostpoeselstraat 14, van het perceel kadastraat gekend als 

Zedelgem, vierde afdeling Aartrijke, sectie A deel nummer 739 G voor een opp van 5 a 86 ca, lot 11 op het 

opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal bedrag van  2.457 EUR 

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

 

 

4. PREVENTIE - VISIETEKST EN GLOBAAL PLAN PERIODE 2019-2024 VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK - GOEDKEURING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe merkt op dat er een 'dt-fout' staat in de inleiding van het document ('vind' men 

terug in de welzijnswet... moet zijn: 'vindt' men...). Raadslid Sneppe vindt het belangrijk dat de oorzaak van 

arbeidsongevallen aangepakt wordt en ze vraagt of ze kan terugvinden of het aantal arbeidsongevallen daalt 

door de opvolging. Schepen Naessens antwoordt dat dit de bedoeling moet zijn. Verder vraagt het raadslid 

of bijscholing van de werknemers gestimuleerd wordt. Schepen Naessens antwoordt dat dit gebeurt, bvb. 

opleidingen heftruckchauffeur, werken met een hoogtewerker. Verder zegt raadslid Sneppe dat ze het 

belangrijk vindt om oudere werknemers aangepast werk te geven. De schepen antwoordt dat dit zo veel 

mogelijk zal gebeuren, maar de mogelijkheden moeten er ook zijn en daar knelt soms het schoentje. 

Raadslid Martine De Meester vraagt of er zicht is op cijfers omtrent omgaan met agressie aan balie omdat ze 

van personeelsleden hoort dat dit almaar toeneemt. Algemeen directeur Sabine Vermeire antwoordt dat er 

cijfers beschikbaar zijn en ze verwijst naar de enquête psychosociale risico-analyse. Ze zegt dat de cijfers 

significant zijn en dat er opleidingen zullen georganiseerd worden zodat medewerkers vaardig worden om 

met agressie om te gaan. Dit is niet alleen het geval aan de balies, agressie komt ook vaak voor in het 

containerpark, vervolgt Sabine Vermeire. 

 

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 
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Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

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 

- wet welzijn op het werk 

Aanleiding 

- wettelijke verplichting opmaak Globaal preventieplan periode 2019-2024 en visietekst 

Motivering 

- conform de wet op het welzijn op het werk dient een globaal plan opgemaakt te worden 

- door de integratie van dienst preventie gemeente en ocmw wordt één visie en één plan opgesteld 

- het globaal plan is gebaseerd op een visie die het bestuur heeft op preventie en op de algemene 

risicoanalyse die werd opgemaakt 

- aan het globaal plan werden actiepunten gekoppeld 

- het plan werd reeds voorgelegd aan het managementteam, de diensthoofden, de vakorganisaties, het 

college en het vast bureau met positief advies 

Dossierstukken 

- visietekst 

- globaal plan 

- risicoanalyse 

- actiekaarten 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt de visietekst en het globaal plan voor preventie en bescherming op het 

werk, zoals toegevoegd als bijlagen bij dit besluit, voor de periode van 2019 tot 2024 goed. 

 

 

5. WONEN - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WOONWINKEL - ENGAGEMENTSVERKLARING 

EN SUBSIDIEAANVRAAG - GOEDKEURING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of de woonwinkel kan doorgaan als er geen subsidies komen. Schepen 

Arnold Naessens zegt dat dit kan, maar dat dit wel betekent dat de gemeenten veel meer budget zullen 

moeten inbrengen dan nu het geval is en dat dit dan moet afgestemd worden met alle gemeenten van het 

samenwerkingsverband. Raadslid Sneppe zegt dat ze het goed vindt dat er op betaalbaar wonen ingezet 

wordt en ze verwijst naar de case van een gezin in Zedelgem met zeven kinderen die geen huis vond. De 

schepen antwoordt dat gezinnen begeleid worden door de woonwinkel. Er wordt ook naar sociale 

huisvestingsmaatschappijen doorverwezen. 

 

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 
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Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 

- Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2016 betreffende het lokaal woonbeleid 

- Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017, in het bijzonder het artikel 40 betreffende de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en titel III betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

- Besluit van de gemeenteraad dd. 28 februari 2019 betreffende de vertegenwoordiging van de 

gemeente Zedelgem in het beheerscomité 

Aanleiding 

- de Woonwinkel (intergemeentelijk project) dient een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen 

Motivering 

- Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag 

door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente (Oostkamp, Beernem, Torhout, Damme 

en Zedelgem)  zich akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 en 

verbindt elke  deelnemende gemeente zich tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan. 

- De deelnemende besturen engageren zich tot het uitvoeren van de verplichte activiteiten en kiezen voor 

een pakket aanvullende activiteiten zoals omschreven in voorliggende subsidieaanvraag. 

- Voor de verplichte activiteiten dient een engagementsverklaring ingevuld. Verantwoordingsstukken zijn 

niet nodig in de subsidieaanvraag. (deel 1 van de subsidieaanvraag). 

- De engagementsverklaring wordt door Wonen Vlaanderen sterk gemonitord op het effectief uitvoeren 

van deze activiteiten. 

- Het tweede deel van de subsidieaanvraag omvat enkele aanvullende activiteiten. De keuze is er om het 

aantal aanvullende activiteiten te doseren omdat het luik aan verplichte activiteiten sterk toegenomen 

is. 

- De subsidieaanvraag werd voorgelegd aan Wonen Vlaanderen op 14 mei 2019. De aanvraag werd 

aangepast volgens de gemaakte afspraken en ingediend op 28 juni 2019. De aangepaste 

subsidieaanvraag moet opnieuw goedgekeurd worden door de gemeenteraad van elke deelnemende 

gemeente.  Daarnaast dient er een protocol vastgelegd tot tot uitvoering van de verplichte en 

aanvullende activiteiten. De gemeenteraadbeslissingen moeten, ter aanvulling van de subsidieaanvraag 

die reeds ingediend werd, ten laatste tegen 30 september 2019 verstuurd worden aan Wonen 

Vlaanderen.  

- Momenteel krijgt De Woonwinkel 120.000 EUR aan Vlaamse subsidies. Indien de subsidieaanvraag 

goedgekeurd wordt, kunnen we voor de volgende periode een jaarlijkse subsidie krijgen van 96.000 EUR 

voor de verplichte activiteiten, 40.320 EUR voor de aanvullende activiteiten. 

- Een stuurgroep moet het project begeleiden en ondersteunen. In de stuurgroep is elke deelnemende 

gemeente vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en 

schepenen. Voor Zedelgem is dit schepen Arnold Naessens (schepen bevoegd voor wonen). De 

stuurgroep komt minstens twee keer per werkingsjaar samen. 

Dossierstukken 

- engagementverklaring en subsidieaanvraag 

- protocol tot uitvoering van de verplichte en aanvullende activiteiten 

Besluit 
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Enig artikel. De subsidieaanvraag met inbegrip van de engagementverklaring voor het intergemeentelijk 

project woonwinkel ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, en het protocol tot uitvoering van de 

verplichte en aanvullende activiteiten, zoals toegevoegd als aparte bijlagen bij dit besluit, voor de periode 

2020-2025, worden goedgekeurd. 

 

 

6. OPENBARE WERKEN – FIETSPAD BRUGSE- EN DIKSMUIDSE HEIRWEG - 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN RIOPACT – BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Martine De Meester zegt dat ze dit project toejuicht. Haar fractie is er al lang vragende partij naar, 

zegt ze. 

 

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 

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 

Aanleiding en motivatie 

- Noodzaak tot bijsturing samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen inzake de aanleg 

van een fietspad langs de Diksmuidse Heirweg : noodzaak toevoeging rioleringswerken en 

wegeniswerken aan het project met als gevolg een aanpassing van de schaal en de aard van het project 

door toevoeging projectdelen en een nieuwe projectpartner 

Procedure 

- beslissing Gemeenteraad 24 september 2015 met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst 

- goedkeuring overeenkomst met Aquafin nv en studiebureau ir. CH Lobelle BVBA in kader van riopact 

voor de aanleg van het fietspad en rioleringen in de Brugse en Diksmuidse Heirweg in de gemeenteraad 

van 28 maart 2019 

- Gezien de wijzigingen van het project is een aangepaste samenwerkingsovereenkomst nodig die de 

verdeling van de kosten en de verantwoordelijkheden van alle partners in het project vastlegt 
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Adviezen 

- Eigen dienst: Gunstig 

Motivering 

- Gewijzigde projectinhoud fietspad Brugse- Diksmuidse Heirweg.  

- Riopact wordt als partner toegevoegd aan het project voor aanpassing en aanleg van de riolering ter 

hoogte van Prof. Nelissstraat te Aartrijke en de Kronestraat in Zedelgem 

- De gemeente neemt de studiekost voor het aandeel van het fietspad vanaf gunning ten laste waar dit 

voordien in uitvoering zat bij de diensten van de Provincie West-Vlaanderen. Deze aanpassing heeft als 

resultaat een meerkost voor de studiekosten ter waarde van 24.885,81 EURO incl. BTW voor de 

gemeente Zedelgem 

- Door de gewijzigde inhoud t.o.v. het oorspronkelijk project is er een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst vereist tussen de partners en dient de huidige 

samenwerkingsovereenkomst ontbonden 

- Studiebureau Lobelle bvba stond in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen al in voor de studie van 

het fietspad tot gunning 

- Via de overeenkomst met Aquafin nv en studiebureau ir. CH Lobelle bvba, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 28 maart 2019 is de gewijzigde studieopdracht toegekend aan studiebureau Lobelle 

bvba 

- De gewijzigde projectinhoud heeft de volgende geraamde financiële impact op de gemeente en haar 

partners. De totale kost voor de gemeente voor de infrastructuurwerken wordt geraamd op 782.571,74 

EURO incl. BTW t.o.v. 279.000 EURO incl. BTW voordien. De rioleringswerken ten laste van riopact wordt 

geraamd op 545.308,70 EURO incl. BTW. De subsidies van de afkoppelingswerken op privaat domein ten 

laste van de gemeente wordt geraamd op 25.000 EURO. De kosten voor de infrastructuur binnen dit 

project ten laste van de Provincie West-Vlaanderen blijft ongewijzigd en wordt geraamd op 1.422.046,32 

EURO incl. BTW. Voor de kosten aan de nutsleidingen ten laste van de projectpartners is nog geen 

detailraming beschikbaar. 

- Het bestek, de lastvoorwaarden en de gunningswijze met raming van deze werken wordt nog 

voorgelegd in een volgende gemeenteraad 

Dossierstukken 

- Samenwerkingsovereenkomst GR 24 september 2015 

- Nieuw ontwerpvoorstel van samenwerkingsovereenkomst 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad beslist tot de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 

West-Vlaanderen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2015 

Artikel 2.- De gemeenteraad beslist tot het sluiten met de samenwerkingsovereenkomst Project ZED 3018 

met N.V. Aquafin en de Provincie West-Vlaanderen voor aanleg van een fietspad, rioleringswerken en 

wegeniswerken langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg, zoals toegevoegd als bijlage aan dit besluit. 

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

 

 

7. MOBILITEIT – PRINCIEPSOVEREENKOMST STREEFBEELD SPOOROVERWEGEN MET INFRABEL – 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Günther Descheemaecker vraagt hoe het Vlaams Gewest betrokken wordt bij de uitvoering van het 

streefbeeld en hij verwijst naar de gewestwegen. Schepen Dehaemers antwoordt dat er met alle partners 

rond de tafel zal gezeten worden eens de overweg aangepakt wordt. Het is een streefbeeld, beklemtoont de 

schepen, iedere overweg moet nog in de diepte uitgewerkt worden. Concrete afspraken zullen er ook nog 

gemaakt moeten worden per overweg, bvb. wie betaalt wat. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar 

communicatie met de inwoners en ze stelt voor om nu al met het streefbeeld naar de inwoners te gaan 

omdat er op die manier vele ideeën kunnen aangeleverd worden. Het raadslid zegt ook dat ze het belangrijk 

vindt om vroegtijdig te informeren zodat inwoners niet schrikken als ze 'hierover morgen in de kranten 

zullen lezen'. Schepen Dehaemers antwoordt dat er op dit moment nog geen concrete informatie gegeven 

kan worden en dat het weinig zinvol is om inwoners te laten nadenken of meer nog, 'zenuwachtig' te maken, 

zolang er niets concreets gebracht kan worden. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze vindt dat er vele 
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zaken concreter overkomen dan wat zij verstaat onder een 'streefbeeld' en ze zegt dat ze hoopt dat dit 

dossier op de verkeerscommissie uitgebreid geagendeerd zal worden. De schepen antwoordt dat hij dit zal 

agenderen en hij vult aan dat het eenzijdige studies zijn van Infrabel die naar grote waarschijnlijkheid in de 

eerstkomende 30 jaar niet zullen aangepakt worden, dus heeft het, zegt hij, geen zin, om burgers nu al 

nodeloos ongerust te maken over studies die nog moeten bediscussieerd worden. Raadslid Brigitte Himpens 

zegt dat ze niet in de krant wil lezen dat er een 'streekbeeld' is, het gaat om een 'streefbeeld'.  

 

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 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 De Meester, Martine 

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 

Aanleiding 

- toelichting Infrabel d.d. 19/02/2016 van “streefbeeld overwegen Zedelgem” 

- wens gemeentebestuur voor onderzoek van impact op ruimte en mobiliteit en zoektocht naar 

alternatieven. 

Procedure 

- beslissing GR 16/01/2017 met betrekking tot de lastvoorwaarden voor opmaak haalbaarheidsstudie voor 

onderzoek naar alternatieven spooroverwegen 

- beslissing cbs 23/05/2017 tot gunning van het haalbaarheidsonderzoek aan Vectris cvba uit Leuven 

- gesprekken voor onderzoek met betrokken partners AWV, Agentschap MOW, De provincie West-

Vlaanderen en Infrabel voor onderzoek naar haalbaarheid 

Adviezen 

- Eigen dienst: Gunstig 

Krediet 

- 

Motivering 

- In de studie opgemaakt door Vectris cvba wordt vastgesteld dat de overwegen zonder significante 

invloed op elkaar elk afzonderlijk kunnen behandeld worden. 

- De realisatie van de fietssnelweg vereist de aanpak van de overwegen als conflictpunt. 

- Door een systematische aanpak van de overwegen wordt de verkeersveiligheid verhoogd. 

- De overwegen opgenomen in de princiepsovereenkomst worden beschouwd als de overwegen die een 

hoge prioriteit hebben voor aanpak en waarvan de impact op de omgeving voldoende duidelijk is. Dit 



 

16 

betreft: Streefbeeld overwegen Kattestraat, Zeedijkweg , Diepstraat, Heidelbergstraat/stationsstraat, 

Steenbrugsestraat 

- Op voorstel van het College in zittingen van 9 juli en 14 augustus 2019 

Dossierstukken 

- Princiepsovereenkomst 

- Eindpresentatie studie overwegen Zedelgem 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad beslist tot de goedkeuring van de princiepsovereenkomst tot aanpak van 

prioritaire overwegen, zoals toegevoegd als bijlage bij dit besluit. 

Artikel 2. – De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

 

8. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

8.1. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met een aanvraag voor het plaatsen van 

luchtzuiverende en geluidswerende panelen langs de E40 kant Loppem 

 

Naar aanleiding van de gemeenteraad van do 22/08 wil ik graag aan de Schepen van Milieu een herinnering 

meegeven en een vraag stellen. 

  

Op de gemeenteraad van 25 april werd een petitie afgegeven om een aanvraag te doen voor het plaatsen van 

luchtzuiverende en geluidswerende panelen langs de E40 kant Loppem. 

We hebben als voltallige gemeenteraad toen beslist om bij het Gewest aan te dringen om een onderzoek te 

laten plaatsvinden in september om de eerste stappen te kunnen zetten voor dergelijke panelen. 

  

Is er vanuit de gemeente reeds een brief met onze vraag opgesteld? We zouden dit eind augustus versturen. 

Het zou wenselijk zijn als er een ontwerp van brief op de gemeenteraad kan voorgesteld worden zodat dit 

inderdaad door alle fracties mee kan ondertekend worden. 

Kan hiervoor gezorgd worden? 

 

Raadslid Martine De Meester zegt dat haar vraag ondertussen beantwoord is en ze verwijst naar de mail van 

de algemeen directeur die de brief bezorgde aan de raadsleden. 

 

 

8.2. Vraag van raadslid Dominiek Sneppe in verband met overlast door meeuwen 

 

In de wijken rond CNH en Packo hebben buurtbewoners overlast door de meeuwen. 

Vroeger werden de eieren geroofd zodat die meeuwenpopulaties niet uitbreidden. 

Mijn vraag is dan ook: 

Worden de nesten nog geroofd? 

Wanneer gebeurt dat?  

Door wie gebeurt dat? 

 

Schepen Arnold Naessens zegt dat het aantal meeuwen toeneemt (impact haven Zeebrugge). Schepen 

Naessens antwoordt dat er vele initiatieven zijn om de meeuwen af te schrikken, het enige efficiënte is het 

schudden van de eieren, vervolgt de schepen, met andere maatregelen wordt het probleem alleen maar 

verlegd. De schepen zegt verder dat grote bedrijven blijvend aangesproken worden om maatregelen te 

nemen (bvb. Packo, daar biedt de brandweer ook ondersteuning). Hij geeft nog mee dat er aan de kust 

locaties gezocht worden waar de meeuwen ongestoord hun ding kunnen doen. 

 

 

9. TOELICHTING EXTRANET 

 

Er wordt toelichting gegeven bij het gebruik van extranet (smoelenboek) door algemeen directeur Sabine 

Vermeire. 
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10. 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 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

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.  

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 


