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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 26 september 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, 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, Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn 

Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  
Verontschuldigd: Laura Lahousse, raadslid 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE POLITIEZONE - DIENSTJAAR 2019 - 

WIJZIGING NR. 1 - VASTSTELLING - BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar de afrekening van het verkeersveiligheidsfonds: waarom gaat dit 

terug tot 2014 (in tegenstelling tot andere afrekeningen)? De korpschef, dhr. Eddy Van Daele, antwoordt dat 

deze afrekening vertraging opliep ingevolge federale regelingen. Het raadslid stelt de vraag naar de 

aanpassingen die voorzien worden ingevolge de Saldus-wetgeving. De korpschef licht toe dat de Saldus-

wetgeving gaat om het recht op bijstand door een advocaat (nieuwe wetgeving) door alle burgers (bvb. ook 

burgers die aangehouden worden). Hiervoor waren er infrastructurele aanpassingen nodig. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

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 

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 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 

- omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019 

- omzendbrief BA 2002/12 van 17 september 2002 houdende wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 

door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en politiezones 

- omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 houdende wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de 

beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging 

van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Aanleiding 

- indienen ontwerp-begrotingswijziging 2019 nr. 1 van Politiezone Het Houtsche op 26 augustus 2019 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven (exploitatietoelage) 

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494000 040000 - - 1.814.699,00 EUR 

  

Investering – uitgaven (investeringstoelage) 

inv. env. subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

AWoverig 040000/1 6640000 040000 - 0,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen deze begrotingswijziging 

Dossierstukken 

- ontwerp-begrotingswijziging 2019 nr. 1 van Politiezone Het Houtsche 

- presentatie 

Besluit 

Artikel 1.- De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone Het Houtsche, voorzien in de 

politiebegroting 2019, wordt als volgt gewijzigd en goedgekeurd: 

- exploitatie: 1.814.699,00 EUR (- 130.477,00 EUR) 

- investeringen: 0,00 EUR (ongewijzigd) 

Deze wijziging zal worden opgenomen in de eerstvolgende interne kredietaanpassing. 

Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Politiezone Het Houtsche en de 

provinciegouverneur. 
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2. FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE POLITIEZONE - DIENSTJAAR 2020 - 

VASTSTELLING - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere verwijst naar een interview met de korpschef enige jaren terug en naar de 

belangrijke rol van de wijkagent die de korpschef in het interview naar voor bracht. Het raadslid heeft het 

verder over de aanwezigheid van de wijkagenten in de fietsstraten en zegt dat hij dit zeer positief vindt. Het 

raadslid vraagt of dit gecontinueerd zal worden (na de pensionering van de korpschef). De korpschef 

antwoordt dat dit beleid is en dat de visie voortgezet wordt. Verder zegt de korpschef dat de wijkwerking 

versterkt zal worden doordat de wijkagenten in de nabije toekomst 15 % meer van hun tijd zullen ingezet 

worden in de wijk en minder administratieve taken zullen opnemen ingevolge een interne reorganisatie. 

Bedoeling vooral is om allerhande problemen in de wijk meer preventief aan te pakken. 

 

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 

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 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 

- omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 20 juli 2018 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 

lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 

- omzendbrief BA 2002/12 van 17 september 2002 houdende wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 

door het decreet van 15 juli 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en politiezones 

- omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 houdende wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de 

beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging 

van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Aanleiding 

- indienen ontwerp-politiebegroting 2020 van Politiezone Het Houtsche op 26 augustus 2019 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven 
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alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494000 040000 - - 2.003.531,00 EUR 

Investering – uitgaven 

inv. env. subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

AWoverig 040000/1 6640000 040000 - 0,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen dit budget 

Dossierstukken 

- ontwerp-politiebegroting 2020 van Politiezone Het Houtsche 

- presentatie 

Besluit 

Artikel 1.- De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone Het Houtsche voorzien in de ontwerp-

politiebegroting 2020, wordt als volgt goedgekeurd: 

- exploitatie: 2.003.531,00 EUR 

- investeringen: 0,00 EUR 

Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Politiezone Het Houtsche en de 

provinciegouverneur. 

 

 

3. FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING GEMEENTE 2/2019 - KENNISGEVING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze het vreemd vindt dat er een groot verschil is tussen de personeelsuitgaven 

van kwartaal 1 en van kwartaal 2. Schepen Ann Devriendt zegt dat ze dit zal uitzoeken en dat ze schriftelijk 

zal antwoorden. Raadslid Stijn Timmerman komt tussen en zegt dat de beide totalen dienen opgeteld. 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt wat vervallen facturen zijn. De schepen antwoordt dat dit facturen zijn die 

niet tijdig betaald worden. 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 

de beleidsrapporten, rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van 

de lokale besturen 

Procedure 

- na het verstrijken van ieder kwartaal zal de gemeenteraad op de hoogte gebracht worden over de 

vorderingen, de leveranciersschulden, de budgetuitvoering en de thesaurietoestand 

Dossierstukken 

- kwartaalrapportering gemeente 2/2019  

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van kwartaalrapportering 2/2019. 

 

 

4. SECRETARIAAT – AANDUIDING LID BESTUURLIJKE COMMISSIE VVSG VZW – KENNISGEVING 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende: 

 Wettelijk kader 

- artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- bij de start van een nieuwe lokale legislatuur moet de VVSG vzw de nieuwe samenstelling van de eigen 

bestuursorganen bepalen.  Dat gebeurt binnen het kader van de VVSG-statuten, die eind 2018 door de 

Algemene Vergadering werden gewijzigd en unaniem werden goedgekeurd. 

 Procedure 



 

5 

- eind januari 2019 werden alle steden en gemeenten uitgenodigd om kandidaten voor de algemene 

vergadering (afgevaardigde), de Raad van Bestuur en de bestuurlijke commissies. 

- beslissing van het Dagelijks Bestuur van de VVSG van 3 juli 2019 waarbij voorzitter, Charlotte Vermeulen 

werd aangeduid als lid van de bestuurlijke commissie 3: Samenleven en zorg voor elkaar 

 Motivering 

- de VVSG kreeg heel wat kandidaturen binnen en heeft bij de samenstelling van de Raad van Bestuur (20 

effectieve mandatarissen en 5 gecoöpteerde leden) en de 6 bestuurlijke commissies rekening gehouden 

met de volgende criteria :  

       de voordrachten vanuit de steden en gemeenten,

       de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 die de grondslag levert voor de 

verdeling over de verschillende politieke partijen (die gelet op andere verdeelcriteria ook voorstellen 

kunnen formuleren om tot een evenwichtige samenstelling van de Raad te komen);

       een zo ruim mogelijke spreiding over de verschillende types gemeenten,

       een zo ruim mogelijke geografische spreiding,

       een billijke man/vrouw verhouding,

       het statutaire verbod dat er vanuit één gemeente meer dan één lid in de Raad van Bestuur zit.

- vanuit deze overwegingen en criteria heeft de VVSG vzw mevrouw Charlotte Vermeulen aangeduid als lid 

van één van haar bestuurlijke commissies : commissie 3 Samenleven en zorg voor elkaar 

Dossierstukken 

- notulen Raad van Bestuur VVSG vzw – 2019-06-26 

- samenstelling bestuurlijke commissies VVSG vzw zoals goedgekeurd door het dagelijks bestuur dd. 3 juli 

2019 

- mail dd. 4 sept. 2019 van Charlotte Vermeulen ivm aanstelling in de bestuurlijke commissie van VVSG 

vzw 

 Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het Dagelijks Bestuur van de VVSG vzw van 

3  juli 2019 tot aanduiding van Charlotte Vermeulen als lid van één van de bestuurlijke commissies van de 

VVSG vzw, de commissie Samenleven en zorg voor elkaar. 

Artikel 2.-Voornoemde mandaat geeft recht op een presentiegeld, uitgekeerd door de VVSG vzw.  

 

 

5. SECRETARIAAT - ZEFIER - KAPITAALVERHOGING REKENINGSECTOR B (PORTFINECO)  - 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar de return voor Zedelgem: wat brengt dit op voor Zedelgem? Schepen 

Ann Devriendt antwoordt dat dit gaat om het voeren van energiebeleid en investeren in hernieuwbare 

energie. Op de vraag van raadslid Sneppe of er financiële return is, antwoordt de schepen dat de gemeente 

dividenden ontvangt en deelt in de winst die geboekt wordt. Een groei van 8% wordt vooropgezet. 

 

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 

 Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 
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Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder op artikel 41  

- wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180 

Aanleiding 

- brief van 27 mei 2019 van de cvba Zefier; 

Motivering 

- de gemeente vennoot is van de cvba Zefier 

- de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 8, 12 en 13 

Dossierstukken 

- brief van 27 mei 2019 van de cvba Zefier  

- toelichtende nota gevoegd bij voormelde brief 

Besluit 

Artikel 1.- Verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de gemeente het haar toekomende investerings-

bedrag te onderschrijven zoals dat blijkt uit het investeringsvoorstel van Zefier m.n. EUR 8.720,00. 

Artikel 2.- Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, voor zover 

mogelijk een bijkomend investeringsbedrag te onderschrijven dat echter niet hoger mag zijn dan 2.093,50 

EUR. 

Artikel 3.- Besluit deze investering te financieren, door middel van overboeking van kapitaal van 

rekeningsector A, waartoe de gemeente Zefier voor de goede orde en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk toe 

verzoekt. 

 

 

6. SECRETARIAAT -ZEFIER - GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze het gevoel heeft dat er een blanco cheque uitgereikt wordt. Schepen 

Ann Devriendt antwoordt dat dit enkel beperkt is tot het budget dat men als gemeente zelf investeert. De 

gemeente kan kiezen in welke projecten ze instapt en waarvoor ze zich garant stelt. De gemeente kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor projecten waarin ze niet ingestapt is. Raadslid Dominiek Sneppe 

concludeert dat er geen jaarlijkse financiële return is naar de gemeente en dat de winst die geboekt wordt 

terug geïnvesteerd wordt. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze bevreesd is voor dergelijke constructies en 

ze verwijst naar de situatie met een vroegere financiële holding en de vereffening. Vandaar dat haar fractie 

zich opnieuw zal onthouden bij de stemming, zegt raadslid Sneppe ter duiding van het stemgedrag van haar 

fractie. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

 Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 
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Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Annick 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur 

Aanleiding 

- brief van 6 mei 2019 van de cvba Zefier 

Motivering 

- de gemeente Zedelgem vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de 

“Vennootschap”) 

- artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel de 

verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op 

de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de 

Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties 

betrekking hebben 

- dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de verbintenis zijn aangegaan 

de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de 

verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en 

beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties 

enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken 

- dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft overgenomen als 

rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en in 

de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de 

“Arranger”) 

- dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de 

verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als 

Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en 

geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige 

afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”) 

- dat de gemeente Zedelgem voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van de 

statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien 

met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst te bevestigen 

- dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten vergroot, hetgeen mede in 

het belang van de gemeente Zedelgem  is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische 

Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Zedelgem, en het rendement 

van de gemeente Zedelgem hierop, vergroot 

Dossierstukken 

- brief van 6 mei 2019 van de cvba Zefier  

- toelichtende nota gevoegd bij voormelde brief 

Besluit 
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Artikel 1.- De gemeente beslist zich vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg 

te stellen ten aanzien van (hierna de "Borgstelling": de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 

"Begunstigde(n)) 

(a)    alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of niet) 

in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op 

verzoek van de gemeente Zedelgem (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de 

borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Zedelgem en alle (bank)garanties 

die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die 

(en dat gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met 

inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) 

bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle 

interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor 

vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), 

schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”); 

(b)   in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot 

vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het 

Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, 

rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 

lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder 

enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in 

verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de 

documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat 

gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente 

Zedelgem (de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 

  

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één 

keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een 

aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat: 

  

(a)    de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door 

de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen 

of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 

(b)   er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die 

tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de 

Schadeloosstellingsverbintenis valt; of 

(c)   (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg 

heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure 

werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van 

collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) 

ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is 

opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde. 

  

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze geen 

intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe; 

  

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of 

aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip 

van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de 

Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse 

betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of 

door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de 

Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische 

Participatie of waardeschommeling; 
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Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te 

aanvaarden; 

  

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 

Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit 

hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, 

schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en 

de Begunstigde zo lang de gemeente Zedelgem vennoot is van de Vennootschap; 

  

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen en 

schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten; 

  

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast 

door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of 

enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een 

Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander 

document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten 

van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de 

Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou 

kunnen vrijgeven; 

  

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Zedelgem 

kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis; 

  

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder 

enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, 

doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de 

schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 

2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de 

borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 

  

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met inbegrip 

van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en 

informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de 

creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 

 

 

7. CULTUUR - HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD - KENNISGEVING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe verwijst naar artikel 28 en zegt dat ze deze bepaling overbodig vindt omdat ze 

niet alomvattend is, alsook omdat er wetgeving is die dit regelt (betreft: ' verbinden er zich toe om alle 

uitingen van racisme, fascisme, nazisme, xenofobie, … te weren'). Ze vraagt om deze zin te schrappen. 

Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat hij nota neemt van de vraag maar dat hij hierop niet zal ingaan. Raadslid 

Eddy De Wispelaere vraagt of er wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige reglement. Schepen Dirk 

Verhaeghe antwoordt dat er nu ook individuen lid kunnen worden (niet louter meer leden van verenigingen 

zoals geregeld in het vorige huishoudelijk reglement). Raadslid Eddy De Wispelaere verwijst naar het advies 

van de cultuurraad en vraagt waarom het woord 'gratis' geschrapt werd in artikel 26. Schepen Jurgen 

Dehaemers antwoordt dat dit naar grote waarschijnlijkheid gaat over het feit dat de deelname niet vergoed 

worden. 

 

De gemeenteraad neemt kennis op basis van het volgende:  

Wetgeving  

- artikel 40 van het decreet over lokaal bestuur  

- decreet lokaal cultuurbeleid  
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- reglement van de gemeentelijke adviesraden goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2019  

 Aanleiding  

- na de installatie van het nieuwe gemeentebestuur worden de gemeentelijke adviesraden opnieuw 

samengesteld  

 Motivatie  

- Na de actualisering van de statuten van de gemeentelijke adviesorganen waarin de samenwerking 

tussen het gemeentebestuur en het adviesorgaan en de ondersteuning van het adviesorgaan werden 

vastgelegd en gegarandeerd en de hersamenstelling van de cultuurraad, kon worden overgegaan tot het 

voorstellen van het huishoudelijk reglement  

 Adviezen  

INTERN  

- eigen dienst: positief  

EXTERN  

- cultuurraad: de cultuurraad geeft positief advies over het voorgestelde huishoudelijk reglement 

Procedure  

- Conform de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2019 m.b.t. de statuten van de adviesraden 

Dossierstukken  

- advies cultuurraad  

Besluit  

Enig artikel.- De gemeenteraad neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad voor de 

legislatuur 2019-2024: 

  

Artikel 1 

De gemeentelijke cultuurraad beschikt over het reglement over de oprichting van de adviesraden, 

goedgekeurd door de gemeenteraad. 

  

Artikel 2 

De zetel van de cultuurraad is gevestigd in het gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem. 

  

Artikel 3 Doelstelling 

De cultuurraad is een cruciaal orgaan in de gemeentelijke basisdemocratie, een orgaan waar samen met het 

bestuur en de cultuurambtenaren wordt nagedacht over het cultuurbeleid in de gemeente en waar de 

beleidslijnen worden uitgetekend. 

Dit kan maar als de cultuurraad als een echt adviesorgaan functioneert en: 

         - beleidsadviezen (op eigen initiatief of op vraag) formuleert 

- behoeftes signaleert 

- beleidsinformatie ontvangt en interpreteert 

en dit op basis van een goede kennis van en een voortdurend contact met alle culturele actoren. 

  

Artikel 4 

Bij het begin van de legislatuur worden alle gekende socio-culturele verenigingen en inwoners 

aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.  

  

Artikel 5 

Alle kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

        Minimaal 18 jaar zijn 

        (Bestuurs)lid zijn van een Zedelgemse socio-culturele vereniging of deskundig zijn op het vlak van 

cultuur 

        Niet reeds afgevaardigd zijn door een andere vereniging of organisatie 

        Geen personeelslid van de gemeente zijn 

  

De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk aan de cultuurdienst voor de vooropgestelde datum. De kandidaten 

bezorgen bij hun voordracht een schriftelijke motivatie. 

De leden van de cultuurraad worden op de installatievergadering vastgelegd. Er wordt gestreefd dat ten 

hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is. 
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Artikel 6 

De cultuurraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende sectoren  

1.       Beeldende kunst 

2.       Podiumkunst 

3.       Erfgoed 

4.       Toerisme 

5.       Bibliotheek 

6.       Gemeenschapscentrum 

  

Artikel 7 

De leden engageren zich om jaarlijks op minstens 60% van de vergaderingen - die minstens een maand 

vooraf worden vastgelegd - aanwezig te zijn.  

De bestuursleden engageren zich als verantwoordelijk voor een beleidstoets en/of voor een werkgroep. 

  

Artikel 8 

De stemgerechtigde leden van de cultuurraad zijn: 

      Vertegenwoordigers van (socio-) culturele verenigingen: per vereniging kan er slechts één persoon 

zetelen 

      Deskundigen die in de gemeente wonen: personen die niet aangesloten zijn bij een gemeentelijke 

vereniging en als individu zetelen omwille van hun deskundigheid, functie, specialisatie. 

      Vertegenwoordigers van culturele instellingen in de gemeente 

  

Artikel 9 

Niet-stemgerechtigde leden van de cultuurraad zijn: 

        de schepen die bevoegd is voor het cultuurbeleid of zijn vervanger 

        personeelsleden van de gemeente die instaan voor het secretariaat van de cultuurraad 

        eventueel externe deskundigen die uitgenodigd worden om informatie te verstrekken tijdens de 

vergadering 

        Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen. 

  

Artikel 10 

Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode van maximum 6 jaar. Wie in de loop van 

de bestuursperiode lid wordt, krijgt een mandaat voor de resterende tijd van de zes jaar.  

  

Artikel 11 

Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde: 

        door ontslag van de betrokkene zelf. Dit kan schriftelijk of via email ingediend worden 

        door intrekking van het mandaat door de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt. Dit gebeurt schriftelijk 

en wordt ondertekend door de voorzitter en de leden van het bestuur van de betrokken organisatie, tenzij de 

voorzitter zelf lid is van de cultuurraad. Het ontslag wordt meegedeeld aan de cultuurraad 

        door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in de cultuurraad. 

        door drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verwittiging 

-  door op minder dan 60% van de vergaderingen van dat jaar zonder gegronde reden aanwezig te zijn.  

        door een mandaat in de gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen of OCMW-raad op te 

nemen 

        door een functie als personeelslid van de gemeente en/of OCMW op te nemen 

        door ambtshalve ontbinding van de gemeenteraad op het einde van elke legislatuur 

        door de intrekking van de erkenning van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt in de cultuurraad 

        door overlijden van de betrokkene. 

  

Binnen de twee maanden nadat het mandaat van het lid beëindigd is, kan de vereniging een vervanger 

aanduiden. 

  

Artikel 12 
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Deze aanvraag wordt op de eerstvolgende cultuurraad besproken en, indien de aanvrager voldoet aan de 

voorwaarden, op de daaropvolgende vergadering van de cultuurraad toegelaten. 

  

Artikel 13 

De cultuurraad kiest uit haar leden een voorzitter en ondervoorzitter. Beide geslachten zijn bij voorkeur 

vertegenwoordigd. Bestuursfuncties kunnen onderling niet gecombineerd worden.  

De functie van voorzitter en ondervoorzitter kan voor maximum twee bestuursperiodes opgenomen worden, 

tenzij een derde periode noodzakelijk geacht wordt door de cultuurraad (bv. geen kandidaten).   

  

Artikel 14 

De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie gebeurt door een schriftelijke motivatie voor de 

installatievergadering. De kandidaten motiveren hun kandidatuur mondeling aan de bestuursleden. 

Bij meerdere kandidaturen worden de voorzitter en ondervoorzitter bij afzonderlijke en geheime stemming 

en bij gewone meerderheid verkozen door alle stemgerechtigde leden. Er wordt gestart met de verkiezing 

van voorzitter. 

  

Bij meerdere kandidaturen voor een bestuursfunctie worden volgende zaken in acht genomen 

       Vertegenwoordiging van verschillende sectoren 

       Aantal jaren lid van de cultuurraad 

  

Artikel 15 

De bestuursfuncties, aangevuld met de schepen van cultuur en de cultuurambtenaren, vormen het 

kernbestuur. 

  

Artikel 16 

De taken van het kernbestuur zijn de volgende: 

-       het kernbestuur bereidt de vergadering van de cultuurraad voor en stelt de agenda op 

-       het kernbestuur bepaalt het standpunt van de cultuurraad ten overstaan van dringende en actuele 

problemen. 

-       het kernbestuur werkt acties en ideeën uit, zoekt relevante informatie op en wint advies in. 

-       het kernbestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het 

nodige gevolg wordt gegeven. 

  

Er is een terugkoppeling van het kernbestuur aan de cultuurraad. De taakverdeling van de leden van het 

kernbestuur wordt in onderling overleg bepaald. 

  

Artikel 17 

De cultuurraad vergadert minstens viermaal per jaar. De cultuurraad komt bovendien steeds samen wanneer 

daarom wordt verzocht door een van volgende partijen: 

        de voorzitter 

        het gemeentebestuur 

        één derde van de stemgerechtigde leden van de cultuurraad 

  

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste een week vóór de vergadering. 

Een lid dat de vergadering niet kan bijwonen is gebonden zich te verontschuldigen. De uitnodiging bevat 

steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter in overleg met het kernbestuur.  

Elk lid van de cultuurraad heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen. Bijkomende 

agendapunten worden schriftelijk overgemaakt aan de voorzitter van de cultuurraad, en dit ten laatste één 

dag voor de vergadering. 

  

Artikel 18 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de cultuurraad voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien beiden 

niet aanwezig zijn, wordt de taak opgenomen door één van de cultuurambtenaren. 

  

Artikel 19 
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De verslagen van de cultuurraad worden opgemaakt door het aangestelde personeelslid. Elk lid van de 

cultuurraad ontvangt een exemplaar van het verslag. Opmerkingen worden op de volgende vergadering 

besproken. Daarna of wanneer er geen opmerkingen zijn, wordt het verslag goedgekeurd.  

Adviezen en/of voorstellen van de cultuurraad worden, onder de vorm van afzonderlijke adviezen aan het 

gemeentebestuur bezorgd. 

  

Artikel 20 

Om geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien 

het quorum niet wordt behaald, dan wordt het punt uitgesteld. De daaropvolgende vergaderingen moet het 

quorum niet behaald worden. Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de 

aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Voor een wijziging van het huishoudelijk reglement en het uitsluiten of weigeren van leden, is de 

aanwezigheid van de helft van de stemgerechtigde leden en een twee derde meerderheid van de stemmen 

noodzakelijk. 

  

Artikel 21 

Het kernbestuur stelt het advies op, conform de bespreking en het verslag van de vergadering.  

  

Artikel 22 

De cultuurraad kan steeds werkgroepen oprichten en ontbinden.  

Elk lid van de cultuurraad kan hieraan deelnemen. De cultuurraad kan deskundigen uitnodigen om lid te 

worden van een werkgroep. Werkgroepen kunnen tijdelijk of vast zijn gedurende de legislatuur. 

Wanneer een werkgroep wordt opgericht, dan bepaalt het kernbestuur de leden, de taken en de duur van de 

werkgroep. Er is een terugkoppeling van de werkgroepen aan de cultuurraad. De werkgroepen geven op 

iedere vergadering van de cultuurraad een stand van zaken. Op het einde van de legislatuur worden alle 

werkgroepen ontbonden. 

Werkgroepen hebben geen adviesbevoegdheid. Zij bereiden de adviezen voor hun werkdomein voor. Alle 

adviesvoorstellen worden door het bestuur behandeld en aan het gemeentebestuur overgemaakt. 

De voorzitter en ondervoorzitter zijn steeds gemachtigd om vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 

  

  

Artikel 23 

De cultuurraad engageert zich om geregeld vormingsmomenten te organiseren.  

Dit zijn vormingen of open vergaderingen waarop, naast alle vertegenwoordigers en actoren die het lokaal 

cultuurbeleid aanbelangen, ook geïnteresseerden worden uitgenodigd. Tijdens deze inspraak- en 

overlegmomenten gebeurt informatiedoorstroming en –uitwisseling tussen de doelgroep en de cultuurraad. 

  

Artikel 24 

De goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de cultuurraad zijn openbaar en kunnen opgevraagd 

worden door iedereen. Afhankelijk van de aard van de vergadering kan het verslag  elementen bevatten 

(zoals namen van ambtenaren, persoonlijke standpunten of beleidsinformatie, enz.), waarvan de 

vertrouwelijkheid noodzakelijk is om de politieke besluitvorming niet in gevaar te brengen. In dat geval kan 

het verslag gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, met weglating van de vertrouwelijke gegevens. 

Het opvragen van verslagen van vergaderingen gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de voorzitter. 

  

Artikel 25 

Elke geïnteresseerde kan de vergaderingen van de cultuurraad als toehoorder bijwonen, maar dient wel 

vooraf een schriftelijke gemotiveerde vraag te richten aan de voorzitter, ten laatste drie dagen vóór de 

vergadering. 

  

Artikel 26 

Alle leden van de cultuurraad: 

        gaan akkoord met de doelstellingen van de cultuurraad en verbinden zich er toe om de eigen belangen 

te overstijgen en actief en in een opbouwende sfeer mee te werken om deze te realiseren. 

        informeren zich correct over het lokaal cultuurbeleid. 
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        informeren hun vereniging op een correcte manier over de werking van de cultuurraad en plegen 

overleg in functie van de behoeften van de eigen organisatie, ideeën en verwachtingen inzake cultuurbeleid. 

        hebben spreekrecht op alle vergaderingen. 

        verbinden er zich toe om alle uitingen van racisme, fascisme, nazisme, xenofobie, … te weren. 

  

Artikel 27 

Het kernbestuur beslist over alle zaken die niet in het reglement staan opgesteld. 

  

Artikel 28 

Het huishoudelijk reglement treedt in werking 1 oktober 2019 

Goedgekeurd door het adviesorgaan op 27 augustus 2019  

 

 

8. CULTUUR - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING GINTER 2020-2025 - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere stelt de vraag naar de return voor de gemeente en hij benadrukt dat er meer 

return moet zijn omdat de bijdrage verdubbeld is. Verder vraagt het raadslid of de huisvesting van het 

personeel in Zedelgem vergoed wordt. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat er meer return zal zijn. 

Algemeen directeur Sabine Vermeire duidt dat de overheadkosten verrekend worden (bijdrage alle 

gemeenten die aangesloten zijn). Daarnaast zegt het raadslid dat er geen adviezen zijn en hij vraagt naar de 

adviezen (algemeen directeur, financieel directeur, managementteam bvb.). Raadslid De Wispelaere zegt dat 

hij de adviezen fundamenteel vindt en hij verwijst naar de verdubbeling van het bedrag. Schepen Dirk 

Verhaeghe antwoordt dat de adviezen van de administratie in een collegebeslissing vervat zijn. Het raadslid 

zegt dat hij vindt dat de adviezen in het dossier moeten zitten. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat de 

raadsleden de documenten kunnen opvragen. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar het beleidsplan dat 

uitgewerkt wordt en stelt de vraag naar de cultuurnota. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat hij de 

cultuurnota zal bezorgen. Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat hij las dat Oostkamp uit Ginter stapte en 

dat hij hiermee concludeert dat Ginter niet zo'n succesverhaal is (het raadslid verwijst naar de leidende rol 

van Oostkamp in de regio). Schepen Arnold Naessens duidt dat Oostkamp in de vorige legislatuur ook al 

geen lid meer was. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze de opmerkingen van haar collega-raadsleden 

deelt en ze vraagt om het punt uit te stellen. Er vindt een mondelinge stemming plaats: fracties Groen, NV-A 

en Vlaams Belang willen het punt uitstellen; Fracties SP.A en CD&V-Nieuw willen het punt niet uitstellen. Op 

vraag van raadslid Eddy De Wispelaere zullen de interne adviezen aan de gemeenteraad bezorgd 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 

Descheemaecker, Günther 

 De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur 

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 

- Decreet bovenlokale cultuurwerking d.d. 15 juni 2018 

- Collegebeslissing dd. 6 augustus 2019, 20 augustus 2019 en 3 september 2019 

- Statuten projectvereniging Ginter 2014-2019 

Aanleiding 

- In het kader van het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking, waarbij een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband een ruimere (regie)rol en takenpakket wordt toebedeeld, werkte Ginter een 

nieuw beleidsplan (cultuurnota) uit voor de periode 2020-2025; 

- Dit kadert tevens in de noodzakelijke hernieuwing van de statuten van de projectvereniging die 

momenteel lopen tot en met 31 december 2019. De nieuwe statuten, waarbij het lidmaatschap van 

Ginter door elke partnergemeente herbevestigd wordt, worden in de loop van het najaar van 2019 nog 

opgesteld en voorgelegd ter goedkeuring. Deze statuten zullen lopen voor de periode 2020-2025; 

- In het kader van de nieuwe beleidsplanning, werd duidelijk dat de bijkomende rol en taken extra 

mankracht noodzaken. Een bijkomend halftijds personeelslid niveau C (bij het reeds bestaand halftijds 

personeelslid niveau B) zal worden aangeworven. Deze administratief medewerker zal zich concentreren 

op de administratieve taken en communicatie. De huidig coördinator zal zijn taken heroriënteren naar 

het opnemen van de regierol en zich specialiseren in het aanvraagproces van subsidies voor bovenlokale 

projecten van de partnergemeenten; 

- Om de aanwerving van dit bijkomend personeelslid en stijgende loonkosten van beide personeelsleden 

te kunnen bekostigen alsook het inhoudelijk meer uitgebreid takenpakket te kunnen realiseren, is een 

verhoging van de inkomsten binnen Ginter noodzakelijk. De vraag werd gesteld of de besturen van de 

betrokken steden en gemeenten bereid zijn hun solidaire bijdrage te verhogen van 0,3 EUR naar 0,5 EUR 

per inwoner (jaarlijks te indexeren); 

- Aansluitend ontving Ginter van de gemeente Jabbeke ook de vraag vanaf 1 januari 2020 toe te treden tot 

het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Procedure 

- De betrokken besturen werden door hun respectievelijke diensten geïnformeerd over de opmaak van 

het nieuwe beleidsplan voor Ginter en de daarin opgenomen/daaruit voortvloeiende implicaties; 

- Het college keurde op haar zitting van 3 september 2019 de hertoetreding, doelstellingen en 

meerjarenbegroting, verhoging solidaire bijdrage en toetreding Jabbeke tot de projectvereniging goed; 

- De gemeenteraad dient deze goedkeuring in haar zitting van 26 september 2019 formeel te 

bekrachtigen. Op die manier kan de cultuurnota voor Ginter tijdig ingediend worden bij de diensten van 

de Vlaamse Overheid (deadline 1 oktober 2019); 

- Bij het ingediende dossier dient ook een engagementsverklaring te worden toegevoegd waarbij alle 

partnergemeenten zich ertoe verbinden jaarlijks gezamenlijk een bedrag in te brengen dat minstens 

even hoog is als de gevraagde werkingssubsidie. Deze verklaring wordt in het kader van de zitting van de 

gemeenteraad van 26 september 2019 ter ondertekening voorgelegd aan de burgemeester; 

- Na goedkeuring van de doelstellingen en meerjarenbegroting wordt gevraagd deze ook op te nemen in 

de beleids- en beheerscyclus van elke partnergemeente. Op die manier wordt de bredere bovenlokale 

cultuurwerking ingebed in het lokale beleid. 

Krediet 

- De jaarlijkse verhoging van de subsidie aan Ginter van 6790,5 EUR (0,3 EUR/inwoner) naar 11.317,5 EUR 

(0,5 EUR/inwoner) per inwoner (jaarlijks te indexeren); 

- De personeelskosten (loon- en overheadkosten + extralegale voordelen) van het onder beheer van de 

gemeente Zedelgem vallend personeel, met name een halftijds personeelslid niveau B en een halftijds 

personeelslid niveau C, geraamd op ongeveer jaarlijks 55.311 EUR (weliswaar terug te vorderen aan 

Ginter). 

Motivering 

- Buiten de noodzaak de blik voor bovenlokale samenwerking ook naar andere partners te richten, biedt 

de intergemeentelijke samenwerking binnen Ginter ruime inhoudelijke perspectieven, ook voor de 

gemeente Zedelgem. Alle betrokken gemeentelijke diensten zien het als een meerwaarde om daar in de 
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toekomst aan te werken en, binnen Ginter, te zorgen voor de realisatie van een flexibele, doelgerichte en 

transversale projectorganisatie; 

- De hernieuwde intergemeentelijke samenwerking binnen Ginter dient te resulteren in meer inhoudelijke 

return voor de gemeente Zedelgem. Dit om het rendement voor de gemeente gelijkwaardig te maken 

aan haar investering, zeker in vergelijking met de andere (kleinere) partnergemeenten (buiten Torhout). 

- De stad Torhout ondersteunt deze vraag naar inhoudelijke return, zoals besproken op het onderling 

overleg van 13 en 27 augustus 2019. Concrete voorstellen in dit kader zullen zijn de analyse en 

uitwerking van de UiTpas en een Beeldbank. Op vlak van erfgoed wordt ook nagedacht over een project 

rond de kastelen van Wijnendaele en d’Aertrycke en Vloethemveld; 

- Hierbij aansluitend is het ook de vraag uit de vooropgestelde strategische doelstellingen prioriteiten te 

bepalen. Dit, samen met het vastleggen van de nodige afspraken wie welke taken op zich neemt en 

binnen welke timing, moet zorgen voor concrete, effectieve en zichtbare realisaties. 

Dossierstukken 

- overzicht doelstellingen 

- meerjarenbegroting 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem besluit om voor de periode 2020 – 2025 opnieuw in 

te stappen in het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de projectvereniging Ginter. 

 Artikel 2.- De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem keurt de doelstellingen en meerjarenbegroting 

2020-2025 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter goed. 

 Artikel 3.- De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem keurt voor de periode 2020 – 2025 een jaarlijkse – 

en jaarlijks aan de consumptieprijsindex aan te passen – inbreng van 0,50 euro per inwoner goed. De 

Vlaamse overheid stelt hier bovenop in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking nog eens 

hetzelfde bedrag ter beschikking voor de werking van de projectvereniging en zijn partnergemeenten. 

 Artikel 4.- De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem aanvaardt de toetreding van de gemeente Jabbeke 

tot de projectvereniging Ginter vanaf 1 januari 2020. 

 

 

9. MILIEU - BEHEERSOVEREENKOMST MET NATUURPUNT VOOR PERCEEL 200H EN 200K TE 

HOOGVELD - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Martine De Meester zegt dat ze deze beslissing toejuicht en dat ze hoopt dat in de 

meerjarenplanning dergelijke initiatieven zullen opgenomen worden en ze verwijst naar de noodzaak van 

meer groen en bebossing ingevolge de klimaatwijziging. Op de vraag van raadslid Sneppe of de subsidies de 

uitgaven dekken, antwoordt schepen Arnold Naessens dat dit het geval 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 
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Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

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 

- De gemeentelijke percelen in Hoogveld die aangekocht werden met bebossingssubsidie, kunnen eind 

2019 door Natuurpunt volledig bebost worden; 

- Hiervoor zou het beheer van de te bebossen percelen volledig overgedragen worden aan Natuurpunt 

Zedelgem.  

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: gunstig 

- juridische dienst: gunstig   

Motivering 

- De percelen werden in 2015 aangekocht met een bebossingssubsidie. De bebossingssubsidie werd reeds 

toegekend in 2014, met als voorwaarde binnen de 6 jaar na toekenning van de subsidie het perceel te 

bebossen. 

- Natuurpunt Zedelgem wenst de percelen in november 2019 te bebossen. 

- De beheerovereenkomst voor deze percelen werd opgemaakt analoog aan de beheerovereenkomst voor 

het volledige domein Hoogveld. 

- De samenwerking met Natuurpunt voor het beheer van Hoogveld en de andere natuurgebieden die ze in 

beheer hebben verloopt zeer goed. 

- De overdracht van het beheer van een deel van perceel 200H (gekadastreerd in 3de afdeling Veldegem, 

sectie A) werd in een vorige beheersovereenkomst (GR van 21 december 2017) reeds goedgekeurd. Zoals 

principieel goedgekeurd in de Collegebeslissing van 9 juli 2019 zouden we deze overeenkomst willen 

uitbreiden door het andere deel van dit perceel (200H) in de beheersovereenkomst op te nemen, met 

een totale oppervlakte van 12064m², alsook perceel 200K (gekadastreerd in 3de afdeling Veldegem, sectie 

A) met een oppervlakte van 423m². 

Dossierstukken 

- Voorstel Beheerovereenkomst perceel 200H en 200K Hoogveld 

- CB 20190709_Beheersovereenkomst NP 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt onderstaande beheersovereenkomst integraal goed voor de percelen 

gelegen aan domein ‘Hoogveld’ te Veldegem. De overeenkomst gaat over het perceel met perceelnummer 

200K gekadastreerd in 3de afdeling Veldegem, sectie A, met een oppervlakte van 423 m², alsook de 

toevoeging van het andere deel van het perceel 200H gekadastreerd in 3de afdeling Veldegem, sectie A, 

waardoor de oppervlakte van dit laatste perceel wordt uitgebreid naar 12064m².  

 

BEHEERSOVEREENKOMST 

Tussen de gemeente Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, hier vertegenwoordigd door 

Annick Vermeulen, burgemeester, en Sabine Vermeire, algemeen directeur, hierna “de gemeente” genoemd, 

in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. ... 

en Natuurpunt Beheer vzw, met zetel te 2800 Mechelen, Coxiestraat 11, hier vertegenwoordigd door 

mevrouw Ann Monsaert, Algemeen Directeur, hierna “de beheerder” genoemd, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 
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In uitbreiding op de vorige beheersovereenkomst (goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2017) 

tussen de gemeente Zedelgem en Natuurpunt Beheer vzw geeft de gemeente in beheer aan de beheerder 

volgende onroerende goederen: 

- het perceel gelegen aan domein ‘Hoogveld’ te Veldegem, met een oppervlakte van 423 m², gekadastreerd in 

3de afdeling Veldegem, sectie A, perceelnummer 200K 

- en het aanvullende deel van een perceel gelegen aan domein ‘Hoogveld’ te Veldegem, gekadastreerd in 3de 

afdeling Veldegem, sectie A, perceelnummer 200H. Het ander deel van 200H werd reeds in beheer gegeven 

aan Natuurpunt Beheer vzw bij beslissing van de gemeenteraad dd. 21/12/2017. 

Met deze overeenkomst komen de volledige percelen gelegen aan domein ‘Hoogveld’ te Veldegem, 

gekadastreerd in 3de afdeling Veldegem, sectie A, met perceelnummers 200H en 200K in het beheer van 

Natuurpunt Beheer vzw. 

Een bijgevoegde kaart duidt de ligging van deze percelen hierop aan. 

Artikel 2: Termijn van de overeenkomst 

De beheerovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 9 jaar, die ingaat op 1 oktober 2019 en 

eindigt op 30 september 2028. 

Opzegging is mogelijk op het einde van het derde en het zesde jaar, mits vooropzeg, bij aangetekend 

schrijven aan de andere partij, minstens drie maanden voor de opzegdatum. 

De overeenkomst wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn behoudens opzegging 

door één van de partijen bij aangetekend schrijven betekend aan de andere partij minstens zes maanden 

voor de vervaldag. 

Artikel 3: Kostprijs 

Deze beheerovereenkomst wordt gesloten ten kosteloze titel. 

Artikel 4 

De beheerder verbindt zich ertoe het goed te beheren als natuurreservaat in overleg en met steun van de 

gemeente. 

De gemeente geeft toestemming aan de beheerder om, conform de toepasselijke wetgeving, het 

natuurreservaat ter erkenning voor te dragen, met beheerplan type 4, wat inhoudt dat er minstens 90% 

natuur moet op gerealiseerd worden. 

Artikel 5 

Met het oog op een optimaal beheer van het goed als reservaat, mag de beheerder op het terrein : 

- alle natuurbeheerswerken uitvoeren; 

- wetenschappelijk onderzoek verrichten; 

- wetenschappelijke en/of educatieve excursies inrichten; 

- informatieve borden plaatsen; 

- toezicht houden in het gebied 

De beheerskosten en alle beheer en onderhoud van het gebied vallen ten laste van de beheerder. Ook alle 

onderhoudswerken die noodzakelijk zijn voor de toegankelijkheid van het gebied voor het grote publiek, 

worden uitgevoerd door de beheerder. 

De beheerder moet zorgen voor de nodige toelatingen of vergunningen om bepaalde handelingen of werken 

te kunnen uitvoeren. 

Artikel 6 

Het perceel behoort tot het natuurgebied Hoogveld, waarvoor een beheerscommissie werd opgericht, 

waarin vertegenwoordigers van de gemeente (mandataris bevoegd voor natuur, ambtenaren milieudienst) 

en vertegenwoordigers van de beheerder (conservator, vertegenwoordiger Natuurpunt Beheer vzw, lokaal 

bestuurslid) zetelen. 

Ook vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Houtland kunnen 

deel uitmaken van deze beheerscommissie. 

Teneinde de beheersdoelstellingen te concretiseren zal de beheerder uiterlijk binnen twee jaar na 

ondertekening van de overeenkomst een beheerplan voor het gebied opgemaakt hebben, in overleg met de 

beheerscommissie. Dit beheerplan kan pas ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos, na 

goedkeuring door de beheerscommissie.  

Voor de realisatie van het beheerplan zal de beheerder jaarlijks een planning van uit te voeren werken en een 

verslag van de gedurende het afgelopen jaar uitgevoerde werken aan de beheerscommissie ter goedkeuring 

voorleggen. 

Artikel 7: Toegankelijkheid 
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De toegang tot het beheerde gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder. De beheerder 

engageert zich ertoe om het goed permanent en kosteloos open te stellen voor wandelen, zachte recreatie 

en natuurbeleving onder voorbehoud van beschermende maatregelen ten gunste van flora en fauna. Geleide 

bezoeken worden op aanvraag georganiseerd door de beheerder voor de inwoners, scholen en verenigingen 

van Zedelgem. 

Artikel 8 

Behoudens speciale overeenkomst is elke vorm van jacht, vogelvangst of visvangst verboden op de gehele 

oppervlakte van het natuurreservaat. 

Beperkende maatregelen kunnen echter genomen worden om wildschade te voorkomen en het biologisch 

evenwicht te behouden. Vooraleer tot deze beperkende maatregelen over te gaan, moet er een schriftelijke 

toestemming van de beheerder bekomen worden. Het uitvoeren van de beperkende maatregelen zal steeds 

gebeuren onder toezicht van de beheerder. 

Artikel 9 

Perceel 200K en 200H uit deze overeenkomst is volledig pachtvrij. 

Artikel 10 

De kosten van registratie van deze beheersovereenkomst vallen ten laste van de beheerder evenals, in 

voorkomend geval, de kosten van de bodemattesten. 

De onroerende voorheffing op de gemeentelijke percelen valt ten laste van de gemeente. 

Artikel 11 

De beheerder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het domein. De gemeente kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan door of in het domein ten nadele van een 

derde. 

De beheerder sluit een verzekering af met betrekking tot zijn burgerlijke aansprakelijkheid met afstand van 

ieder verhaal ten overstaan van de gemeente. 

Artikel 12 

Voor alles wat niet nadrukkelijk is geregeld, verwijzen de partijen naar de van kracht zijnde wetten en 

gebruiken. 

Opgemaakt te Zedelgem, op … in twee exemplaren en na voorlezing door de twee partijen getekend. Elke 

partij verklaart hiervan één exemplaar ontvangen te hebben. 

 

Voor de gemeente 

Sabine Vermeire       Annick Vermeulen 

Algemeen directeur      Burgemeester 

Voor Natuurpunt Beheer vzw, de beheerder, 

Ann Monsaert, 

Algemeen Directeur (ad interim) 

 

 

10. OPENBARE WERKEN – INBRENG VERLICHTINGSTOESTELLEN, LICHTBRONNEN EN STEUNEN IN 

DISTRIBUTIENETBEHEERDER IMEWO - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Günther Descheemaecker vraagt naar het cashvoordeel voor de gemeente en of de gemeente of 

Fluvius dit berekent. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat Fluvius dit berekent. Verder vraagt raadslid 

Descheemaecker of de gemeente zeggenschap heeft in de aankoop (keuze uit catalogus bvb. slimme 

verlichting). Schepen Peter Haesaert antwoordt dat de gemeente kan kiezen, als zij kiest voor niet-

standaardelementen dan moet ze wel meer betalen. Raadslid Dominiek Sneppe verwijst naar het 

cashvoordeel voor de gemeente en vraagt hoe er betaald wordt. De schepen antwoordt dat de gemeente 

minder dividenden krijgt als ze moet betalen. De schepen duidt verder dat de kostprijs berekend wordt op 

basis van een gemiddeld bedrag over een periode van drie jaar. Raadslid Martine De Meester vraagt naar het 

masterplan: wie van de gemeente wordt hierin betrokken? Het raadslid zegt dat ze het belangrijk vindt om 

de verkeerscommissie te betrekken omdat het nodig is om te onderzoeken welke verlichting het best in 

welke straten komt. Schepen Haesaert antwoordt dat dit overlegd wordt met de technische dienst, de 

milieudienst en mensen van Fluvius. De visie is nog niet definitief en de schepen zegt dat voorlegging aan de 

verkeerscommissie inderdaad belangrijk is. Raadslid Martine De Meester vraagt verder, in de rand van het 
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dossier doven openbare verlichting, of het huidige lichtbaken op de N368 opnieuw bekeken zal worden 

omdat dit haaks staat op de visie op doven openbare verlichting. 

 

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 

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 

- deelname gemeente Zedelgem voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Imewo 

- deelname sinds mei 2004 van de openbare verlichtingsnetten en –aansluitingen tot de eigendom van de 

distributienetbeheerders, de exploitatie van de openbare verlichting maakt als openbare 

dienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’ 

- besluit gemeenteraad d.d. 23 april 2015 voor deelname aan burgemeestersconvenant 

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

december 2014 

Aanleiding 

- aanbod distributienetbeheerder voor inbreng van de openbare verlichting 

Procedure 

- de openbare verlichting maakt deel uit van het gemeentelijk patrimonium. Het inbrengen van dit 

gemeentelijk patrimonium in het patrimonium van de distributienetbeheerder behoort tot de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- de raad van bestuur van Imewo heeft in zitting van 10 mei 2019 het reglement ‘Fluvius Openbare 

verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: gunstig. Er wordt voorgesteld om per 1 januari 2020 bestaande verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen van openbare verlichting in te brengen in de distributienetbeheerder.  

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich 

situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan 
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de stad/gemeente zelf, met name: 

   - functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en 

wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer van het 

Agentschap voor Wegen en Verkeer. 

   - bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als 

‘optical guidance’ 

   - monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 

monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de functionele 

verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein.  

  - straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling, 

zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de gemeente. 

De gemeente kan ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten inbrengen. Dit 

na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en 

regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 

Worden buiten de scope gehouden: 

  - de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 

(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn algemeenheid 

uitgebaat wordt door de gemeente). 

  - de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), tenzij 

hier al een overeenkomst voor bestaat. 

  - de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie van 

andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de gemeente 

tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). – 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

  - de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 

verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte 

afspraken worden gemaakt. 

  -‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en signalisatieborden, 

bloembakken en vaandels). 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030 

bedraagt 3.865.857,00 euro. De inschatting van de dienst is dat dit in de feiten lager zal zijn gezien het 

enorme volume aan investeringen die in alle mogelijke deelnemende gemeentes zou moeten gebeuren 

in deze periode. Het volume aan investeringen gebeurt in samenspraak met de gemeente en wordt 

jaarlijks vastgelegd 

- financiële dienst: Het voorstel van fluvius betekent dat het bestuur niet langer zelf moet investeren wat 

een positief effect heeft op het beschikbaar budgettair resultaat. Fluvius zal jaarlijks een forfait 

aanrekenen. Dit forfait wordt in mindering gebracht van het dividend wat een negatieve impact heeft op 

de autofinancieringsmarge. De eerste drie jaar is deze impact gering nl. 46.410 euro op jaarbasis maar 

tegen 2034 zou dit evolueren naar 295.879 euro op jaarbasis. Een daling van de autofinancieringsmarge 

betekent dat het leenvermogen afneemt en dat men minder kan investeren.  

- juridische dienst : het inbrengen van openbare verlichting in Fluvius betekent dat de eigendom wordt 

overgedragen.  Fluvius deelt mee dat investeringen, onderhoud en exploitaite nog altijd in overleg zal 

gebeuren.  Het feit dat de gemeente geen eigenaar meer is betekent wel dat we inboeten in 

zeggenschap, inspraak en beslissingsbevoegdheid omtrent de overgedragen goederen.  Het is ook 

moeilijk te beoordelen hoe de betrokkenheid zal evalueren in de toekomst. 

Motivering 

- uitdagingen op vlak van openbare verlichting op vlak van milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie, 

Smart City. 

- versnelde technologische evolutie met betrekking tot de aansturing van de verlichtingstoestellen op 

termijn het gebruik van de verlichtingsinfrastructuur voor bijkomende activiteiten na modernisatie 

- het engagement van de lokale besturen , via het burgemeestersconvenant tot doelstellingen op het vlak 

van energie-efficiëntie en de nood om hiervoor het verlichtingspark te moderniseren op een 

kostenefficiënte manier. 

- kosten voor de akten vallen ten laste van Imewo 
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- financieel gunstige impact op de kost voor modernisatie van het gemeentelijke verlichtingspark na 

overdracht van de openbare verlichting 

- in dit voorstel maakt Imewo gebruik van de waarde van het gemeentelijk dividend om de investeringen 

uit te voeren die nodig zijn om het verlichtingspark te moderniseren. de verlaging van dit aandeel 

resulteert in een daling van de vennootschapsbelasting van Imewo (25%).  In dit voorstel komt deze 

verlaging ten goede aan de kosten in de investeringen in openbare verlichting 

- Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting 

in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 

- De inbrengwaarde werd bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 

armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.   

- De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde) 

en een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (min. 

75 percent van de inbrengwaarde).  Op de buitengewone algemene vergadering van december ek. zal 

hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.   

- Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken gemeenten/steden de 

opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier 

diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan 

toegevoegd worden. 

- Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom als 

activa met de uitgevoerde investeringen als verlaging op het gemeentelijk dividend. 

- De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven worden, 

gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen 

van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 

steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het 

(door de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig 

investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en 

worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien 

gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals onder meer 

m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

- De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de bevoegdheid 

van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme en de locatie waar 

er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

- De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in een 

concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget (jaar X) 

goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van de 

door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

- Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 

masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, enerzijds in 

functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank 

van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals opgenomen in de 

masterplannen. 

- Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed binnen het budget 

voor het daaropvolgende jaar.  

- De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 

vastgelegde catalogus. 

- De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals preventieve 

en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

Dossierstukken 

- Imewo – Reglement OV en diensten aan lokale besturen 

- Imewo – Operationele overeenkomst Zedelgem 

- financieel overzicht impact overdracht 

Besluit 
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Artikel 1. - Er wordt kennis genomen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 

distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur 

van Imewo in zitting van 10 mei 2019.  

Artikel 2. – Goedkeuring wordt verleend aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de 

automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties. 

Artikel 3. – Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de stad/gemeente 

bij de opdrachthoudende vereniging Imewo voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan 

het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de 

‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

Artikel 4. - De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Imewo 

wordt uitgebreid voor wat betreft: 

- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

- de semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het 

reglement. 

Artikel 5. - Goedkeuring wordt verleend om de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van 

een inventariswaarde 31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 331.019,00 euro in cash (zijnde 25 % 

van de inbrengwaarde) en 993.056,00 euro in OV-aandelen (zijnde 75 % van de inbrengwaarde) in te brengen 

bij de opdrachthoudende vereniging Imewo.  De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op 

projectbasis na risicoanalyse en na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende 

wetgeving en regels.  De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van 

de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 

1 januari 2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2019, 

waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding). 

Artikel 6. - De distributienetbeheerder dient  het nodige te doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 

formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig aan te 

passen. 

Artikel 7. - De Burgemeester en de  algemeen directeur worden aangeduid om als gevolmachtigde van de 

stad/gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het 

nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. 

Artikel 8. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 

opdrachthoudende vereniging Imewo 

 

 

11. OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN 

EN DIENSTEN - AFKOPPELING WILGENLAAN- DOORNLAAN FASE 2 – ELZENHOEK + RWA-VERBINDING 

AFWAARTS - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Martine De Meester vraagt hoeveel plaatsen er nog dienen aangepakt (scheiding water). Schepen 

Peter Haesaert antwoordt dat er nog lozingen zijn en dat ze moeten aangepakt worden. Het is wachten op 

subsidies hiervoor, aldus schepen Haesaert, die vervolgt dat dit nu systematisch gebeurt telkens als er 

nieuwe verkavelingen zijn. Raadslid Martine De Meester vraagt of er een overzicht bekomen kan worden. 

Schepen Haesaert zegt dat hij de overzichten waarover de gemeente beschikt, zal bezorgen. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 
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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 

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 

- 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 

- De riolering in de Doornlaan en de Wilgenlaan werd reeds gescheiden aangelegd. Het RWA-stelsel werd 

tot heden nog niet afgekoppeld van de collector (bovengemeentelijk rioleringsnetwerk richting de 

waterzuivering te Brugge) 

- De gemeente wenst over te gaan in samenwerking met Riopact tot een vernieuwing van de riolering in 

de Elzenhoek, afkoppeling van de RWA riolering in de Elzenhoek, Wilgenlaan en Doornlaan en Pierlapont 

via een langsgracht in de Pierlapont en het uitvoeren van wegverfraaiïngen in de Elzenhoek en 

Pierlapont 

Procedure 

- in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. ZED 3005 (Jonckheere) opgesteld 

- de totale uitgave wordt geraamd op 1.158.296,73 EUR excl. btw of 1.172.803,66 EUR incl. btw waarvan 

69.080,60 EUR excl. BTW of 83.587,53 incl. BTW  ten laste van de gemeente Zedelgem  

- 1.089.216,13 EUR excl. BTW valt ten laste van riopact waarvan 691.990,99 betoelaagbaar. 

- de openbare procedure is van toepassing 

Krediet 

Investering - uitgaven 

inv. env. subpr. alg. rek. beleidsitem actie raming 

GG 020000/15 2240007 020000 - 83.587,53 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- met deze werken wordt het oppervlaktewater bijkomend gezuiverd, de bovengemeentelijke riolering 

ontlast en het regenwater richting de waterzuiveringsinstallatie verminderd. Er wordt via de 

inrichtingskeuzes ingezet op infiltratie en buffering in lijn met de principes van het Kerkebeekcontract. 

De wegen binnen de werfzone krijgen ook een wegverfraaiing gelijktijdig met deze werken 
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Dossierstukken 

- bestek ZED3005 (Jonckheere) 

- aanbestedingsplannen 

- raming 

Besluit 

Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr.ZED 3005(Jonckheere) en de raming voor de opdracht “Wilgenlaan- 

Doornlaan Fase 2 – Elzenhoek + RWA-verbindig afwaarts” 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 1.158.296,73 EUR excl. btw of 1.172.803,66 EUR incl. btw waarvan 69.080,60 

EUR excl. BTW of 83.587,53 incl. BTW  ten laste van de gemeente Zedelgem 

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

Artikel 3.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4.- Goedkeuring wordt verleend om de procedure overheidsopdrachten te laten verlopen via Riopact 

die zal optreden als bouwheer van deze werken. 

 

 

12. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING HOEK REIGERSLAAN EN VIJVERS  - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt om enkele verduidelijkingen bij het kleurgebruik. Schepen Arnold 

Naessens licht dit toe. 

 

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 

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 



 

26 

- 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. en mevr. VanPoucke - Devriendt voor het verkavelen van 

gronden langs de Reigerslaan en de Vijvers te Loppem 

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. – Dhr. en mevr. Vanpoucke - Devriendt, verkavelaars van de gronden aan de Reigerslaan en de 

Vijvers te Loppem  kadastraal bekend als volgt: Zedelgem 2e afdeling  - sectie A – nr. 295/c, 295/d & 295/e en 

met referentie nummer OMV_2018082054  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 8.- 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. 
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13. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING HOGE VAUTESTRAAT  - 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 

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. André Nollet voor het verkavelen van gronden langs de Hoge 

Vautestraat te Zedelgem 

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 
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Artikel 1. – Andre Nollet, verkavelaar van de gronden aan de Hoge Vautestraat  kadastraal bekend als volgt: 

Zedelgem 1ste afdeling  - sectie F – nr. 1240A e en met referentie nummer OMV_2018078376  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, 

het verstevigen van de gracht lopende tussen lot 1 en huisnummer 54. 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 8.- 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. TOEGEVOEGD PUNT OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER IN VERBAND MET 

BURGERPARTICIPATIE 

 

Beraadslaging 

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat zijn politieke partij burgerparticipatie genegen is, net zoals 

andere partijen dat zijn, maar dat er een verschil in mening is over wat burgerparticipatie inhoudt. De 

schepen zegt dat hij een rondgang in de deelgemeenten minder efficiënt vindt en hij verwijst naar ervaringen 

in het verleden. Schepen Dehaemers vervolgt dat gebleken is dat een rondgang zeer arbeidsintensief is, 

zowel op vlak van voorbereiding als op vlak van opvolging. De schepen zegt dat daarbij komt dat hij de 

meerwaarde zeer gering vindt: de opmerkingen en vragen uit vroegere participatierondes hadden weinig of 

niets te maken met algemeen beleid (persoonlijke vragen bvb. losliggende tegel in het voetpad voor een 

eigen deur). De schepen vervolgt dat er efficiëntere wijzen zijn en hij verwijst naar acties van de gemeente 

Zedelgem om burgerparticipatie te faciliteren (voorbeeld: Ventilusproject). De schepen zegt dat hij voor de 

toekomst digitale tools wil ontwikkelen alsook burgerinitiatieven wil aanwakkeren en faciliteren. Tenslotte 

zegt de schepen dat hij participatie wil reguleren en stappen zetten naar professionele werkwijzen en hij 

verwijst naar het digitale loket dat een grote meerwaarde is (voorbeeld: meldingsformulier: er waren tot voor 

kort 300 inwoners die dit jaar meldingen deden via de gemeentelijke website). De schepen zegt dat hij de 

overheidscommunicatie verder wil professionaliseren, alsook dat hij sterk wil inzetten op digitalisering, 

waarbij hij benadrukt dat hij ook mensen wil bereiken die niet digitaal werken. De professionele en effectieve 

participatie die de schepen naar zijn zeggen voor ogen heeft moet gebeuren aan de hand van 

resultaatgerichte projectparticipatie, bvb. naar aanleiding van concrete projecten (site Loppem, aanleg 

speelpleintje), waarbij directe betrokkenen geïnformeerd worden en vervolgens enkele mensen uitgenodigd 
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worden om als spreekbuis fungeren tussen de bevolking en de gemeente. De schepen zegt dat dit recent 

gebeurde naar aanleiding van een project straatverlichting. Schepen Dehaemers vervolgt dat de 

communicatiedienst zich momenteel toelegt op verzamelen van best practices bij andere gemeenten. De 

schepen zegt dat hij ten stelligste wil tegenspreken dat de gemeente inzet op minimale participatie, 

integendeel, naar zijn mening, wordt er sterk ingezet op participatie in concrete projecten en hij verwijst 

naar de knelpuntenwandeling die het voorbije jaar plaats vond met de andersvalidenraad of naar de digitale 

kaart met wegenwerken die op de website staat. De schepen geeft verder mee dat de aankoop en 

ontwikkeling van allerhande on-line tools van burger- en buurtparticipatie zal meegenomen worden naar de 

meerjarenplanning. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze op haar honger blijft zitten omdat het betoog 

van de schepen gaat over concrete projecten die het bestuur al beslist heeft en dat burgers pas bij de 

uitwerking betrokken worden. Het raadslid zegt dat burgerparticipatie haar inziens start bij de 

betrokkenheid van de bevolking bij de beleidskeuzes. Raadslid Martine De Meester vraagt de schepen om 

mensen van bij de start te laten meedenken bij het uittekenen van de toekomstvisie. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

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 

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 

- Het eerste jaar van de nieuwe beleidslegislatuur is een jaar van aftasten wat de noden van de burgers en 

de gemeente zijn, verder bouwend op wat we al hebben en vooruitkijkend naar de toekomst. Tegen eind 

2019 dient een nieuw meerjarenplan te worden voorgelegd en goedgekeurd. 

- Burgerparticipatie. Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke 

gemeente en elk OCMW moeten de nodige initiatieven nemen om de participatie met de burgers te 

bevorderen. 

- Belang van burgerparticipatie 

• Met burgerparticipatie vergroot je het maatschappelijke draagvlak. 

Hoe groter dit draagvlak, hoe meer legitimiteit het beleid krijgt. De spreekwoordelijke kloof tussen 

burger en bestuur verkleint. 

• Met burgerparticipatie verbeter je de kwaliteit van het beleid. 
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Kennis en vaardigheden waarover inwoners van een stad of gemeente beschikken, zijn zeer nuttig bij het 

zoeken naar oplossingen voor vaak complexe, lokale uitdagingen. Verschillende burgers kijken vanuit 

verschillende perspectieven naar een uitdaging en verrijken het debat. 

• Met burgerparticipatie werk je aan gemeenschapsvorming. 

Wie deelneemt aan lokale participatieprocessen bouwt nieuwe kennis, vaardigheden, attitudes en 

netwerken op Burgers, ambtenaren en politici leren omgaan met conflict, 

argumenteren en zoeken naar consensus. 

- Voordelen burgerparticipatie Er zijn verschillende voordelen te bereiken door het toepassen van 

burgerparticipatie: 

1. Het ophalen van informatie en ideeën (tips) van de bevolking over publieke kwesties; 

2. Het identificeren van publieke normen en waarden (waar gaan we naar toe?); 

3. Het bereiken van publieke ondersteuning (draagvlak) voor het nemen van besluiten; 

4. Het vermijden van langdurige conflicten en kostbare vertragingen door consensus te ontwikkelen 

tussen de betrokken partijen, gebruikers en de partijen die betalen. 

Aanleiding 

- Tijdens de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad hebben alle partijen vertegenwoordigd in 

de raad op verschillende debatavonden meegegeven dat ze werk willen maken van burgerparticipatie. 

Inwoners meer betrekken bij de visie- en besluitvorming zorgt voor meer draagkracht voor het beleid en 

voor meer tevredenheid bij de bevolking. 

- De verkiezingsbeloftes mogen geen dode letter zijn! We wensen effectief werk te maken van 

burgerinspraak.  

Procedure 

- Het organiseren van een avond per deelgemeente. Concept: denktafels rond een aantal thema’s die 

belangrijk zijn voor de burger: mobiliteit, milieu, duurzaamheid, cultuur en sport, jeugd, 

senioren,…verder uit te werken. Thema’s kunnen ook per deelgemeente verschillen: bv voor Loppem 

kan de site van het oude Martenshove een onderwerp zijn, voor Aartrijke kunnen suggesties gedaan 

worden ivm het oude en vrijkomende OCMW-gebouw.  

- Deze avonden worden georganiseerd in de loop van de maand september. Input wordt verwerkt in 

oktober en meegenomen in het meerjarenplan en de daar aan gekoppelde begroting. 

- De avonden richten zich niet zo zeer tot de gekende organisaties en hun besturen en afgevaardigden 

maar wel op de individuele burgers. Er wordt actief opgeroepen en gezocht naar mensen die willen mee 

denken en hun ideeën willen meegeven. We met nadruk ook op zoek naar mensen vanuit 

kansengroepen om hun inbreng te hebben in het denkproces. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: ? 

- andere gemeentelijke diensten:  

EXTERN 

- / 

Krediet 

/  

Personeel 

- geraamde personeelsinzet: 5 avonden begeleiding voor de gesprekstafels 

Visum 

Motivering 

- het vormen van een breed gedragen beleidsplan voor de gemeente Zedelgem voor de toekomst. Het 

opstellen van een onderbouwd en strategisch goed uitgewerkt meerjarenplan waar de burger van 

Zedelgem zichzelf en zijn eigen noden in kan herkennen. 

Dossierstukken 

- Bundel ter illustratie: Burgerparticipatie in het meerjarenplan, 3 Belgische succesverhalen.  

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad verbindt zich er niet toe om in het kader van het uittekenen van een 

beleidsplan voor de periode van 2020-2025: 
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- per deelgemeente een avond te organiseren waarbij burgers worden uitgenodigd deel te nemen aan 

“denktafels” ivm lokale thema’s en initiatieven. Lokale thema’s kunnen zijn: mobiliteit, duurzaamheid, 

milieu en natuur, sport en cultuur en vrije tijd, jeugd, senioren….enz. 

- de ideeën van de burgers te toetsen aan de plannen van de beleidsploeg en deze met elkaar in 

overeenstemming te zullen brengen. 

- op jaarlijkse (of 2jaarlijkse) basis terugkoppeling en evaluatie en/of bijsturing rond deze thema’s te 

voorzien op een opnieuw te organiseren avond “denktafel”. 
 
 

15. TOEGEVOEGD PUNT OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER MET VOORSTEL TOT 

AANPASSING REGLEMENT RECYCLAGEPARK/CONTAINERPARK 

 

Beraadslaging 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat het containerpark van Zedelgem gegeerd wordt door vele mensen 

en dit wekt frustraties op bij mensen die in de wachtrij staan en vervolgens hun frustraties uitwerken tegen 

het personeel. Tot voor kort werd er geen grondige check uitgevoerd op de identiteitskaart en de bezoeker. 

Er was enkel een check op de gemeente (al dan niet inwoner), het personeel controleerde de foto niet. De 

schepen vervolgt dat het personeel het roer plots omgooide en de grondige check nu uitvoert, met negatief 

gevolg soms voor mensen die weinig mobiel zijn. De schepen vervolgt dat hij zich kan vinden in het voorstel 

(uitzondering toelaten voor mensen met een doktersbriefje) en zegt dat reglementen op termijn zullen 

bijgestuurd worden in de regio zodat er meer gelijkvormigheid is. De schepen zegt dat hij het voorstel zal 

meenemen bij de toekomstige bijsturing van het reglement.  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

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 

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 

Aanleiding 

- Binnen onze gemeente heeft elk gezin recht op een aantal vrije beurten om zich aan te melden aan het 

recyclagepark/containerpark. De vrije beurten zijn verbonden aan een adres en de persoon, of 1 van de 

personen die op het adres woonachtig is dient zich in persoon aan te bieden om er gebruik van te 

kunnen maken. 
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- Mensen die minder mobiel zijn hetzij door een fysieke beperking door ziekte of ongeval, of minder 

mobiel wegens gevolg van de leeftijd kunnen vaak zelf niet (niet meer) de verplaatsing maken naar het 

containerpark. 

- mensen die zelf minder mobiel zijn kunnen zich laten helpen door een buur of familielid om het afval 

aan te bieden op het recyclagepark/containerpark.  De persoon van wie het afval is moet zelf wél mee 

zijn, het volstaat niet om de identiteitskaart van de persoon mee te hebben.  Deze regel is ingegeven 

doordat het gevaar bestaat dat er oneigenlijk gebruik zou zijn van identiteitskaarten: maw mensen, zelfs 

van buiten onze gemeente zouden zich kunnen aanbieden met hun eigen afval op ons 

recyclagepark/containerpark en zo gratis hun afval kwijtgeraken terwijl ze daar geen recht toe hebben. 

Procedure 

- / 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: 

- andere gemeentelijke diensten: 

EXTERN 

- /  

Krediet 

/  

Personeel 

- geraamde personeelsinzet: 

Visum 

- -    

Motivering 

- Mensen die minder mobiel zijn, hetzij door aangeboren beperking, ziekte, ongeval of leeftijd kunnen 

vaak niet zelf naar het containerpark. 

- Het vraagt voor bovengenoemde personen vaak een grote inspanning om alsnog zelf te moeten 

meegaan met een familielid of buur die zo vriendelijk wil zijn om het afval weg te brengen. 

- controle op het correct aanbieden van afval door burgers van de eigen gemeente is noodzakelijk om 

misbruik te voorkomen. Identiteitscontrole is belangrijk en zich in persoon aanbieden is relevant.  Echter 

in sommige gevallen zorgt dit voor problemen. 

- de gemeente en het bestuur vinden het belangrijk dat we samen werk maken van een warme gemeente 

waar mensen oog hebben voor elkaars noden en waar me klaar staat om elkaar te helpen. 

- de gemeente kan hulp van familie of derden gemakkelijker maken.  Het aanbieden op het 

recyclagepark/containerpark met afval van een bewoner van de gemeente zou gemakkelijker moeten 

kunnen opgenomen worden door een buur of door een familielid bv ook als dit familielid niet op de 

gemeente woont. 

Dossierstukken 

- / 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad beslist om het reglement voor het containerpark/recyclagepark nu niet aan te 

passen. 

Artikel 2.- Bij een toekomstige bijsturing van het reglement wordt meegenomen om het aanbieden van afval 

van een minder mobiel persoon door een buur of door een familielid, al of niet wonend op grondgebied 

Zedelgem, gemakkelijker te maken. 

 

 

16. TOEGEVOEGD PUNT OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER MET VOORSTEL TOT HET 

REALISEREN VAN EEN INCLUSIEF SPEELPLEIN OP ELKE DEELGEMEENTE 

 

Beraadslaging 

Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat er budget zal voorzien worden in het meerjarenplan voor 

speelpleintjes en voegt toe dat hij zich niet wil verbinden om speelpleinen alsdusdanig in te richten in iedere 

deelgemeente. Raadslid Martine De Meester vraagt wat de schepen tegenhoudt: kinderen met een beperking 

hebben evenveel recht op ontmoetings- en speelkansen, aldus het raadslid. Schepen Dirk Verhaeghe zegt 
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dat hij zich moet houden aan het budget en dat er een buurtonderzoek moet gebeuren. Dit zal op korte 

termijn uitgevoerd worden met het speelplein aan de Groene Meersen. Raadslid Martine De Meester zegt dat 

ze niet aanstuurt op een onmiddellijke aanleg van inclusieve speelpleinen, ze zegt dat het haar vraag is om 

alvast te starten en op de twee aankomende nieuwe speelpleinen een inclusieve opstelling te voorzien. De 

schepen antwoordt dat hij zijn best zal doen maar dat hij geen beloftes kan maken. Raadslid Eddy De 

Wispelaere zegt dat zijn fractie al vele jaren de noodzaak naar speelpleinen, in het bijzonder op de site Sint-

Maarten, aankaart en dat de komst van speelpleinen al vele jaren beloofd werd, vandaar dat hij de schepen 

vraagt om een duidelijke visie en om actie. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze het goed vindt dat er een 

buurtonderzoek komt op de Groene Meersen want ze vindt dat het weinig zinvol is om speelpleinen te 

voorzien daar waar het niet nodig is. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat haar fractie zich zal onthouden, niet 

omdat haar fractie tegen inclusieve speelpleinwerking is, maar wel omdat haar fractie de mening toegedaan 

is dat deze speelpleinen moeten komen daar waar er een nood is. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

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 

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 

Aanleiding 

- binnen deze legislatuur wil het beleid werk maken van het heroriënteren van de huidige site 

Maartenshove in Loppem en van de site Develter in Veldegem. Op beide locaties wil men werk maken 

van een lokale antenne dienstencentrum waar verscheidene diensten aan de bevolking kunnen worden 

aangeboden. Tevens zal op beide locaties plaats zijn voor polyvalente ruimtes die kunnen gebruik 

worden door burgers en organisaties. 

- reeds in de gemeenteraad van februari werd de suggestie gedaan om op deze locaties ook aandacht te 

hebben voor ruimte voor jeugd en kinderen. 

- Loppem en Veldegem hebben geen recente, moderne en duurzame speelpleintjes.  En bij uitbreiding 

moeten we toegeven dat ook de speelpleinen in Zedelgem Dorp en De Leeuw aan een opwaardering toe 

zijn. In Aartrijke werd bij de realisatie van het nieuwe Jonckhove ook het speelplein nieuw leven 

ingeblazen maar er werd beperkt geïnvesteerd. 

- binnen onze gemeente zijn heel wat organisaties actief die zich inzetten voor het welzijn van mensen 

met een beperking : oa.oranje, het witte huis,OC cirkant,…Al deze organisaties dragen inclusie hoog in 

het vaandel   De gemeente kan hun werking ondersteunen door zelf ook mogelijkheden tot een 

inclusieve samenleving aan te bieden. 

Procedure 

- / 
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Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: 

- andere gemeentelijke diensten: 

EXTERN 

-  

Krediet 

/  

Personeel 

- geraamde personeelsinzet: 

Visum 

-  

Motivering 

- Het beleid wenst aandacht te besteden aan het samen werken aan een warme gemeente waar iedereen 

groeikansen krijgt en zichzelf mag zijn. Het beleid wenst mensen aan te moedigen contact met elkaar te 

hebben, elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. We willen mensen verbinden. 

- Het is belangrijk dat kinderen en jongeren met of zonder beperking samen kunnen spelen, samen dingen 

kunnen ontdekken, samen kunnen groeien, samen kunnen spelen, samen plezier kunnen 

maken.  Kinderen die al van op jonge leeftijd met elkaar in contact komen zullen beter in staat zijn om 

met elkaars “anders-zijn” om te gaan en elkaar te aanvaarden en respecteren. 

- -Daarom is het nodig dat de speeltuigen die geïnstalleerd worden op gemeentelijke speelpleinen ook de 

mogelijkheid voorzien om samen te spelen: maw er moeten rolstoelen op kunnen maar ook kinderen 

zonder beperking moeten er gebruik van kunnen maken, samen!!!  Daarnaast kunnen speeltuigen voor 

bv kinderen met een visuele beperking ook een uitdaging bieden voor kinderen die deze beperkingen 

niet ervaren bv een voelmuur of permanent voetenpad. 

- Een mix van speeltuigen waar zowel kinderen met als kinderen zonder beperking op kunnen zorgt er 

voor dat integratie vanzelf gebeurd! Spelende kinderen leren elkaar van jongs af aan aanvaarden zoals 

elk van hun is, leren rekening houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen. 

Dossierstukken 

- bijlage met een aantal voorbeelden van inclusieve speeltuigen 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad beslist niet om op termijn in elke deelgemeente een inclusief speelplein te 

realiseren. 

Uitvoeringen zullen gebeuren volgens de resultaten van buurtonderzoeken en naargelang het beschikbare 

budget. 

 

 

17. TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER NAAR 

AANLEIDING VAN 'DAG VAN DE TRAGE WEG' EN NIEUW DECREET VAN DE GEMEENTEWEGEN 

 

Elk jaar vindt in de herfst “Dag van de Trage Weg” plaats. Duizenden wandelaars, fietsers, ruiters, kinderen 

en buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op. Van de Westhoek tot het Maasland, in het groen en in de 

stad, langs authentieke landwegen en nieuwe tracés. 

“ Dag van de Trage Weg” is hét uithangbord voor veilige, gezonde en aangename trage wegen in onze 

provincie 

.Dit jaar vindt het nationaal campagneweekend plaats op 19 en 20 oktober 2019! 

.Trage wegen zijn er voor iedereen. Ze brengen ons vlot, veilig & gezond naar werk, school of winkel. Het zijn 

de plekken bij uitstek om aan sport te doen, te spelen en om van rust en natuur te genieten. Maar lang niet 

iedereen kent de mogelijke verbindingen en doorsteekjes in de buurt. Onbekend is onbemind en veel trage 

wegen blijven onder de radar. Nochtans: trage wegen zijn aantrekkelijk en zorgen voor verrassing. Via de vele 

landweggetjes kom je op onverwachte plaatsen. Met de Dag van de Trage Weg krijgen trage wegen meer 

bekendheid. 

De voorbije legislatuur werd sterk geïnvesteerd in de trage wegen op ons grondgebied maar aandacht blijft 

nodig. 
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Trage wegen vergen aandacht en zorg. Hun toegankelijkheid lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. De 

ruimte staat onder druk en discrete paadjes dreigen her en der te verdwijnen, hoewel veel mensen er gebruik 

van maken. Wegen worden afgesloten en verbindingen doormidden geknipt door infrastructuurwerken of 

bouwprojecten. Ook het onderhoud van trage wegen kan vaak nog beter. Met de Dag van de Trage Weg 

onderstrepen wij het belang van trage wegen, kaarten wij knelpunten aan en verkennen we zowel bekende 

als ‘vergeten’ of nieuw aangelegde tracés. 

Het lijkt me belangrijk om ook in deze nieuwe legislatuur aandacht te hebben De inzet: een dicht en 

kwaliteitsvol weefsel van wandelpaden en fietsroutes. 

  

Mijn vragen waar ik graag een antwoord op krijg in de gemeenteraad van 26 september. 

Graag wil ik weten welke plannen er zijn om extra aandacht en middelen vrij te maken voor de verdere 

versterking van het netwerk van trage wegen in Zedelgem. 

Graag wil ik weten of onze gemeente deel neemt aan het initiatief “dag van de trage wegen” Indien wel…wat 

wordt er georganiseerd? Indien nog niet over nagedacht, het is nog niet te laat…We kunnen ons nog steeds 

inschrijven als gemeente Alle soorten activiteiten op, langs en over trage wegen zijn mogelijk: van wandeling 

of fietstocht tot loopwedstrijd, van verkennende natuurtocht tot ontdekking van cultureel erfgoed, van een 

avontuurlijk spel langs de dorpsbaantjes tot de handen uit mouwen steken met buurtbewoners om een 

trage weg op te knappen of te heropenen. 

  

Graag wil ik van gedachten wisselen over de mogelijkheden van het nieuwe decreet op de gemeentewegen. 

Op 1 september ging namelijk het nieuwe decreet in werking. Oude buurtwegen die belangrijke functies 

hebben kunnen door dit decreet bescherming krijgen. Zachte mobiliteit wordt door het decreet centraal 

gesteld. Wandelwegen zonder statuut die door iedereen gebruikt worden (dus “feitelijke”) wegen kunnen 

gemakkelijker erkend worden als gemeente weg. Er kan ook krachtiger opgetreden worden tegen het 

inpalmen van openbare wegtraces op particuliere grond. 

Is er een overzicht van dergelijke “feitelijke wegen” in onze gemeente? Zijn er dergelijke openbare tracés die 

meer bescherming nodig hebben? Zal daar in deze legislatuur aandacht aan besteed worden? 

 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de dienst momenteel kampt met personeelstekort, vandaar dat 

gemeentelijke initiatieven op dit vlak momenteel niet haalbaar zijn. Er komt versterking van de dienst in de 

maand december. De schepen vervolgt dat het nieuwe decreet in de toekomst ten volle zal aangegrepen 

worden en dat alle mogelijke kansen benut zullen worden. Op vraag van het raadslid zal de status van de 

trage wegen bezorgd worden door de schepen aan de gemeenteraad. 

 

 

18. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

18.1. Vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met dierenwelzijn 

 

Het zwerfkattenplan is in Vlaanderen wettelijk verplicht. Zedelgem valt onder de gemeenten die nog geen 

zwerfkattenplan hebben.  

Wij hadden graag volgende vragen gesteld: 

  

-Is er reeds een concreet plan die kan uitgerold worden? 

-Is de zwerfkattenproblematiek in Zedelgem in kaart gebracht en waar liggen de pijnpunten? 

-Waar heeft men de ter beschikking gestelde hokken opgesteld? 

- Indien er nog geen plan beschikbaar is, wanneer voorziet men de eventuele concretisering? 

-worden de zwerfkatten gevangen en gesteriliseerd? 

Worden de katten dan teruggeplaatst, of is er een mogelijkheid om de katten aan te bieden voor adoptie? 

 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat er een inventaris is en dat er een goede wisselwerking is met het 

blauwe kruis alsook dat er een plan in opmaak is. De werkwijze met de bakken is in uitvoering. De schepen 

zegt dat dit goed loopt, er worden geen problemen gesignaleerd. Recent boden zich ook twee dames aan om 

zich over de aanpak en de opvolging verder te ontfermen. Op de vraag van raadslid Descheemaecker 
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wanneer het plan concreet en formeel wordt, zegt de schepen dat dit opgenomen wordt eens de dienst 

versterkt wordt. 

 

 

18.2. Vraag van raadslid Jean-Pierre De Groodt in verband met de Ossebilkstraat 

 

Onlangs werd door buurtbewoners van de Ossebilkstraat in Aartrijke een spontaan en terecht geformuleerd 

straatactiebord ( lees: protestbord) geplaatst voor menig huisnummer met volgende niet mis te verstane 

boodschap : " RED ONZE STRAAT !" 

De borden werden ook op sociale media toegelicht. 

1. De onaangepaste snelheid en het roekeloos rijgedrag van autobestuurders. 

2. Maar er is mèer dan dat....de Ossebilkstraat ligt er verhakkeld en kapot gereden bij....zieltogend m.a.w. !! 

Deze spontane protestactie kreeg al navolging bij bewoners van de aanpalende Rozeboomstraat, waar de 

huidige toestand al even dramatisch oogt.....een verdoken autostrade met stilaan kapot wegdek !! 

Mijn vraag is dan ook duidelijk: " Wat doet het gemeentebestuur in de nabije toekomst? Graag concrete 

actieplannen a.u.b. !" 

 

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat dit verder zal behandeld worden door de verkeerscommissie. 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt dringt aan op actie. 

 

 

18.3. Vraag van raadslid Eddy De Wispelaere in verband met de hondenschool 'Hond en Gezel'  

 

In de pers hebben we moeten lezen dat er een probleem is met de hondenvereniging 'Hond en Gezel' in de 

Oude Ieperweg te Loppem in verband met de toekomst van de vereniging. 

  

 "Verdwijnt hondenschool Hond & Gezel na 27 jaar uit de Oude Ieperweg? Het kan zomaar, als het bestuur 

van de vzw voor 1 december geen nieuwe locatie vindt. “De gemeente heeft geen terrein beschikbaar, dus 

moeten we hopen dat we een stuk grond kunnen huren van een particulier”, zegt voorzitter Albert Van Dale.   

  

Het bestuur en de achttien trainers van hondenschool Hond & Gezel zijn ten einde raad. Als ze voor 1 

december geen nieuwe locatie vinden, moeten de 270 leden op zoek naar een andere school." 

  

VRAAG: 

Is het gemeentebestuur hier door de vereniging gecontacteerd?   

Wat was de vraag van de vereniging ‘Hond en Gezel’ en wat was het antwoord van het schepencollege? 

 

Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat mogelijke oplossingen momenteel onderzocht worden alsook dat er 

ondertussen een plaatsbezoek met de mensen van de hondenschool gebeurde op de site kinderboerderij in 

Aartrijke. 

 

 

18.4. Vraag van raadslid Ann Pattyn in verband met fietsstraten in Veldegem 

 

Vorig schooljaar werden de schoolomgevingen van de Zedelgemse scholen aangepakt in het kader van de 

verkeersveiligheid. Verschillende gemeentelijke straten werden omgevormd tot fietsstraat. 

  

Er werd naar de verkeerscommissie gecommuniceerd over het ontbreken van een fietsstraat in de straten 

ingesloten door Koning Albertstraat / Koningin Astridstraat, Halfuurdreef, Corneliusstraat, Kloosterstraat 

waarbij deze zelf niet inbegrepen zijn m.u.v. het deel van de Kloosterstraat dat al fietsstraat was. 

  

In de verkeerscommissie was afgesproken om de fietsstraten die al ingevoerd waren eerst te evalueren en 

dan pas al dan niet nog extra straten om te zetten in fietsstraten.   Er is toen voor Veldegem afgesproken om 

de fietsstraten uit te breiden. 
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In  het verslag van november 2018 staat: ' 

 Vraag tot uitbreiding van de fietsstraten: De leden van de verkeerscommissie en enkele burgers hebben ons 

kunnen wijzen op enkele aandachtspunten. o De lokaalstraat is geen fietsstraat alhoewel de fietsenstalling 

van De Steen langs deze straat bereikbaar is. Kan er overwogen worden om de fietsstraat uit te breiden in de 

Lokaalstraat – Mariastraat – Fontainestraat? De dienst mobiliteit zal dit bekijken en een voorstel overmaken 

aan het college.   

  

We zijn ondertussen een jaar verder, een nieuw schooljaar is gestart en Veldegem blijft zonder veilige 

fietsstraat in deze omgeving.    

  

Wat is de reden voor het nog niet invoeren van deze fietsstraat? Wanneer wordt dit dan wel gepland? 

 

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat de vraag van raadslid Pattyn hem verbaast omdat dit al 

behandeld werd door de verkeerscommissie en de schepen voegt toe dat het raadslid deel uitmaakt van de 

verkeerscommissie ter duiding van zijn verbazing. De schepen vervolgt dat de commissie besliste om dit 

verder uit te werken. 

 

 

19. 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 

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. 
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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 

 


