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ZITTING GEMEENTERAAD 
VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Gemeentehuis - Raadzaal

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 februari 2020 om 19.30uur bijeengekomen in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester
Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 
schepenen
Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, 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, Frauke Breekelmans, Wouter 
Vlaemynck, raadsleden
Charlotte Vermeulen, voorzitter
Sabine Vermeire, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ellen Goes, schepen
Ann Pattyn, Bart Haesaert, raadsleden

Voorzitter: Charlotte Vermeulen

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend.

De gemeenteraad gaat over tot de agenda.

OPENBAAR

1. JURIDISCHE ZAKEN - VERWERVING PAROCHIAAL CENTRUM LOPPEM - ONTWERPAKTE - BESLISSING 

Afwezigen voor dit punt: Arnold Naessens omwille van persoonlijk belang (art. 27 van het decreet lokaal bestuur), 
Eddy De Wispelaere omwille van persoonlijk belang (art. 27 van het decreet lokaal bestuur), Geert Verhegge en Stijn 
Timmerman

Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt wat de plannen zijn met het gebouw. Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt 
dat dit kadert in het project site Sint-Maarten. Het is niet de bedoeling om daar een nieuw gebouw op te richten. 
Dit gebouw behoort niet tot het beschermd dorpsgezicht in Loppem en slopen kan dus, antwoordt schepen 
Dehaemers verder.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Pollet, Sofie
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
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Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- principieel akkoord van de gemeente om het parochiaal centrum in Loppem aan te kopen, hetgeen kadert 

in het project site Sint Maarten (realisatie multifunctioneel gebouw dat ondermeer de functie van 
gemeenschapscentrum voor het verenigingsleven zal opnemen)

Procedure
- schatting
- onderhandeling met parochie en dekenaat, die eigenaar is van het onroerend goed
- aanstelling dienst vastgoedtransacties voor opmaak ontwerpakte d.d. 1 oktober 2019
- ontwerpakte principieel goedgekeurd in zitting van het college d.d. 28 januari 2020
Visum 
- 2020/PAT/00
Motivering
- in het kader van de ontwikkeling van de site Sint Maarten en de daaraan gekoppelde samenwerking tussen 

gemeente, school en Vivendo om gebouwen en patrimonium polyvalent in te zetten, heeft het bestuur 
principieel beslist om het parochiaal centrum in Loppem aan te kopen tegen een bedrag van 205.000 EUR

- dit bedrag is 45.000 euro lager dan het schattingsbedrag en is er gekomen na een onderhandeling van de 
gemeente met het bisdom en de dekenij, de voorwaarde is dat het verenigingsleven in Loppem haar 
werking in het gebouw kan verderzetten totdat de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden en er voor 
de pastorale verantwoordelijken gedurende 50 jaar gratis gebruik is van een ruimte van 100m² voor 4 volle 
dagen en 12 avonden per jaar, alsook het gebruik van een kleine ruimte voor 24 avonden of namiddagen 
per jaar

- dienst vastgoedtransacties heeft een ontwerpakte opgesteld
- in deze akte worden de volgende clausules opgenomen :

° zolang de nieuwbouw van het dienstencentrum langs de Ieperweg niet af is zal de verkrijger het goed niet 
afbreken
° de VZW De Helpende Hand Loppem, Buskinslaan met ondernemingsnummer 0408435029, die nu als 
bestuurs- en beheersorgaan van het parochiaal optreedt, blijft verder deze rol vervullen tot het nieuwe 
centrum klaar is

- de verkoper vraagt een bijkomende clausule toe te voegen :
° voor de heer pastoor, zijn opvolger of de pastorale verantwoordelijke (n) van de gemeente Zedelgem zal 
voor de pastorale werken in de nieuwbouw gedurende 50 jaar gratis gebruik van een grote ruimte van 100 
m² voor 4 volle dagen en 12 avonden per jaar en van een kleine ruimte voor 24 avonden of namiddagen per 
jaar, mogelijk zijn.  De pastorale verantwoordelijke boekt minstens twee maanden voor de start van ieder 
schooljaar de reservaties in de nieuwbouw in via het gemeentelijk reservatiesysteem.

- in de akte zal ook worden bepaald dat de gemeente als verkrijger van het pand de brandpolis zal afsluiten
- toen de gemeente het parochiaal centrum Jonkhove kocht van de parochie te Aartrijke werd 50.000 euro 

meer betaald dan de schattingsprijs en werden slechts 6 gratis beurten per jaar aan de pastorale werking 
toegekend

Dossierstukken 
- ontwerpakte
- visum
Besluit
Artikel 1.- De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ontwerpakte en de volgende clausules :
• zolang de nieuwbouw van het dienstencentrum langs de Ieperweg niet af is zal de verkrijger het goed niet 

afbreken
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• de VZW De Helpende Hand Loppem, Buskinslaan met ondernemingsnummer 0408435029, die nu als 
bestuurs- en beheersorgaan van het parochiaal optreedt, blijft verder deze rol vervullen tot het nieuwe 
centrum klaar is

• voor de heer pastoor, zijn opvolger of de pastorale verantwoordelijke (n) van de gemeente Zedelgem zal 
voor de pastorale werken in de nieuwbouw gedurende 50 jaar gratis gebruik van een grote ruimte van 100 
m² voor 4 volle dagen en 12 avonden per jaar en van een kleine ruimte voor 24 avonden of namiddagen per 
jaar, mogelijk zijn. De pastorale verantwoordelijke boekt minstens twee maanden voor de start van ieder 
schooljaar de reservaties in de nieuwbouw in via het gemeentelijk reservatiesysteem.

• de verkrijger sluit de brandpolis af
Artikel 2.- De ontwerpakte in bijlage aan het besluit wordt integraal goedgekeurd.
Artikel 3.- De gemeente wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur.

2. SECRETARIAAT –VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORG 
EN WELZIJN ZEDELGEM VZW – BESLISSING

Afwezig voor dit punt: Stijn Timmerman

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- het schrijven van 5 januari 2020 van raadslid Geert De Sutter waarbij hij zijn ontslag als gemeente- en 

ocmw-raadslid indient
- de heer Geert De Sutter werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
Procedure
- kennisname ontslag raadslid Geert De Sutter in de gemeenteraad van 23 januari 2020
- vervanging wegens ontslag van raadslid Geert De Sutter als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
Motivering
- een mandaat binnen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur
- aan alle fracties werd op 19 februari 2020 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 23 

februari 2020 om 18u
- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten
Dossierstukken
- kennisname door gemeenteraad 23 januari 2020 van ontslag raadslid Geert De Sutter 
- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling raadslid Geert De Sutter als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
- lijst met voordracht kandidaten CD&V-Nieuw, toegevoegd op 25 februari 2020
Stemming
- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes
- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 23 stembrieven in de bus gevonden

• ongeldige stemmen: 0
• geldige stemmen: 23

- uitslag van de stemming: 19 ja-stemmen, 3 onthoudingen en 1 neen-stem voor voordragen kandidaat 
Charlotte Vermeulen

Besluit
Artikel 1.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 
algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: 
Charlotte Vermeulen.

3. SECRETARIAAT – VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR DE WATERGROEP - 
BESLISSING
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- einde mandaten huidige raad van bestuur van De Watergroep
Procedure
- e-mail van De Watergroep van 13 februari 2020 i.v.m. einde mandaten huidige raad van bestuur en 

toelichting om een kandidaat-bestuurder voor te dragen
- de voordracht van een kandidaat voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van De Watergroep 

voor de periode juni 2020-juni 2025 dient te gebeuren uiterlijk 21 maart 2020
- een kandidaat-bestuurder kan voorgedragen worden aan de algemene vergadering en/of aan de Vlaamse 

regering
- voor de bestuurders aan te stellen door de algemene vergadering (4) wordt één kandidaat per provincie 

gekozen
- voor de bestuurders aan te stellen door de Vlaamse regering (1) wordt één kandidaat per provincie gekozen
- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2020 om één kandidaat 

bestuurder voor te dragen aan zowel de algemene vergadering als aan de Vlaamse regering
Motivering
- de gemeente Zedelgem kan een kandidaat-bestuurder voordragen voor het mandaat van lid van de nieuwe 

raad van bestuur van De Watergroep voor de periode juni 2020-juni 2025. Een kandidaat kan voorgedragen 
worden aan de algemene vergadering en/of aan de Vlaamse regering.

- aan alle fracties werd op 19 februari 2020 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 23 
februari 2020 om 18u

- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten
Dossierstukken
- e-mail van de Watergroep van 13 februari 2020
- profielvereisten bestuurders
- statuten De Watergroep
- huishoudelijk reglement raad van bestuur De Watergroep
- vergoedingen bestuursorganen De Watergroep
- lijst met voordracht kandidaten CD&V-Nieuw, toegevoegd op 25 februari 2020
Stemming
- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes
- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 24 stembrieven in de bus gevonden

• ongeldige stemmen: 0
• geldige stemmen: 24

- uitslag van de stemming:20 ja-stemmen, 3 onthoudingen en 1 neen-stem voor voordragen kandidaat Dirk 
Verhaeghe

Besluit
Enig artikel.- De gemeenteraad beslist om volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van De 
Watergroep voor de periode juni 2020-juni 2025 voor te dragen aan de algemene vergadering en aan de Vlaamse 
regering: Dirk Verhaeghe.

4. FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING GEMEENTE 3/2019 - KENNISGEVING

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
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- 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 3/2019 
Besluit
Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van kwartaalrapportering 3/2019.

Budgetuitvoering
 
Exploitatieuitgaven Budget aangerekend beschikbaar realisatiegraad
Personeelsuitgaven 8.619.322,00 6.032.126,35 2.587.195,65 69,98%
Werkingskosten 6.122.900,00 3.575.403,91 2.547.496,09 58,39%
Werkingssubsidies 7.023.612,00 2.941.614,22 4.081.997,78 41,88%
Schuld 301.697,00 159.143,16 142.553,84 52,75%
Overige 143.201,00 56.390,68 86.810,32 39,38%
TOTAAL 22.210.732,00 12.764.678,32 9.446.053,68 57,47%
     
Exploitatieontvangsten Budget gevorderd beschikbaar realisatiegraad
Fiscale ontvangsten 17.197.851,00 11.371.240,72 5.826.610,28 66,12%
Ontvangsten uit de werking 1.101.387,00 590.277,05 511.109,95 53,59%
Werkingssubsidies 5.948.895,00 3.925.247,65 2.023.647,35 65,98%
Financiële ontvangsten 693.100,00 69.104,30 623.995,70 9,97%
Overige 97.560,00 58.110,12 39.449,88 59,56%
TOTAAL 25.038.793,00 16.013.979,84 9.024.813,16 63,96%

5. FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN - AANKOOP BRANDSTOFFEN VIA TANKKAART VOOR VOERTUIGEN GEMEENTE EN OCMW 
ZEDELGEM - PERIODE 07/2020 T.E.M. 06/2023 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - 
BESLISSING

Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe stelt enkele vragen: hoeveel wagens heeft de gemeente? Welk type van wagens? 
Hoeveel kilometers worden er gereden? Is er vergroening in het wagenpark? Is er een grafiek van het aantal 
gereden kilometers over de voorbije jaren? Schepen Ann Devriendt zegt dat het over rode en witte mazout gaat 
en over benzine. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat het wagenpark twee CNG-wagens omvat. De andere 
informatie zal Ann Devriendt bezorgen. Raadslid Martine De Meester vraagt of er een beleid is om het 
fietsgebruik te stimuleren? Algemeen directeur antwoordt dat er dienstfietsen zijn, maar dat er geen beleid is 
dat bvb. het gebruik van de wagen voor korte afstanden verbiedt. Het gebeurt vaak ook dat medewerkers 
verplaatsingen combineren, dat is efficiënt werken, aldus Sabine Vermeire.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
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Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald  artikels 2, 
36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere 
aanbesteders toelaat en artikel 43

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen

Aanleiding
- de huidige opdracht eindigt op 30 juni 2020 en moet tijdig worden hernieuwd
Procedure
- in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. FIN 2020-07 opgesteld
- de uitgave wordt geraamd op 198.347,11 EUR excl. btw of 240.000,00 EUR incl. 21 % btw (gemeente en 

OCMW)
- de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden
- de openbare procedure is van toepassing
- het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 

benodigde hoeveelheden
- het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Zedelgem de procedure zal 

voeren en in naam van OCMW Zedelgem bij de gunning van de opdracht zal optreden
- gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging
Krediet
Exploitatie - uitgaven

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag
6160004 diverse   225.000,00 EUR

(gemeente)
15.000,00 EUR

(OCMW)
Motivering
- deze aankoop is nodig voor de goede werking van de diensten
Dossierstukken
- bestek
Besluit
Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr. FIN 2020-07 en de raming voor de opdracht “Aankoop brandstoffen via 
tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023” 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 
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werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 198.347,11 EUR excl. btw of 240.000,00 EUR incl. 21 % btw 
(gemeente en OCMW).
Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3.- Gemeente Zedelgem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW 
Zedelgem bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 6.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

6. PERSONEEL - WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN DE GEMEENTE 
ZEDELGEM - FIETSVERGOEDING - BESLISSING

Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of het aantal fietsers geregistreerd wordt zodat een eventuele toename kan 
aangetoond worden. Algemeen directeur Sabine Vermeire antwoordt dat dit geregistreerd wordt en dat de 
evolutie fietsgebruik dus kan opgevolgd worden.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- de rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente Zedelgem zoals gewijzigd tot op 11 juni 2019 
Aanleiding
- mogelijkheid om de fietsvergoeding woon-werk verkeer op te trekken
Adviezen
EXTERN
- BOC dd 13 september 2019: positief advies
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INTERN
- MAT dd  4 oktober 2019: positief advies omdat deze maatregelen alle personeelsleden ten goede komt 

alsook kadert in welzijn een duurzaam woon-werkverkeer
Motivering
- in de rechtspositieregeling wordt  een fietsvergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werk 

verkeer voorzien van 15 cent per afgelegde kilometer. Dit bedrag werd sinds de invoering hiervan  (in 2008) 
nog nooit aangepast.

- om het gebruik van de fiets voor het woon-werk verkeer verder te stimuleren is een verhoging van de 
fietsvergoeding aangewezen

- in vergelijking met wat als fietsvergoeding uitbetaald wordt in de ons omliggende gemeentes, wordt 
vastgesteld dat wij de laagste vergoeding uitbetalen

- sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om een vergoeding van 24 cent per afgelegde kilometer uit te 
betalen  die vrijgesteld is van belastingen en RSZ bijdragen

- raming kostprijs van een verhoging met 9 cent van de fietsvergoeding is 9.000 euro voor gemeente – en 
OCMW-personeel : deze bedragen werden voorzien h-in de meerjarenplanning

Besluit
Enig artikel.- De rechtspositieregeling van de gemeente Zedelgem te wijzigen als volgt:
in artikel 227 wordt  het bedrag van 15 cent per afgelegd kilometer gewijzigd naar 24 cent per afgelegde 
kilometer. 

7. CULTUUR - STATUTEN GINTER 2020-2025 - GOEDKEURING

Beraadslaging
Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt of er wijzigingen zijn tegenover de vorige statuten? Schepen Dirk Verhaeghe 
antwoordt dat de gemeente Jabbeke toegetreden is, er zijn nu meer vergaderingen (denkt de schepen) en het 
tijdstip goedkeuring begroting en jaarrekening zijn gewijzigd. Verder verwijst raadslid De Wispelaere naar een 
nota van de administratie die eerder negatief was over de meerwaarde van het samenwerkingsverband en 
voegt toe dat hij in de brief van de Vlaamse Gemeenschap en andere verslaggeving las dat er meer 
personeelsinzet zal nodig zijn dan voorzien en dat er zal beroep gedaan moeten worden op externen, waaruit 
het raadslid concludeert dat er nog kosten boven de voorziene raming zullen komen? Met andere woorden: er 
werd al geïnvesteerd in meer personeel (halftijds personeelslid extra) en er zal nog moeten beroep gedaan 
worden op externe ondersteuning hetgeen opnieuw extra budget zal vergen. Schepen Dirk Verhaeghe 
antwoordt dat er nu meer personeel ingezet wordt en dat de voordelen pas later in het jaar duidelijk zullen 
worden. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat dit geen antwoord is op zijn vraag en hij herhaalt dat het hem 
verwondert dat er naast de extra personeelsinzet nog beroep zal gedaan moeten worden op ondersteuning van 
externen. Verder vraagt raadslid De Wispelaere naar de bibliotheekwerking: het raadslid verwondert zich dat 
Zedelgem niet instapte in een gezamenlijk reglement. Het raadslid verwijst naar de uitstraling die het 
gemeentelijk samenwerkingsverband zou moeten hebben en zegt dat hij hiermee veronderstelt dat er uniforme 
reglementen nodig zijn. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat Jabbeke en Zedelgem niet intekenden omdat 
ze andere tarieven hanteren en hier niet van willen afstappen (in Zedelgem is er een hoger boetetarief en het 
bestuur wou zich niet aan het gezamenlijk boetetarief aanpassen omdat dit de opbrengsten zou verlagen). 
Raadslid Pol Denys stelt vragen over de cultuurnota, in het bijzonder over de beeldenbank en zegt dat de 
bestaande beeldenbank verre van adequaat is. Het raadslid verwijst naar de beeldenbank die gebudgetteerd is 
en geagendeerd wordt op de eerstvolgende vergadering van de erfgoedwerkgroep en vraagt naar toelichting. 
Raadslid Jurgen Dehaemers zegt dat er inderdaad een werkgroepvergadering is hieromtrent en dat dit daar 
verder besproken wordt. Het raadslid stelt de vraag naar de vervanging van de archivaris die vervroegd op 
pensioen gesteld is: wat is de stand van zaken? Het raadslid zegt dat hij vindt dat de diensten erfgoed en archief 
onderbelicht worden qua beleidsaandacht (bvb. ontbreken van een stand op de onthaaldag voor nieuwe 
inwoners) en vraagt naar de invulling van de functie van archivaris. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de 
noden onderzocht worden en dat het uitwerken van een duurzame oplossing vooropstaat.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
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Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur
- Decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- Decreet bovenlokale cultuurwerking dd. 15 juni 2018
- Beslissing gemeenteraad van 26 september 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 resulteert tevens in de noodzakelijke hernieuwing van de statuten van de projectvereniging die liepen 
tot en met 31 december 2019. De nieuwe statuten, waarbij het lidmaatschap van Ginter door elke 
partnergemeente en nieuwe partner Jabbeke (her)bevestigd wordt, lopen voor de periode 2020-2025.

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 bekrachtigde dit in haar zitting van 26 september 2019;
- Naar aanleiding van deze algemene goedkeuring, werd door de burgemeester van de gemeente Zedelgem 

ook de engagementsverklaring ondertekend. Met deze verklaring verbinden alle partnergemeenten zich 
ertoe jaarlijks gezamenlijk een bedrag in te brengen dat minstens even hoog is als de toegekende 
werkingssubsidie (de gevraagde subsidie werd ondertussen goedgekeurd, wat resulteert in effectief de 
gevraagde bijdrage van elke partnergemeente van 0.50 euro/inwoner.

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 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. Projecten waar nu reeds 
op gewerkt wordt zijn een analyse en onderzoek naar de UiTpas en het opzet van een beeldbank die 
beantwoordt aan de noden en behoeften.

Dossierstukken
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- Statuten Ginter_2020-2025_DEF
- Ginter_cultuurnota 2020-2025
Besluit
Artikel 1.- De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem keurt onderstaande statuten van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband en projectvereniging Ginter voor de periode 2020 – 2025 goed.

Statuten Ginter

I. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR EN DEELNEMERS
Artikel 1: Naam van de projectvereniging
De projectvereniging draagt als naam ' Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners ', afgekort Ginter.
Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van het 
decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking van 15 juni 2018 en door deze statuten.
Artikel 2: Zetel van de projectvereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 8210 Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1.
Artikel 3: Doel van de projectvereniging
De doelstelling van dit samenwerkingsverband is door intergemeentelijk overleg en samenwerking tussen de 
verschillende culturele partners (bibliotheken, gemeenschapcentra, cultuurcentra, 
cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoeddiensten, …) een bovenlokale culturele meerwaarde voor de regio 
creëren. Daarbij wordt verwezen naar de materies als bepaald in het decreet op het bovenlokaal cultuurbeleid.
Dit gebeurt door het nastreven van 4 belangrijke uitgangspunten:
- het uitbouwen, stimuleren en optimaliseren van een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde 

bovenlokale cultuurwerking die ten dienste staat van en ten goede komt aan de partnergemeenten
- het opnemen van een regierol als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld
- het tot stand brengen van ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel 

erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten) als tussen het lokale en het Vlaamse 
niveau, alsook met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, ruimtelijke ordening, economie, 
onroerend erfgoed en sport)

- cultuurparticipatie bevorderen en versterken
Artikel 4: Duur van de projectvereniging en deelnemers aan de projectvereniging
De projectvereniging werd opgericht voor een periode van 4 jaar, van 1 april 2004 tot 31 december 2007, werd 
voor een eerste maal verlengd voor een nieuwe periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2013, vervolgens 
voor een tweede maal voor een nieuwe periode van 6 jaar, van 1 januari 2014 tot 31 december 2019, om nu 
opnieuw te worden verlengd voor een nieuwe periode van 6 jaar, van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.
De deelnemende steden en gemeenten per 1 januari 2020 zijn: Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, 
Oudenburg, Torhout en Zedelgem.
Tijdens deze nieuwe periode is geen uittreding mogelijk.

II. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 5: Bestuur van de vereniging
De projectvereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden benoemd worden door de 
deelnemers. De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen 
binnen het doel van de vereniging.
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de gemeente die hij vertegenwoordigt zijn mandaat 
intrekt en van zodra door de betrokken gemeente in zijn vervanging is voorzien.
Artikel 6: Samenstelling Raad van Bestuur
- De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
- De stemgerechtigde leden zijn de schepenen bevoegd voor culturele materies van de deelnemers. De 

voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden gekozen uit de stemgerechtigde leden.
- Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende stem. Deze 

afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een lijst waarvan resp. 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de projectvereniging en 
verschillende ambten, functies en mandaten (zie art. 405 en 436 van het decreet lokaal bestuur).
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Leden van de raad van bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen. Stemgerechtigde leden 
kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Elk lid kan maar over één volmacht 
beschikken.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van rechtswege 
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat.
Artikel 7: Werkingsmodaliteiten Raad van Bestuur
De werkingsmodaliteiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat 
gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur.
Artikel 8: Vergaderingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer voor de begroting van het 
volgende jaar en één keer voor de goedkeuring van de rekeningen.
De uitnodigingen worden minstens twee weken vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Artikel 9: Presentiegeld
De leden van de Raad van Bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 10: Ondersteuning Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur installeert een adviesraad om de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden.
De Raad van Bestuur kan werkgroepen oprichten om de concrete uitwerking van deelthema's op te volgen en 
voor te bereiden in functie van haar vergaderingen.
De Raad van Bestuur kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de adviesraad en de werkgroepen 
worden door de Raad van Bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 11: Verslaggeving aan de gemeenteraden
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen, waarbij het 
stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, gevoegd 
zijn, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, met 
behoud van de decretale bepalingen over de openbaarheid van bestuur.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur aan de vereniging om de notulen en alle stukken 
waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt de 
gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur 
bezorgt ze aan het raadslid.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.
De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de 
accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraden.

III. FINANCIEEL BEHEER
Artikel 12: Begroting en rekeningen
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en 
met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de boekhoudkundige verrichtingen.
De Raad van Bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar samen en 
keurt die goed uiterlijk tegen respectievelijk 1 mei en 31 december.
Artikel 13: Financiering
De aangesloten gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks met een bedrag van 0,50 euro 
(vijftig eurocent) per inwoner, per jaar. Deze bijdrage kan aangepast worden aan de index van de 
consumptieprijzen.
Artikel 14: Financiële controle
De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en hierover 
jaarlijks rapporteert.

IV. WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 15: Wijziging van de statuten en toetreding tot de vereniging
De wijziging van de statuten, de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden en de wijziging van de 
financiële bijdrage behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 16: Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de deelnemers.
De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
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Artikel 17: Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva, 
overgedragen aan de deelnemers in verhouding tot de betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden teruggegeven aan 
de eigenaars, voorzover hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand van geschreven 
overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten voorzien is, gelden de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur.

8. ARCHIEF – PLAATSNAAMGEVING – TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAAM IN EEN WOONWIJK 
INKOMENDE VIA DE LOPPEMSESTRAAT TE ZEDELGEM: DE PLEYNE – DEFINITIEVE BESLISSING

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- decreet van 28 januari 1977, artikelen 4 en 5, betreffende de bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen, gewijzigd bij de decreten van 4 februari 1997 en 29 november 2002
- algemene onderrichten betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in het 

Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998
- richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39 van 26 

november1998
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- principebeslissing van de gemeenteraad van 28 november 2019 tot toekenning van een nieuwe straatnaam 

in een nieuwe woonwijk gelegen in de Loppemsestraat te Zedelgem
Procedure
- het openbaar onderzoek liep van donderdag 2 januari 2020 tot en met maandag 3 februari 2020 en gaf geen 

aanleiding tot opmerkingen en bezwaren
Motivering
- De inhoudelijke motivatie voor de naamgeving, zoals geformuleerd in de gemeenteraadsbeslissing van 28 

november 2019
Dossierstukken
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- stukken van het openbaar onderzoek
Besluit
Enig artikel.- De gemeenteraad beslist definitief om een nieuwe straatnaam toe te kennen in de nieuwe 
woonwijk gelegen in de Loppemsestraat, te Zedelgem: De Pleyne.

9. MILIEU – DEELNAME BURGEMEESTERSCONVENANT - BESLISSING

Beraadslaging
Raadslid Frauke Breekelmans zegt dat haar fractie het convenant zeer essentieel vindt. Het raadslid wil 
opmerken dat ze bezorgd is omtrent de uitvoering van de acties en ze verwijst naar de ervaring in het verleden 
dat vele werkgroepen tot weinig resultaten leidden. Alsook zegt het raadslid dat ze graag info wil over de 
resultaten want tot nog toe werden er geen resultaten van de uitwerking van het vorige convenant 
gepresenteerd en ze voegt toe dat haar fractie dit in sterke mate betreurt. Raadslid Breekelmans zegt dat haar 
fractie het jammer vindt dat het bestuur de voorbije jaren de vele opmerkingen van haar fractie over duurzaam 
gebouwenbeheer en de voorbeeldfunctie van de gemeente op dit vlak aan de kant schoof en ze zegt dat het 
convenant haar in die zin hypocriet overkomt. Verder verwijst het raadslid naar het kappen van bomen, haar 
fractie wil het bomenbeleid herzien. Het raadslid sluit af dat ze hoopt dat het convenant nu daad wordt en dat 
het niet meer bij woorden blijft. Schepen Arnold Naessens zegt dat wat het bomenbeleid betreft Zedelgem zeer 
uniek is qua realisatie en qua aanplant van bomen. Verder verwijst de schepen naar de positieve resultaten die 
de energiescanning teweeg brengen. Schepen Arnold Naessens haalt acties aan uit het meerjarenplan: 
stimuleren duurzaam woon-werkverkeer, meer fietsenstalling, fietseducatie, autoluwe zones, 
parkeermanagement, mobiscans, stookplaatsrenovaties, gratis advies bij duurzaam bouwen of verbouwen... 
Schepen Arnold Naessens zegt dat hij vindt dat raadslid Frauke Breekelmans haar boekje te buiten gaat, zeggen 
dat het bestuur hypocriet is en niets doet, zijn voor hem vele bruggen te ver. Raadslid Breekelmans repliceert 
hierop met voorbeelden. Ze verwijst naar de gekapte bomen waarop de schepen antwoordt of het raadslid enig 
idee heeft over het aantal bomen dat aangeplant zijn. Raadslid Frauke Breekelmans zegt dat ze dit niet weet. 
Raadslid Martine De Meester zegt dat er zaken in gang gezet zijn en dat haar fractie niet wil zeggen dat het 
bestuur niets doet, en ze vervolgt dat haar fractie de mening toegedaan is dat het vaak traag ging en dat andere 
gemeenten op andere vlakken meer gedreven zijn, bvb. andere gemeenten hebben een elektrisch wagenpark. 
Raadslid De Meester verwijst verder naar nieuwbouwprojecten in het verleden en de bezorgdheid die haar 
fractie uitte naar duurzaam gebouwenbeheer alsook omtrent de lineaire aanplant van bomen. Schepen Arnold 
Naessens antwoordt dat een elektrisch wagenpark nadelen heeft wat het praktisch gebruik betreft. Vele zaken 
dienen afgewogen, het moet ook praktisch en haalbaar blijven, aldus de schepen, die vervolgt dat hij erkent dat 
de gemeente zich eerder afwachtend opstelde qua alternatieve energie en de subsidiëring (bvb. zonnepanelen). 
Schepen Naessens zegt dat hij met het subsidiebeleid wil bereiken dat mensen zo weinig mogelijk energie 
verbruiken. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat het Vlaams Belang de leefbaarheid van de gemeente nauw aan 
het hart draagt. Het raadslid vindt dat de tekst van het convenant haar wollig en nietszeggend overkomt en ze 
vraagt wat het convenant voor Zedelgem concreet betekent. Verder vraagt het raadslid naar de rapportage. 
Rapportage over de resultaten bleef tot nog toe uit, aldus raadslid Sneppe, die vervolgt dat ze wil weten of het 
gestreefde percentage van 20% minder uitstoot behaald werd. Raadslid Sneppe wil verder weten hoe Zedelgem 
zich situeert: is Zedelgem de beste van de klas of bvb. eerder de middenmoot? Een andere vraag: wanneer krijgt 
een gemeente de fondsen waarvan sprake in het convenant? Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de tekst 
geënt is op de inhoud van Europese overeenkomsten. Het komt erop neer om mensen te sensibiliseren en een 
cultuurwijziging teweeg te brengen wat duurzaam leven en wonen betreft. De gemeente heeft op dit vlak een 
voorbeeldfunctie. De schepen vervolgt dat er een nulmeting zal gebeuren en dat er aan de hand van bepaalde 
scans gericht gewerkt zal worden op de pijnpunten. De schepen zegt verder dat het een convenant is voor 
verschillende gemeenten, het gaat over een gezamenlijk concept en over een engagement om initiatief te 
nemen. De hamvraag is volgens de schepen: heeft de gemeente haar manier van werken bijgestuurd alsook dat 
van haar inwoners? Wat de fondsen betreft: de subsidies zullen hoogstwaarschijnlijk gecontinueerd worden. 
Schepen Naessens antwoordt dat er nog geen rapportage is over de daling van de uitstoot. Raadslid Dominiek 
Sneppe zegt dat ze het niet logisch vindt dat een nieuw convenant wordt afgesloten zonder dat de resultaten 
van het vorige convenant gehaald zijn. De schepen antwoordt dat een convenant een must is en hij verwijst naar 
de Europese wetgeving. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze kritisch blijft omdat het behalen van de 40%-
doelstellingen niet haalbaar zijn. Ze zegt dat haar fractie acties wel genegen is, maar dat ze de doelstellingen 
overdreven vindt en dat er haar inziens een 'groene gekte' op gang gezet wordt waar de burger uiteindelijk zal 
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moeten voor opdraaien. Daarom zal haar fractie zich onthouden (de burger die het gelag zal moeten betalen). 
Raadslid Martine De Meester zegt dat de kost door niet in te tekenen op het convenant op lange termijn veel 
groter is dan de kost van het engagement en de acties. Raadslid Martine De Meester vindt dat er toch soms 
hypocriet gehandeld wordt door het bestuur en ze verwijst naar de wijze waarop verkavelingen aangelegd 
worden (huisje, tuintje, beton...). Haar inziens geeft de gemeente het goede voorbeeld niet. Raadslid Günther 
Descheemaecker vraagt naar de monitoring waarvan er sprake is in de documenten. Schepen Arnold Naessens 
antwoordt dat er binnen de twee jaar een terugkoppeling naar de gemeenteraden voorzien is door de WVI 
(middagvergadering).

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther

Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader
- artikel 56 van het decreet lokaal bestuur. 
- In het Akkoord van Parijs op 12 december 2015 (COP 21) werd afgesproken om de temperatuurstijging ruim 

onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en een beperking tot 1,5°C na te streven
- De Europese Unie heeft op de Europese raad van oktober 2009 eenzijdig beslist zich ertoe te verbinden de 

uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te reduceren ten  opzichte van 1990
Procedure
- College van burgemeester en schepenen d.d. 28 oktober 2014 betreffende de ondertekening van de 

engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid
- Ondertekening van de engagementsverklaring lokaal klimaatbeleid op 1 december 2014 door de gemeente 

Zedelgem
- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2015 - goedkeuring deelname burgemeestersconvenant 2020
- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2015 - samenwerking met WVI in kader van het 

burgemeestersconvenant
- Ondertekening toetredingsdocument op 3 juni 2015
- College van burgemeester en schepenen d.d. 07 juni 2016, goedkeuren voorstel actielijst gemeente voor 

opmaak SEAP
- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 december 2016 , goedkeuren SEAP
- Collegebeslissing d.d. 17 juli 2018 - Toewijzing opmaak tussentijds rapport SEAp aan WVI volgens in house 

principe – beslissing
- College van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2019, principieel akkoord tot gezamenlijke 

ondertekening CoM 2030 
Aanleiding
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- De EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen waarin nieuwe klimaat- 
en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten 
minste 40%, ten minste 27% van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een 
energiebesparing van ten minste 27%; in juni 2018 kwamen de lidstaten en het EP overeen dat in 2030 32% 
van de in de EU opgewekte energie duurzaam moet zijn

- In het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties werden een reeks duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen die onder meer vereisen dat de internationale gemeenschap 
"de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7), 
dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) 
en dat "dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" 
(SDG13)

- Op 19 december 2019 werd door de WVI een nota opgemaakt over het Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat en Energie (Burgemeestersconvenant 2030)

- De lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’ 
(Burgemeestersconvenant 2030) gebeurde met volgende doelstellingen tot 2030:
o    de uitstoot van CO2 (en eventueel andere broeikasgassen) op haar grondgebied met ten minste 40% 
terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen;
o    haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.  

Adviezen
INTERN
- eigen dienst: gunstig om ons als gemeente opnieuw te engageren verdere acties te ondernemen in het 

reduceren van de CO2-uitstoot, en dit in dezelfde groep als het bestaande convenant. 
Krediet

jaar van 
investering

investering 
enveloppe

subproject algemene 
rek.

beleidsitem  actie Bedrag

2020 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 6.784 
euro excl. BTW

2021 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 6.784 
euro excl. BTW

2022 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 3.392 
euro excl. BTW

Motivering
- Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft in zijn vijfde beoordelingsverslag 

opnieuw bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke activiteiten het klimaat blijven 
beïnvloeden

- Gelet op het feit dat volgens de bevindingen van het IPCC mitigatie (voorkomen van klimaatverandering) en 
adaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering) elkaar aanvullende benaderingen zijn ter 
vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdsschalen

- Met de ondertekening van het convenant kunnen we ambitieuze doelstellingen op lange termijn vastleggen 
die politieke mandaten overstijgen;

- Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als 
ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren

- De klimaatverandering is reeds een feit en één van de grootste uitdagingen van onze tijd die onmiddellijke 
actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden over de hele wereld

- Lokale en regionale overheden wensen, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw 
te nemen en het voorbeeld kunnen geven

- De beperking van en aanpassing aan klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor het 
milieu, de samenleving en de economie en nieuwe kansen bieden om duurzame lokale ontwikkeling te 
bevorderen: dit omvat de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen, 
de verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en innovatie, de bevordering van de 
lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de betrokkenheid van en samenwerking 
tussen belanghebbenden

- Lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, concurrerende en 
betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan een hogere energieonafhankelijkheid en 
de bescherming van kwetsbare consumenten
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- WVI heeft binnen het Horizon 2020 een goedgekeurd project PentaHelix, met als titel “multi stakeholder 
and governance approach for SECAP development and implementation”, waarbinnen een kostenefficiënte 
en participatieve aanpak (‘PentaHelix-aanpak’) ontwikkeld werd om tot een gedragen klimaatplan te 
komen en voor elk van de gemeenten in het werkingsgebied van WVI ingezet zal worden

- WVI werd door Europa erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie en biedt ondersteuning aan de ondertekenaars van het convenant.

- Tal van Europese, Vlaamse en provinciale fondsen richten zich op ondersteuning van energie- en 
klimaatbeleid; overwegende dat de ondertekening van het Burgemeestersconvenant een essentiële 
voorwaarde kan zijn om beroep te kunnen doen op die welbepaalde fondsen

Dossierstukken
- Verbintenissendocument Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, met 3 bijlagen
- Europees aansluitingsformulier Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, optie 2 (verdergaande 

vorm van samenwerking) – Engels
- Vertaling door WVI van het Europees aansluitingsformulier Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 

Energie, optie 2 (verdergaande vorm van samenwerking) – Nederlands 
Besluit
Artikel 1.- De gemeenteraad beslist om als deel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, 
bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en 
Zuienkerke, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te 
ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage 1 ‘Verbintenissendocument’). 
Artikel 2.- Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de 
gemeente als deel van Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe volgende engagementen na te 
komen:
- de gezamenlijke uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het gezamenlijk 

grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie 
en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
- een gezamenlijke emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de 

kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het gezamenlijk actieplan;
- het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen;
- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan;
- minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, met 

het oog op evaluatie, monitoring en verificatie. 
Artikel 3.- De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het Engelstalige toetredingsformulier van 
het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (zie bijlage 2) te ondertekenen als deel van de groep van 
ondertekenaars Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen die zich collectief engageren om de 
doelstellingen te behalen (optie 2). De groep is samengesteld uit Blankenberge, Beernem, Damme, Jabbeke, 
Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 
Artikel 4.- Een afschrift van deze beslissing en van het Engelstalig toetredingsformulier worden ondertekend 
bezorgd aan WVI - Nathalie Garré via n.garre@wvi.be.

10. MILIEU - OPMAAK VAN HET KLIMAATPLAN 2030 IN HET KADER VAN HET 
BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE - SAMENWERKING MET WVI IN HET KADER VAN 
HET BURGEMEESTERSCONVENANT - BESLISSING

Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of het bedrag van toepassing is voor de gemeente of voor de ganse groep? 
Schepen Arnold Naessens zegt dat dit voor de ganse groep is. Het raadslid vraagt of de WVI dergelijke 
ondersteuning ook aan andere groeperingen geeft, waarop de schepen antwoordt dat hij hier geen weet van 
heeft.

Stemming over dit besluit:

mailto:n.garre@wvi.be
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Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in bijzonder artikel 30 in-house-toezicht
- artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (BS 15/02/2018)
- de statuten van WVI
- de in house – regels werden laatst opgenomen en verduidelijkt in artikel 30 van de wet op 

overheidsopdrachten van 17.06.2016 die verder toegelicht worden in het dossierstuk dat toegevoegd is aan 
dit punt

Aanleiding
- intekening van de gemeente Zedelgem op het Burgemeesterconvenant samen met 8 andere gemeenten
- samenwerking in groep met WVI voor de opmaak van het energieactieplan 
Adviezen
INTERN
- eigen dienst: gunstig advies, WVI kan overkoepelend werken voor de deelnemende gemeenten, en beschikt 

reeds over heel wat relevante informatie.
EXTERN
- de andere gemeenten uit de groep zullen ook beslissen om met WVI samen te werken 
Krediet

jaar van 
investering

investering 
enveloppe

subproject algemene 
rek.

beleidsitem  actie bedrag

2020 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 6.784 
euro excl. BTW

2021 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 6.784 
euro excl. BTW

2022 OMG11 035000/1 2140007 035000 A 7.4.1.1 RAMING 3.392 
euro excl. BTW

 Motivering
- De gemeente wenst de opdracht “Opmaak van het klimaatplan 2030 (SECAP) in het kader van het 

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie” te laten uitvoeren. De uitvoering van de beoogde 
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opdracht past binnen de maatschappelijke doelstellingen van WVI, met zetel te 8310 Brugge, Baron 
Ruzettelaan 35. 

- WVI is een dienstverlenende vereniging in de zin van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De 
gemeente is deelnemer of “vennoot” van WVI en wenst de opdracht te laten uitvoeren door WVI.

- Gezien zowel de gemeente als WVI “aanbestedende overheden” zijn in de zin van de wetgeving 
overheidsopdrachten, dient te worden nagegaan in welke mate een beroep kan worden gedaan op de “in 
house” – regels om de voormelde opdracht door de gemeente toe te wijzen aan WVI zonder toepassing van 
de aanbestedingsregels in de relatie tussen WVI en de gemeente. 

- De opdracht kan dan ook worden toevertrouwd door de gemeente aan WVI, zonder toepassing van de 
aanbestedingsregels in de relatie tussen WVI en de gemeente.

- De inhoud van de opdracht bestaat uit volgende deelstappen
o   Opmaak van een nulmeting inzake CO2-uitstoot op het grondgebied van de groep Lokaal Klimaatbeleid 
Noord-West-Vlaanderen, op basis van de gemeentelijke inventarissen opgesteld in opdracht van het 
Departement Omgeving, met hierbinnen de sectoren gemeente als organisatie, huishoudens, landbouw, 
industrie, tertiaire sector en mobiliteit.
o   Opmaak van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse inzake de gevolgen van klimaatverandering voor de 
groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, op basis van de gegevens ter beschikking gesteld door 
VMM via het Klimaatportaal Vlaanderen
o   Stakeholderparticipatie bij de opmaak van het klimaatplan 2030
o   Gemeentelijk en regionaal overleg
o   Uitwerken van het klimaatplan 2030 (SECAP) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-
Vlaanderen
o   Toelichting van het klimaatplan 2030 tijdens een middagsessie aan politieke mandatarissen en 
gemeentelijke diensten

Dossierstukken
- toelichting wetgeving inhouse-leer (overheidsopdrachtenwetgeving)
Besluit
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt ingevolge de toepassing van de in house regels zoals opgenomen in artikel 30 
in housetoezicht van de wet op overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 (BS 114.07.2016), en de huidige statuten 
en de werking van WVI, alsmede het huidig decretaal kader waarin zowel de gemeente als WVI dienen te 
opereren, de toekenning van de beoogde opdracht aan WVI zonder toepassing van de 
aanbestedingsregels  goed. 
Artikel 2.- De opdracht “Opmaak van het klimaatplan 2030 (SECAP) in het kader van het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie” wordt verleend aan WVI, met zetel te 8310 Brugge, Baron 
Ruzettelaan 35, voor een bedrag van 16.960 € excl. BTW om te realiseren: de nulmeting en risico- en 
kwetsbaarheidsanalyse, stakeholderparticipatie bij de opmaak van het klimaatplan, gemeentelijk en regionaal 
overleg, uitwerking van het klimaatplan en toelichting van het plan tijdens een middagsessie aan politieke 
mandatarissen en gemeentelijke diensten.

11. OPENBARE WERKEN – WIJZIGING LASTEN VERKAVELING BPA GROENESTRAAT DOOR 
SAMENVOEGING  FASES 6, 7 EN 8 - BESLISSING

Afwezig voor dit punt: Bart Vergote omwille van persoonlijk belang (art. 27 van het decreet lokaal bestuur)

Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar de stijl van de woningen en het belang van de fasering zodat er 
verschillen zijn. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat hij dit zal uitzoeken en dat hij zal terugkoppelen.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
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Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
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
Aanleiding
- vraag van verkaveling voor gelijktijdige uitvoering van fase 6, 7 en 8 binnen de verkaveling fazantenhof in 

het BPA Groenestraat in kader van de efficiëntie
Procedure
- beslissing gemeenteraad 28 november 2013 met betrekking tot de lasten van het verkavelen van gronden in 

het BPA Groenestraat te Zedelgem
- beslissing gemeenteraad 23 november 2014 met betrekking tot het uitvoeringsdossier voor de riolering en 

de wegenis in de verkaveling in het BPA Groenestraat 
- beslissing gemeenteraad 27 april 2017 met betrekking tot de wijziging van de opgelegde lasten in functie 

van de realisatie van het Brivibaplein
Adviezen
INTERN
- eigen dienst: gunstig
Motivering
- in de lasten van de verkaveling is opgenomen dat de verkavelaar enkel twee fases gelijktijdig mag uitvoeren 

en pas een volgende fase kan opstarten van zodra een voorgaande deelfase is uitgevoerd
- in de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2017 werd de fases 1 buiten beschouwing gelaten.
- de infrastructuur van de wegenis in fase 1 is uitgevoerd, de fase 2A en 3 zijn uitgevoerd met uitzondering 

van enkele woningen en afwerking van de wegenis in fase 3  en de fase 4 is in uitvoering. 
- de fasering van de verkaveling met het oog op het gegroepeerd en georganiseerd bouwen van volledige 

straten en woningen gelijktijdig en het vermijden van verspreide bebouwing over de volledige verkaveling 
blijft gewaarborgd 

- de fase 6, 7 en 8 zjjn in grootte gelijkaardig als fase 2A
- de opvolging van de werf vraagt voor de gemeente een grotere opvolgingslast bij een gesplitst uitvoering in 

vergelijking met een uitvoering in 1 stuk
Dossierstukken
- fasering verkaveling BPA Groenestraat
Besluit
Enig artikel. – Met betrekking tot de toepassing van de beperking vervat in de beslissing van de gemeenteraad 
inzake de opgelegde lasten over het gelijktijdig uitvoeren van de fasering, wordt de fase 6,7 en 8 bij de verdere 
uitvoering van de verkaveling in fases beschouwd als 1 uitvoeringsfase. 

12. OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN - RAAMOVEREENKOMST VERNIEUWING VOETPADEN GEDURENDE 4 JAAR - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING
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Beraadslaging
Raadslid Jean-Pierre De Groodt vraagt naar de verschillen in bedragen. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat 
het om ramingen gaat en dat er een plafondbedrag van 500.000 euro gesteld is. Verder vraagt het raadslid of er 
een budgetwijziging kan volgen. De schepen antwoordt dat als het bedrag van de raamovereenkomst 
overschreden wordt, een nieuwe aanbestedingsprocedure aan de orde is, maar dit staat los van het budget, 
want het budget is voorzien. Raadslid Jean-Pierre De Groodt vraagt wie onkosten betaalt bvb. bij 
inschattingsfouten en foute aanleg (bvb. hinderlijk voor rolstoelgebruikers). Schepen Haesaert antwoordt dat 
iedere partij instaat voor eigen tekortkomingen.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 43
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen
Aanleiding
- Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025
- Om efficiënt onderhoudswerken aan voetpaden uit te voeren wordt gewerkt met raamovereenkomsten 
Procedure
- in het kader van deze opdracht werd door de dienst openbare werken een bijzonder bestek met nr. 

OW/2020-3 opgesteld
- de uitgave wordt, gebaseerd op de begrenzing opgegeven in het bestek, geraamd op 500.000,00 EUR excl. 

btw of 605.000,00 EUR incl. 21 % btw
- de raming bijgeleverd in de meetstaat, met als doel een prijsvergelijking te kunnen uitvoeren, bedraagt, 

544.870,00 EURO excl. BTW of 659.292,70 EURO incl. 21% BTW
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- de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden
- de openbare procedure is van toepassing
- het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 

benodigde hoeveelheden, maar zal per deelopdracht , op basis van afzonderlijke opmetingen en 
aangepaste meetstaten en op basis van het raamcontract deelopdrachten laten goedkeuren in het college.

Krediet
Investering - uitgaven

inv. env. subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 
GG 020000/3 2240007 020000 - 605.000 EURO

Dossierstukken
- bestek raamcontract
- raming 
Besluit 
Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr. OW/2020-3 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst 
vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar” 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 in het bestek bedraagt 
544.870,00 EUR excl. btw of 659.292,70 EUR incl. 21 % btw. 
Artikel 2. - De opdracht wordt begrensd tot 500.000 EURO excl. BTW of 605.000 EURO incl. BTW conform de 
bepalingen van het bestek 
Artikel 3.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 4.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

13. MOBILITEIT - AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT INZAKE EEN VERBOD VOOR ALLE 
VERKEER MET UITZONDERING VAN PLAATSELIJK VERKEER - BESLISSING

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- Wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968
- Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en al zijn latere wijzigingen.
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- Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald.

- Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens
- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
- overwegende dat het een gemeenteweg betreft
Aanleiding
- Oneigenlijk gebruik van de toegangsweg door bezoekers van Vloethemveld met wildparkeren tot gevolg. 

Gezien de realisatie van de parking aan het Provinciaal Opleidings- en Vormingscentrum (POV) en het 
regionaal karakter van Vloethemveld dient het gemotoriseerd verkeer te worden beperkt in het domein.

- Vraag komende vanuit de stuurgroep Vloethemveld om het gemotoriseerd verkeer te beperken rond het 
kamphuis Vloethemveld.

Procedure
- bespreking op stuurgroep Vloethemveld
- Voorlegging dienst mobiliteit
- Voorstelling aan de bewoners Vloethemveld tijdens een infomarkt in het kamphuis van Vloethemveld
Adviezen
INTERN
- eigen dienst: gunstig: Door de invoering van een verbod voor alle verkeer met uitzondering van plaatselijk 

verkeer heeft dit geen aanleiding meer tot foutief parkeergedrag. Hierdoor zal er ook minder conflicten 
ontstaan tussen gemotoriseerd verkeer en het dubbelrichtingsfietspad langs de Diksmuidse Heirweg.

EXTERN
- Stuurgroep Vloethemveld: eerste fase voor de realisatie van de aangepaste mobiliteit in het Vloethemveld 

voor een optimale beleving door fietsers en wandelaars. 
Motivering
- Door de invoering van een verbod voor alle verkeer met uitzondering van plaatselijk verkeer heeft dit geen 

aanleiding meer tot foutief parkeergedrag. Hierdoor zal er ook minder conflicten ontstaan tussen 
gemotoriseerd verkeer en het dubbelrichtingsfietspad langs de Diksmuidse Heirweg.

- Gezien de verdere ontwikkelingen in het domein Vloethemveld en de prioriteit die wordt gegeven aan het 
traag verkeer wordt het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk beperkt.

- Gezien de realisatie van de nieuwe parking aan het POV en de veilige oversteek richting Vloethemveld.
- Gezien de groeiende populariteit van de Speed Pedelec voor verplaatsingen wordt ook voor deze klasse een 

uitzondering voorzien.
Dossierstukken
- Plan met aanduiding locatie van de borden
Besluit
Enig artikel.- Ter hoogte van Vloethemveld en de Vloethemveldzate wordt er een verbod voor alle verkeer 
ingevoerd met uitzondering van plaatselijk verkeer.
Dit verbod zal worden gesignaleerd door een bord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

14. VRAGEN EN ANTWOORDEN

14.1. Vraag van raadslid Dominiek Sneppe in verband met BIN-netwerken

Na de gebeurtenissen in de wijk De Linde (BMW gestolen op oprit, verschillenden branden, …) komt de vraag 
van de bewoners of daar een BIN netwerk kan gerealiseerd worden?
Wie kan zo’n netwerk aanvragen?
Hoeveel BIN- netwerken zijn er op Zedelgems grondgebied?
Hoeveel registraties?
Hoever staat het met de registratie-app? Blijkbaar is die nu offline wegens software problemen?
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Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat iedereen zich kan aansluiten bij het BIN, er is ook een groep 
voor zelfstandigen (390 inwoners). Er zijn 214 individuele inwoners die aangesloten zijn op het netwerk . De 
problemen met de app hebben te maken met tekortkomingen in de aansluiting op bepaalde individuele 
toestellen (mensen met een apple-toestel bvb. kunnen de app zelfs niet installeren). De politie buigt zich hier nu 
over. Momenteel is er nog geen oplossing te vinden met Apple. De burgemeester vermeldt verder dat de app 
goed werkt en gewaardeerd wordt.

14.2. Vraag van raadslid Eddy De Wispelaere in verband met fietsstraten in de Oostkampse Baan / 
Loppemsestraat

Graag had ik van de bevoegde schepen (schepenen) uitleg gekregen over het verschenen artikel in de Krant van 
West-Vlaanderen in verband met 'Betere fietsinfrastructuur op komst tussen Oostkamp en Loppem."
 
In hoeverre is de gemeente Zedelgem betrokken in het dossier?
 
In het artikel verwijst men:  
De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Zedelgem en Oostkamp aan de opwaardering 
van de fietsinfrastructuur op as van de Loppemsestraat in Oostkamp en de Oostkampse Baan in Loppem. 
 
Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en 
kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die door de Oostkampse gemeenteraad op 20 
februari werd goedgekeurd.

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat Zedelgem vanaf het begin van het project betrokken is (ondanks het 
feit dat Zedelgem niet vernoemd is in de lijst van de provincie, daar heeft de schepen geen weet van, zegt hij). 
Het was de bedoeling van Zedelgem om de samenwerkingsovereenkomst ook vandaag te agenderen maar op 
vraag van Oostkamp werd het uitgesteld. Oostkamp wil eerst de inwoners inlichten en keurde de overeenkomst 
zonder toevoeging van de start- en projectnota goed, waartegenover dit in Zedelgem geen praktijk is 
(overeenkomsten worden steeds goedgekeurd met toevoeging van de start- en projectnota). Het niet agenderen 
kadert in goed nabuurschap, concludeert schepen Dehaemers. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt dat het 
bestuur bij de provincie aandringt om Zedelgem in de lijst op te nemen.

14.3. Vraag van raadslid Eddy De Wispelaere in verband met een schepen van dierenwelzijn

Begin februari organiseerde men in het Vlaams Parlement in samenwerking met de dienst Dierenwelzijn een 
'Dag van de schepenen van Dierenwelzijn'.
Voor de gemeente Zedelgem was er een lege stoel voorzien omdat de gemeente Zedelgem volgens hun 
informatie geen schepen van Dierenwelzijn heeft.
Er kunnen echter ook op gemeentelijk niveau heel wat maatregelen genomen worden om het welzijn van dieren 
te verbeteren. Daarom werd de hoop uitgedrukt dat er in deze legislatuur in elke gemeente een schepen met de 
bevoegdheid 'Dierenwelzijn' wordt aangeduid.
 
Welk initiatief zal de gemeente Zedelgem hiervoor nemen?

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat het programma weinig boeiend of uitdagend was en vervolgt dat er 
vele acties in Zedelgem gebeuren rond dierenvriendelijk beleid die een titel 'dierenvriendelijke gemeente' 
verdienen en hij verwijst naar zwerfkattenbeleid, brandweeracties enz. Dit zijn acties die een gemeente in 
Vlaams Brabant met de titel 'dierenvriendelijke gemeente' ook doet, op basis waarvan de schepen concludeert 
dat Zedelgem ook als een dierenvriendelijke gemeente beschouwd kan worden. De schepen zegt dat het hem 
niet gaat over de titel maar wel over de acties. Er is geen bevoegdheid 'dierenwelzijn' omdat het verweven is in 
andere bevoegdheden (bvb. brandweerbevoegdheid bij de burgemeester), antwoordt schepen Dehaemers 
verder. Raadslid De Wispelaere zegt dat het hem niet te doen is om titels maar wel om het respect voor het 
agentschap. Raadslid De Wispelaere zegt dat respect zich vertaalt in aanwezigheid op vergaderingen waarop 
besturen uitgenodigd worden. Schepen Jurgen Dehaemers verwijst in het debat naar de parlementaire vraag uit 
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2013 omtrent ontmoetingsmomenten rond dierenwelzijn: hier staat te lezen dat die dagen afgeschaft werden 
om reden van de zeer weinige opkomst. Het nieuwe vergaderinitiatief is te kaderen in de aanstelling van de 
nieuwe minister voor dierenwelzijn, aldus schepen Dehaemers.

15. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 
werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens 
de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen 
opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd. 

16. BESLOTEN

17. JURIDISCHE ZAKEN - RAPPORTERING KLACHTEN - PERIODE 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 
DECEMBER 2019 - KENNISGEVING 
Beraadslaging
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of er een evolutie is tegenover vorige jaren. Schepen Arnold Naessens en 
algemeen directeur Sabine Vermeire antwoorden dat dit hetzelfde blijft (zeer minimum: doorgaans twee of drie 
ontvankelijke vragen op een 10 tot 15-tal klachten)

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de behandelende klachten in de periode van 1 januari 2019 
tot 31 december 2019 tegen gemeentelijke en ocmw diensten conform het reglement klachtenbehandeling 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2012. De rapportering aan het managementteam gebeurde op 10 
januari 2020 en aan het college op 14 januari 2020.
De raadsleden konden de dossiers inzien bij de klachtenbehandelaar.
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De zitting wordt gesloten.

GOEDGEKEURD
Sabine Vermeire 
Algemeen directeur 

Charlotte Vermeulen
Voorzitter


