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ZITTING GEMEENTERAAD 

VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 

Gemeentehuis - Raadzaal 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 24 november 2022 om 19.30uur bijeen 

gekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, Charlotte 

Vermeulen, Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De 

Meester, Martine Vanhollebeke, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Wino Debruyne, 

Wouter Vlaemynck, Jochen Bruneel, Paul Crutelle,  raadsleden 

Bart Vergote, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jan Oosterlynck, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Ivan Lahousse, 

raadsleden 

Voorzitter: Bart Vergote 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 
 

 

OPENBAAR 
 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - VERBETERENDE AKTE AANKOOP GROND MET GEBOUW SCHATTING 69 TE 

ZEDELGEM - ONTWERP - BESLISSING  
 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt wie deze onvolkomenheid opgemerkt heeft. Schepen Jurgen Dehaemers 

licht toe dat WVI dit ontdekte naar aanleiding van de verkoop van een ander stuk grond in de nabije 

omgeving. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 
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Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  

Wettelijk kader 

- artikel 40 decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 

Aanleiding  

- verbetering/aanvulling aankoopakte d.d. 18 juni 2019 van de verwerving van de grond met gebouw 

Schatting 69 te Zedelgem (technische dienst) 

Procedure 

- bericht WVI ivm het ontbreken van een clausule in de aankoopakte door de gemeente 

- aanpassing van de akte door dienst vastgoedtransacties 

Motivering 

- in artikel 11 van de oorspronkelijke aankoopakte van 1992 (verkoop door WVI aan RTS) is bepaald dat de 

verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften integraal dienen te worden opgenomen 

in elke akte van doorverkoop. 

- in de akte aankoop door de gemeente ( van RTS) verleden op 18 juni 2019 werd dit niet opgenomen en 

wordt dit in deze aanvullende akte rechtgezet 

- voor het overige blijven alle bepalingen van de akte van 18 juni 2019 behouden. 

Dossierstukken 

- ontwerp verbeterende/aanvullende akte 

Besluit  

Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de verbeterde/aanvullende akte opgemaakt door dienst 

vastgoedtransacties in de oorspronkelijke akte van 18 juni 2019 betreffende het terrein gelegen Schatting 69, 

kadastraal gekend als 3de afdeling Veldegem, sectie D nummers 0552b en 0552c, met een totale oppervlakte 

6597 m². 

Artikel 2.- De ontwerpakte in bijlage aan het besluit wordt integraal goedgekeurd. 

Artikel 3.- De gemeente wordt vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar.   

 

 

2. NOODPLANNING - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR EHBO LESSEN OP SCHOOL - BESLISSING  

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt in hoeverre de gemeente dit organiseert voor eigen personeel. 

Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat er recent EHBO-vorming georganiseerd werd. Het raadslid 

merkt op dat de lijst van de locaties van AED-toestellen niet geactualiseerd werd op de website en hij verwijst 

naar een vraag van zijn fractie hieromtrent in een raadszitting een hele tijd terug. De burgemeester 

antwoordt dat ze de dienst zal vragen om dit in orde te brengen. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt naar 

het mobiele toestel: wat gebeurt hiermee? Het raadslid merkt op dat het mobiele toestel niet vermeld is op 

de lijst. Het raadslid suggereert om het mobiele toestel steeds te voorzien als er een groot evenement is. De 

burgemeester zegt dat ze de suggestie verder zal meenemen (vermelden op de lijsten, mogelijkheid 

onderzoeken tot voorzien van het toestel op grotere evenementen). 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 
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Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Aanleiding 

- EHBO opleiding in de scholen – subsidiereglement voor het geven van EHBO lessen op school  

Advies  

INTERN 

- Financieel beheerder : positief advies 

- Dienst onderwijs : positief advies 

Krediet 

- het subsidiegeld zal voorzien worden via het krediet flankerend onderwijs 088900 

Motivering 

- vanuit het scholenoverleg werd gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente de scholen kon 

ondersteunen in opleidingen rond EHBO, het is heel belangrijk om kinderen al vanaf een jonge leeftijd 

vertrouwd te maken met EHBO en hulpverlening 

- het college ging op 23 augustus 2022 akkoord met een tussenkomst van maximum 250 euro per school 

per jaar voor het organiseren van EHBO lessen via de Dringende Medische Hulpverlening vzw (AZ Sint 

Jan), die deze lessen gratis organiseert en een tussenkomst vraagt van 2, 5 euro per boekje dat in de les 

wordt gebruikt 

- de meest eenvoudige ondersteuning is een subsidie aanbieden tegen kostprijs voor de boekjes, de 

organisatie van de lessen en de bestelling van de boekjes blijft dan bij de school 

- een ontwerp van subsidiereglement werd opgemaakt waar al de scholen (basisscholen en de eerste 

graad van Spes Nostra) op het grondgebied jaarlijks beroep op kunnen doen 

Dossierstukken 

- ontwerp subsidiereglement 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met het financieel ondersteunen van EHBO lessen op school voor 

alle scholen die een vestiging of afdeling hebben op het gemeentelijk grondgebied.  

Artikel 2.- Het subsidiereglement EHBO lessen op school wordt als volgt goedgekeurd :  

Artikel 1 – Toepassingsgebied  

Alle  scholen  die  vestigingsplaats/afdeling  hebben  op  het  grondgebied  van  Zedelgem  kunnen  op  basis  

van  dit  reglement  in  aanmerking  komen  voor  subsidiëring  en  ondersteuning van de gemeente Zedelgem 

voor het geven van EHBO lessen op school.  

De  EHBO  lessen  moeten  gegeven  worden  op  de  vestigingsplaats  /  afdeling  in  Zedelgem  en mogen niet 

gebruikt worden in andere vestigingsplaatsen op een ander grondgebied.  

Artikel 2 - Definities  

Onder EHBO les wordt het volgende begrepen :  

-        EHBO is de afkorting van eerste hulp bij ongevallen.  Hieronder verstaan we alle  handelingen die 

iedereen, ook wie niet medisch is opgeleid, kan uitvoeren als er  medische hulp nodig is in 

afwachting van professionele hulpverlening  

-        ook het gebruik van een AED kan in deze lessen meegenomen worden  
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-        EHBO lessen moeten gegeven worden door het Instituut Dringende Medische  Hulpverlening, 

Ruddershove 10 te Brugge. De lessen worden door deze instantie  gratis gegeven, zij stellen wel 

boekjes ter beschikking die worden verkocht tegen 2 ,5 euro per stuk  

Artikel 3 – Subsidie  

De  scholen  die  een  vestigingsplaats  of  afdeling  hebben  op  het  gemeentelijk  grondgebied  hebben,  mits

 voldoen  aan  alle  voorwaarden  zoals  voorgeschreven  door  dit  reglement, recht op  volgende subsidie: 

∙  max  250 euro  

Deze subsidie kan jaarlijks slechts éénmaal in aanmerking komen voor  subsidiëring of  ondersteuning 

volgens dit reglement.  

Artikel 4 – Voorwaarden  

Bij iedere aanvraag wordt meegedeeld wanneer en voor welke leerjaren de lessen  zullen worden 

georganiseerd. De subsidie zal  worden uitbetaald in verhouding  met het aantal boekjes die worden 

aangekocht met een maximum van 250 EUR  per jaar.  Het aantal leerlingen zal worden doorgegeven nadat 

de lessen zijn  gegeven.  

Artikel 5 - Aanvraag  

Om  in  aanmerking  te  kunnen  komen  voor  subsidie  en  ondersteuning  op  basis  van  dit  reglement, dient 

de  school  een  aanvraag  in  voor  de  activiteit.  De  aanvraag  gebeurt  via  de  dienst  noodplanning/ 

veiligheid  van  de  gemeente  en  dit  uiterlijk  2  maand  voor  het  effectief organiseren van de lessen.  

De aanvraag bevat minimaal:  

∙   Algemene info van de volledige organisatie (inhoud lessen, voor welke leerjaren, planning)  

∙   De aanvraag gebeurt door één contactpersoon, hiertoe gemachtigd door de school. Deze draagt de 

verantwoordelijkheid voor het correct invoeren van alle verstrekte gegevens en is de algemene contact-

persoon voor de volledige procedure. Alle stukken worden steeds ingediend bij de eigenlijke aanvraag.  

Na het geven van de lessen wordt doorgegeven en aangetoond hoeveel kinderen de  lessen hebben gevolgd 

en hoeveel boekjes zijn besteld.  

Artikel 6 – Afstemming  

De  dienst  noodplanning/veiligheid  van  de  gemeente  gaat  na  of  aan  alle  voorwaarden  van dit 

reglement werd voldaan.  

Artikel 7 - Behandeling aanvraag  

De dienst noodplanning/veiligheid beslist na behandeling van de aanvraag over de  toekenning van de 

subsidie.  De betaling van de maximaal toe te kennen subsidie  gebeurt telkens per kwartaal met een 

maximum van 250 euro per jaar per school.  

Artikel 8 - Controle  

Het  college  van  burgemeester  en  schepenen  is  gemachtigd  alle  onderzoek  in  te  stellen  of  te  laten  inst

ellen  via  de  diensten  van  de  gemeente  Zedelgem,  ter  controle  op  de  correctheid  van  alle  verstrekte  g

egevens  alsook  de  activiteiten  of  evenementen  waarvoor  een subsidie wordt aangevraagd of reeds is 

toegekend.  

Het  verstrekken  van  onvolledige  of  onjuiste  gegevens  en/of  het  niet  naleven  van  de  voorwaarden  opg

elegd  in  dit  reglement,  kan  aanleiding  geven  tot  terugvordering  van ( 

een  deel  van)  de  toegekende  subsidie  en/of  tot  uitsluiting  van  eventuele  verdere  subsidiëring.  

Artikel 9 – Subsidies binnen voorziene krediet  

De  subsidie  voor  het  geven  van  EHBO  lessen  in  de  scholen  op  het  grondgebied  maakt  deel  uit  van  he

t  totaal  voorziene  krediet  (flankerend  onderwijs)  voor  deze  subsidies  op  het goedgekeurde 

meerjarenplan.  

Alle subsidies worden steeds verleend binnen de perken van het resterende daartoe  voorziene krediet op 

het goedgekeurde meerjarenplan.  

Artikel 10  

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van ………………... en treedt in werking op 1 januari 

2023.  

 

 

3. SECRETARIAAT - IVBO – AANSLUITENDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 14 

DECEMBER 2022 - GOEDKEURING AGENDA EN AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER – BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
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Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn vraagt hoe men omgaat met het apart ophalen van afval en wat de functie van de 

calorische waarde in het verbrandingsproces is. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat restafval de beste 

verbranding genereert en dat er hier op ingezet wordt. De calorische waarde mag niet te hoog zijn. Daarom 

worden er aparte ophalingen voorzien voor bvb. GFT-afval. De schepen duidt dat er gezocht wordt naar een 

mix van afval met een goede gemiddelde calorische waarde. Schepen Arnold Naessens vervolgt dat het 

sorteren en het apart ophalen van GFT-afval een zeer positief effect heeft op de hoeveelheid restafval. 

Raadslid Ann Pattyn stelt vragen over het aanwenden van energie die uit de afvalverbranding voortkomt. 

Schepen Arnold Naessens duidt dat dit een nieuwe projectwerking van IVBO is: warmtenetten worden 

opgezet en verkavelingen, de gevangenis bvb. nemen hiervan af. Schepen Arnold Naessens raadt een bezoek 

aan IVBO aan: dit zal ongetwijfeld zeer leerrijk zijn. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 14 oktober 2022 tot de aansluitende buitengewone algemene vergadering van IVBO op 

woensdag 14 december 2022 om 20u00 

Procedure 

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

vertegenwoordiger, en Katrien Vanrobaeys, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale IVBO 

- de agenda van de aansluitende buitengewone algemene vergadering van IVBO wordt ter goedkeuring 

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

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

Dossierstukken 

- schrijven van IVBO d.d. 14 oktober 2022 + bijhorende documenten 

- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
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Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de aansluitende buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 

14 december 2022 om 20u00 worden goedgekeurd: 

1. Samenstellen van het bureau 

2. Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2023 (kennisname budget en werkingsbijdragen 2023 – 

kennisname investeringsprogramma 2023) 

3. Varia 

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

aansluitende buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 14 december 2022 om 20u00 of op 

een latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien Vanrobaeys, 

raadslid, is zijn plaatsvervanger. 

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

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

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

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

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 

 

 

4. SECRETARIAAT - WVI – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN OP 14 DECEMBER 2022 - 

AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER - BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn vraagt wat de stand van zaken is inzake de aankoop van grond in Sint-Elooi Zuid. 

Raadslid Wino Debruyne antwoordt dat hij een tijd terug de raadsleden informeerde via mail. Hij zal de 

informatie opzoeken en de mail terug doorsturen naar de raadsleden. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

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 
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- uitnodiging van 26 oktober 2022 tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op woensdag 14 

december 2022 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 25 maart 2021 waarbij de heer Wino Debruyne, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en de heer Peter Haesaert, schepen, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale WVI 

- de agenda van de buitengewone algemene vergaderingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente het standpunt en/of 

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

Dossierstukken 

- schrijven van WVI d.d. 26 oktober 2022 + dossierstukken 

- uittreksel gemeenteraad 25 maart 2021 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van WVI op woensdag 14 december 

2022 worden goedgekeurd: 

1. goedkeuring verslag van de algemene vergadering d.d. 08/06/2022 

2. begroting 2023 

3. kennisneming ontslag van bestuurder Ingrid Vandepitte (Zonnebeke) 

4. benoeming bestuurder 

5. mededelingen 

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

buitengewone algemene vergadering van WVI op woensdag 14 december 2022 of op een latere datum met 

dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  De heer Peter Haesaert, raadslid als zijn 

plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van WVI akkoord gaat met de agendapunten zoals vermeld in 

artikel 1 van dit besluit. 

 

 

5. FINANCIËN - RETRIBUTIE OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK 

OPENBAAR DOMEIN – BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 
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Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende 

Wettelijk kader 

- artikel 170 § 4 van de grondwet 

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

- decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en  gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 

Aanleiding 

- brief Fluvius d.d. 14 oktober 2022 betreffende het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 

op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 

- op 18 oktober 2022 werd door Fluvius een mail verstuurd aan de algemeen en financieel directeur met 

de vraag het reglement te actualiseren  

Procedure 

- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 

- versturen beslissing naar toezicht 

- akkoord van de toezichthoudende overheid 

Krediet 

Exploitatie - ontvangsten 

alg. rekening beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

7040999 

7040999 

064000 

065000 

      

Motivering 

- de gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud 

aan verschillende nutsvoorzieningen op het gemeentelijk grondgebied 

- deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een 

impact op het openbaar domein 

- de gemeenteraad keurde op 15 november 2001 de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen goed. Deze code heeft als doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te 

bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden 

- deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en 

een delegatie van de gemeenten 

- op het vlak van het onderhoud en herstellingen moeten geregeld dringende werken worden uitgevoerd 

die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken 

zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens 

constant een impact hebben op het openbaar domein 

- een actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het 

totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP…. 

- op voorstel van Fluvius, wordt de forfaitaire berekening vastgelegd op basis van gegevens uit de voorbije 

volle drie jaar (betreffende sleuflengtes, aantal aansluitingen, % overschrijdingen,…) 

Dossierstukken 

- gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 januari 2020 

- brief Fluvius d.d. 14 oktober 2022 

- mail Fluvius d.d. 18 oktober 2022 

- mail Fluvius d.d. aan financieel directeur d.d. 25 oktober 2022 

Besluit 

Artikel 1.- Algemeen  

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 

gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 

werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 

toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 
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-   alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, 

aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport 

van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

-   alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 

voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 

uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan 

permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als 

van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel 

laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de 

werkmaatschappij. 

Artikel 2.-  Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende 

sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 EUR, voor 

werken in voetpaden 7,88 EUR en voor werken in aardewegen 4,73 EUR.  

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde 

niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus. 

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van drie jaar. 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Artikel 3.-  Retributie  voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 

onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 

onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie 

geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als 

zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het 

grondgebied van de gemeente. 

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde 

niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus. 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij 

vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de 

gemeente.  

Artikel 4.-  De retributie wordt betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.  

Artikel 5.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 

invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 

Artikel 6.- Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 

december 2025 en vervangt alle voorgaande retributiereglementen aangaande de retributie op de werken 

aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 

Artikel 7.- Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur. 

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

 

 

6. FINANCIËN - RETRIBUTIEREGLEMENT VASTGOEDINFORMATIE – BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Schepen Ann Devriendt merkt op dat de ingangsdatum zoals vermeld in artikel 2 van de ontwerpbeslissing 

gewijzigd is: het moet 1 februari 2023 zijn in plaats van 6 december 2022; de ontwerpbeslissing dient in die 

zin aangepast. Op de vraag van raadslid Ann Pattyn over het huidige artikel 9 antwoordt schepen Ann 

Devriendt dat dit artikel vervangen wordt door het huidige reglement. Raadslid Ann Pattyn vraagt of 
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Zedelgem duurdere tarieven hanteert. Ze hoorde dat buurgemeenten een lager tarief toepassen. Schepen 

Ann Devriendt zegt dat ze dit zal navragen en dat ze zal terugkoppelen naar de gemeenteraad. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende 

Wettelijk kader 

- artikel 173 van de Grondwet 

- artikelen 40 § 3  van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen 

- artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009 

- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 

Aanleiding 

- aansluiting op vastgoedinformatieplatform of VIP 

- het vaststellen van de gemeentelijke retributiereglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad 

Procedure 

- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 

- versturen beslissing naar toezicht 

- akkoord van de toezichthoudende overheid  

Krediet 

Exploitatie - ontvangsten 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

7319000 02000   - - 

Motivering 

- bij verkoop van onroerende goederen dient verplicht vastgoedinformatie (stedenbouwkundige 

informatie, milieu-informatie, ... ) te worden opgevraagd bij de gemeente 

- het is belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een 

onroerende goed 

- de gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en 

veiliger te delen. Dit verloopt op heden individueel per gemeente. 

- de gemeenten werken samen met het agentschap Digitaal Vlaanderen om een 

vastgoedinformatieplatform te ontwikkelen en om in een testfase te onderzoeken hoe informatie over 

onroerende goederen op een efficiënte wijze kan worden ter beschikking gesteld 

- vanaf januari 2024 is het gebruik van het vastgoedinformatieplatform decretaal verplicht. Alle 

gemeenten zullen de aanvragen vanaf deze datum moeten behandelen via dit platform 
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- het vastgoedinformatieplatform is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, 

samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen 

bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars 

- de gemeente kan via het vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde 

vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers ontsluiten 

- het verzamelen en ontsluiten, via het vastgoedinformatieplatform, van vastgoeddossiers op verzoek van 

aanvragers brengt voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich mee 

- de gemeente Zedelgem wenst de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten 

van vastgoeddossiers op de aanvrager te verhalen 

- in het belastingreglement betreffende de melding en/of omgevingsvergunningsaanvragen voor het 

uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit, vegetatiewijzigingen of kleine landschapselementen, kleinhandelsactiviteiten werd reeds een 

belasting gevraagd van 200 EUR voor het verkrijgen van vastgoedinformatie 

- door het toetreden tot het vastgoedinformatieplatform wordt het bedrag van 200 EUR opgenomen in 

een nieuw retributiereglement, het tarief  - bepaald in het belastingreglement-  wordt opgeheven vanaf 

het moment dat de definitieve aansluiting bij het platform er is 

- het innen van de retributie zal nog tot 1 januari 2024 via de gemeente Zedelgem zelf gebeuren. Daarna 

zal de gemeentelijke retributie moeten worden betaald via het vastgoedinformatieplatform. De 

gemeentelijke retributie zal dan doorgestort worden naar de gemeente Zedelgem 

- de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden  

Dossierstukken 

- collegebeslissing d.d. 11 oktober 2022 betreffende verwerkingsovereenkomst met digitaal Vlaanderen 

betreffende  vastgoedinformatieplatform 

- belastingreglement betreffende de melding en/of omgevingsvergunningsaanvragen voor het uitvoeren 

van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, 

vegetatiewijzigingen of kleine landschapselementen, kleinhandelsactiviteiten – aanslagjaren 2020-2025 

d.d. 19 december 2019  

Besluit 

Artikel 1.- De begrippen, toegepast in dit reglement, worden als volgt gedefinieerd: 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, 

inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend 

goed 

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, 

beheert 

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert 

4° vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en 

veilige gegevensindeling van vastgoedinformatie tussen aanleverende entiteiten en aanvragers 

5° vastgoeddossier: de combinatie van verschillende datasets, samengesteld uit vastgoedinformatie met 

betrekking tot een perceel, of een onderdeel, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende 

entiteit, door Digitaal Vlaanderen wordt samengevoegd en door de lokale overheid ter beschikking wordt 

gesteld aan de aanvrager 

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel 1.3, 8° van het bestuursdecreet van 7 december 

2018 

7° Vlaamse instantie: elk van de volgende overheidsinstanties 

a)       de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel 1.3, 1° van het bestuursdecreet van 7 

december 2018 

b)       de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel 1.3, 6° van het bestuursdecreet van 7 

december 2018, voor zover ze afhangen van de Vlaamse overheid of van een of meer andere instellingen met 

een publieke taak die afhangen van de Vlaamse overheid 

c)       de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel 1.3, 7° van het bestuursdecreet van 7 

december 2018  

8° aanvrager: de notaris of vastgoedmakelaar die in het kader van zijn beroepsactiviteit of taken van 

algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm bepaalde 

vastgoedinformatie nodig heeft en daartoe een aanvraag via het VIP doet. 
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Artikel 2.- Met ingang van 1 februari 2023 wordt ten voordele van de gemeente Zedelgem een retributie 

geheven op aanvragen, gedaan via het vastgoedinformatieplatform, tot het verkrijgen van het 

vastgoeddossier. 

De gemeente Zedelgem verzamelt de opgevraagde vastgoedinformatie uit lokale gegevensbronnen. De 

gemeente Zedelgem doet een beroep op het VIP om vastgoedinformatie uit centrale gegevensbronnen op te 

halen en samen te voegen met het vastgoeddossier. De gemeente Zedelgem stelt het vastgoeddossier via het 

vastgoedinformatieplatform aan de aanvrager ter beschikking. 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van het vastgoeddossier, verwerkt 

de gemeente die gegevens met als doeleinde om aanvragers samengevoegde vastgoedinformatie uit 

centrale en lokale gegevensbronnen ter beschikking te stellen in het kader van hun beroepsactiviteiten of in 

het kader van taken van algemeen belang die bij of krachtens een supranationale of wetskrachtige norm zijn 

bepaald. 

Artikel 3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager. 

Zijn vrijgesteld van de retributie: 

-   de lijst van vrijgestelde organisaties die zullen opgenomen worden in het decreet wordt ook gevolgd door 

de gemeente Zedelgem vanaf de betaal- en facturatiecomponent via het VIP 

-   tot deze datum zijn in de gemeente Zedelgem volgende entiteiten vrijgesteld van de gemeentelijke 

retributie: 

1.              Federale overheden 

2.              Vlaamse overheden 

3.              Provinciale overheden 

4.              Lokale overheden en OCMW ’s 

5.              Intergemeentelijke samenwerkingen 

6.              Hulpverleningszones en politiezones 

Artikel 4.- Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd als volgt 

voorwerp aanvraag retributiebedrag 

vastgoeddossier 200 EUR 

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 

kadastrale percelen op voorwaarde dat: 

·  de percelen aangrenzend zijn 

·  de percelen binnen éénzelfde gemeentelijk grens liggen 

·  er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). 

De aflevertermijn voor het vastgoeddossier bedraagt maximum 30 dagen. 

Artikel 5.- De retributie dient per aanvraag, die wordt aangevraagd via het vastgoedinformatieplatform, te 

worden betaald via factuur binnen de maand na factuurdatum. 

Het innen van de retributie zal nog tot 1 januari 2024 (tot decretale verplichting) via de gemeente Zedelgem 

zelf gebeuren. Daarna zal de gemeentelijke retributie moeten betaald worden via het 

vastgoedinformatieplatform.  

Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn is het retributiereglement voor het innen van 

niet-fiscale ontvangsten d.d. 22 september 2022 van toepassing.  

De onbetwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling ingevorderd conform artikel 177, tweede lid, 

van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

De betwiste en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling burgerrechtelijk ingevorderd. 

Artikel 7.- Dit reglement vervangt artikel 3§9. Dossiertype (9)- andere - aanvraag vastgoedinformatie 

(inclusief uittreksel uit vergunningen- en plannenregister): 200,00 EUR van het belastingreglement 

betreffende de melding en/of omgevingsvergunningsaanvragen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 

handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vegetatiewijzigingen of kleine 

landschapselementen, kleinhandelsactiviteiten – aanslagjaren 2020-2025  (GR 19/12/2019), en geldt voor de 

vastgoeddossiers die vanaf de bekendmaking van dit reglement kunnen worden aangevraagd via het 

vastgoedinformatieplatform.  

Artikel 8.- Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur. 

Artikel 9.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. 



 

13 

 

 

 

7. SOCIALE ZAKEN – DIGIBANK – ADDENDUM AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - 

BESLISSING  

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt naar de reden van deze aanpassingen: was Oostkamp de touwtjes in 

handen aan het nemen? Schepen Ellen Goes antwoordt dat de aanpassing voorvloeit uit frequent overleg die 

er onder de gemeenten gevoerd wordt. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:   

Wetgeving 

- artikel 40 van het decreet lokaal Bestuur   

Aanleiding 

- In de gemeenteraad van 23 juni 2022 is een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in verband met 

het implementatietraject digibanken Brugge West. Er wordt vermeld dat Oostkamp de promotor is voor 

de Digibank Brugge West, maar er kan onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van het mandaat van de 

gemeente Oostkamp voor heeft.   

Procedure 

- Advies van de Vlaamse Overheid van 18 januari over de goedkeuring van het Voortraject Digibanken aan 

penhouder Stad Damme. 

- Gemeente Oostkamp neemt de rol van promotor op in een implementatietraject tot 31 december 2024 

voor de regio Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. 

- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp d.d. 8 november 2021 

betreffende het goedkeuren van de aanvraag voor een projectsubsidie voor de oprichting van een 

digibank in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid 

- Bespreking dossier en traject op het BOZJ overleg d.d. 22/04/2022 

- Beslissing gemeenteraad d.d. 23/06/2022 tot het indienen van een implementatietraject voor 

Digibanken voor Subregio West,  bestaande uit Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Torhout, 

waarbij de Gemeente Oostkamp optreedt als promotor en tot ondertekenen van de 

samenwerkingsovereenkomst.   



 

14 

 

Motivatie 

- In de gemeenteraad van 16 juni 2022 is een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in verband met 

het implementatietraject digibanken Brugge West. 

Er wordt vermeld dat Oostkamp de promotor is voor de Digibank Brugge West, maar er kan 

onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van het mandaat van de gemeente Oostkamp voor heeft.  

- Concreet gaat het over volgende passage : 

Oostkamp is promotor van de Digibank Brugge West. De promotor staat in voor: 

     ·         het indienen van het projectdossier 

     ·         de inhoudelijke coördinatie van het project 

     ·         de besteding van de middelen in overeenstemming met de kernpartners 

     ·         de verantwoording van het dossier naar de hogere overheid en de verantwoording van de 

besteding van de middelen naar de kernpartners 

     ·    het bewaken van de uitvoering en de voortgang van het dossier, in overeenstemming met de 

kernpartners 

- Om het mandaat helder te stellen wordt een addendum toegevoegd aan de 

samenwerkingsovereenkomst.  

Adviezen 

- Sociale zaken : positief advies   

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van het addendum aan de overeenkomst 

Digibanken als volgt:  

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst implementatietraject digibank Brugge West 

  

In de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het implementatietraject digibank Brugge 

West, afgesloten op 16 juni 2022 tussen hiernavolgende kernpartners: 

-       Gemeente Oostkamp 

-       Gemeente Beernem 

-       Gemeente Jabbeke 

-       Stad Torhout 

-       Gemeente Zedelgem 

-       Vzw Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum (De Kringwinkel ’t rad) 

  

wordt onder punt 4 (inhoudelijke opdracht per partner in het digibankproject, te behalen 

resultaten) het volgende gesteld:  
Oostkamp is promotor van de Digibank Brugge West. De promotor staat in voor: o.a. “de 
besteding van de middelen in overeenstemming met de kernpartners”.  

Deze clausule dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat de andere kernpartners aan Gemeente 

Oostkamp het mandaat geven om in hun naam – met oog op de uitvoering van betreffende 

samenwerkingsovereenkomst – de nodige overeenkomsten af te sluiten, alsook de nodige 

(beleids)beslissingen te nemen in het kader van overheidsopdrachten, mits informele afstemming 

tussen de betrokken ambtenaren.  

  

Handtekeningen van de rechtmatige ondertekenaars  

 

 

8. SOCIALE ZAKEN – REGIEROL SOCIALE ECONOMIE – MEERJARENPLAN 2023-2025 – 

GOEDKEURING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Op vraag van raadslid Ann Pattyn duidt Ellen Goes de wijze van toekenning van budgetten. 

 

Stemming over dit besluit: 



 

15 

 

Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  

Wetgeving 

- artikel 40 van het decreet lokaal Bestuur 

- Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 2022 tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten 

op het vlak van sociale economie en werk. 

- Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de 

sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

- Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 

besturen kunnen worden opgelegd.  

Aanleiding 

- Sinds 2014 nemen de 10 lokale besturen uit de Brugse regio via Werkkracht10 ILV de Regierol Sociale 

Economie op en mochten we jaarlijks een subsidie van € 100.000 ontvangen. 

- Op 29/04/2022 keurde de Vlaamse regering de uitbreiding van de regierol sociale economie met het thema 

werk goed en lanceerde ze een nieuwe open oproep met gewijzigde inhoudelijke en financiële criteria. 

Bijgevolg dient de beherende gemeente Stad Brugge een nieuwe subsidie-aanvraag in te dienen aan de 

hand van een aangepaste meerjarenplanning voor de periode 2023-2025. 

Hiervoor dient elk lokaal bestuur akkoord te gaan met de nieuwe acties. 

- De Vlaamse regering wil beter gaan samenwerken met de lokale besturen om een werkzaamheidsgraad 

van 80% te halen en de potentiële meerwaarde van de lokale besturen in het activeringsbeleid beter te 

benutten. Daarom willen ze de lokale besturen ondersteunen bij capaciteitsopbouw, kennisdeling, 

netwerking en beleidsontwikkeling op maat van een stad of subregio.  

- Omdat sociale tewerkstelling breder is dan sociale economie, werd de bestaande regierol sociale 

economie uitgebreid met het thema werk. Daardoor wenst de Vlaamse regering dat de lokale besturen 

binnen hun regierol voortaan ook inzetten op: 

o   de activering van leefloners en niet-beroepsactieven 

o   de promotie van andere tewerkstellingsmaatregelen zoals wijk-werken (WW), tijdelijke 

werkervaring (TWE), individueel maatwerk (IM), gemeenschapsdienst (GD) 

o   het verbinden van het activeringsbeleid met het lokaal sociaal beleid 

o   het promoten van sociaal ondernemen  

o   het uitbouwen van lokale partnerschappen voor activering van kwetsbare groepen 
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o   de uitvoering van de regionale samenwerkingsovereenkomst met VDAB.  

Procedure 

- Op 29/04/2022 keurde de Vlaamse regering het nieuwe ‘Besluit tot bepaling van de lokale regierol van de 

gemeenten op het vlak van sociale economie en werk’ (BVR) goed. Dit besluit vervangt vanaf 01/01/2023 

het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op 

het vlak van de lokale sociale economie. 

- Er werden zowel nieuwe inhoudelijke en financiële criteria vastgelegd en er werd een nieuwe open 

oproep voor de tweede helft van de BBC-periode nl. 2023-2025 gelanceerd. 

Bijgevolg moeten alle regiegebieden ten laatste op 15/01/2023 opnieuw een subsidie-aanvraag indienen 

via een aangepaste meerjarenplanning. De Vlaamse regering voorziet voortaan jaarlijks € 3 mi voor de 

regierol in plaats van de huidige € 2,25 mi. Het extra budget is vooral een stimulans om regio’s zonder 

regierol te stimuleren om ook een aanvraag in te dienen en de regierol op te nemen. 

- Inhoudelijke criteria: 

De Vlaamse overheid formuleerde 4 beleidsprioriteiten sociale economie en werk met bijhorende 

rapporteringscode: 

1.     Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen – 

rapporteringscode WSE-LR1; 

2.     Het bevorderen van de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere 

en de sociale economie en het daarbij wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt, o.m. via de 

instrumenten wijk werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig 

werkzoekenden - rapporteringscode WSE-LR2; 

3.     Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen bevorderen - rapporteringscode WSE-LR3; 

4.     Het faciliteren van de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren en het afsluiten 

en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB - rapporteringscode WSE-LR4. 

Binnen elk van deze prioriteiten moeten de begunstigden minstens één actie vormgeven (in de 

meerjarenplanning) en achteraf over rapporteren (via een externe rapporteringscode in de digitale 

rapportering). 

- Financiële criteria: 

Het huidige bedrag van 2,25 miljoen euro per jaar werd opgetrokken naar 3 miljoen euro per jaar. 

Elke goedgekeurde aanvraag zal pro rata een subsidie ontvangen op basis van de volgende 

verdelingscriteria: 

• 40% van de totale subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd in het lokale regiegebied; 

• 20% van de subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van het aantal werkzoekenden 

in het lokale regiegebied; 

• 40% van de subsidie wordt gelijk verdeeld onder de begunstigden. 

Met andere woorden: het exacte subsidiebedrag zal pas berekend kunnen worden eens alle indieners 

gekend en de aanvragen goedgekeurd zijn. Bij de aanvraag moeten we ons baseren op een simulatie van 

het departement WSE. 

Voor het bestaande samenwerkingsverband voor de Brugse regio betekent dit op jaarbasis (simulatie 

WSE): 

Scenario 

Forfait 

bedrag 

Bedrag obv 

bevolking 

Bedrag obv 

werklozen 

Totaal 

Bedrag 

enkel huidige begunstigden 32.432,43 56.184,09 22.539,31 111.155,83 

maximaal aantal nieuwe begunstigden 27.906,98 49.762,20 20.274,97 97.944,15 

In het beste geval komt er € 11.155,83 euro bovenop de jaarlijkse € 100.000 die we nu reeds mogen 

ontvangen. Wanneer ook alle regio’s die op vandaag geen regierol opnemen instappen, dan krijgen we 

€ 2.055,85 minder dan vandaag.  

Het definitieve subsidiebedrag zal bekend gemaakt worden in april 2023. Via de 4de herziening van het 

meerjarenplan van Stad Brugge (oktober 2023) zal er (na goedkeuring beheerscomité) per nieuwe actie 

een definitief budget toegekend worden. 

- Ten laatste op 15/01/2023: 

• Moet het inlichtingenformulier via Platos ingediend worden 
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• Moet de aangepaste meerjarenplanning ingediend worden via BBC/DR (digitale rapportering) van 

Stad Brugge.  

- Op 22/09/2022 werd aan het beheerscomité van Werkkracht10 een aangepast meerjarenplan 2023-2025 

voor de regierol voorgesteld. Het beheerscomité keurde het voorstel goed. 

- Werkkracht10 vraagt nu aan alle 10 lokale besturen om ten laatste op 30/11/2022 hun goedkeuring te 

geven over de nieuwe meerjarenplanning voor de regierol 2023-2025. 

De beherende gemeente Stad Brugge zal de aanpassingen doorvoeren in haar meerjarenplanning en via 

BBC digitaal doorsturen naar de Vlaamse overheid. 

Ook zal vanuit de beherende gemeente Stad Brugge het inlichtingenformulier via Platos ingediend 

worden.  

Motivatie 

- De regisseur sociale economie heeft in samenwerking met de andere 2 medewerkers van Werkkracht10 

een nieuwe meerjarenplanning 2023-2025 opgemaakt. Er werd verder gebouwd op het meerjarenplan 

2020 – 2022 en er werden extra acties toegevoegd rond het thema werk en inclusie van personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Er werden in totaal 6 acties uitgewerkt binnen de 4 beleidsprioriteiten (korte omschrijving): 

1. Er is onder Werkkracht10 een regisseur sociale economie en werk aan de slag - WSE-LR1. 

2. Werkkacht10 ondersteunt sociale-economieondernemingen via overleg en projectwerking - WSE-

LR2. 

3. Werkkracht10 stimuleert inclusie van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt - WSE-

LR2.  

4. Werkkracht10 volgt de ontwikkelingen omtrent (nieuwe) tewerkstellingsmaatregelen en 

activeringsprojecten op, maakt ze kenbaar en regisseert acties - WSE-LR2. 

5. Werkkracht10 promoot de sociale economie, sociaal(-circulair) ondernemen en sociaal aankopen bij 

organisaties, bedrijven en lokale besturen - WSE-LR3. 

6. Werkkracht10 geeft samen met de partners uitvoering aan de regionale 

samenwerkingsovereenkomst van Werkkracht10 & VDAB & POM W-VL - WSE-LR4 

Deze acties worden opgenomen onder in het meerjarenplan van Brugge opgenomen onder: 

• Beleidsdoelstelling BDST13: Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. 

• Beleidsitem BI055000: Werkgelegenheid. 

• Actieplan AP0010: We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale 

inclusie. 

- Voor een uitgebreide omschrijving van de acties en voorstel tot verdeling budget na goedkeuring 

verwijzen we naar de bijlages 3 en 4.Bij het voorstel tot verdeling van het budget na de acties werd 

uitgegaan van het maximale bedrag van € 111.155,83.  

Personeel 

- Stad Brugge is werkgever van de regisseur sociale economie, die in nauw overleg met de lokale besturen 

acties uitwerkt 

- Anja Bardyn, Directeur Sociale Zaken werd afgevaardigd vanuit het bestuur en zetelt in de Stuurgroep 

Sociale Economie.  

Adviezen 

- Beheerscomité Werkkracht 10 d.d. 22/09/2022 : positief advies 

- Sociale zaken : positief advies  

Dossierstukken 

- Bijlage 1 : Besluit tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie 

en werk 

- Bijlage 2 : Handleiding Open oproep Regierol SEW 

- Bijlage 3 : Acties Regierol SEW 2023-2025 

- Bijlage 4 : Inpassing acties Regierol SEW 2023-2025 in meerjarenplanning stad Brugge 

- 20220921 – Verslag Beheerscomité Werkkracht 10    

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de aangepaste meerjarenplanning zoals toegevoegd als dossierstuk bij deze 

beslissing met nieuwe acties voor 2023-2025 voor de Regierol Sociale Economie en Werk goed.  
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9. MILIEU - ONDERNEMERSLOKET – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE 

ZEDELGEM EN DE STRATEGISCHE ECONOMISCHE RAAD ZEDELGEM –BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn zegt dat de NV-A-fractie heel tevreden is met de realisatie van deze actie en ze wenst de 

raad alle succes toe. Het raadslid vervolgt dat ze het vreemd vindt dat de raad één maand tijd heeft om een 

advies te formuleren en dat de terugkoppeling vanuit de gemeente pas na drie maanden volgt. Schepen Ann 

Devriendt antwoordt dat dit te maken heeft met de frequentie van samenkomen van de raad (ze komen één 

keer om de drie maanden samen). De schepen vervolgt dat dit besproken werd met de leden van de raad en 

dat dit door hen goed bevonden werd. Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze hoopt dat de ambtenaar lokale 

economie op korte termijn kan aangeworven worden. Schepen Ann Devriendt antwoordt dat de selectie op 

15 december afgerond wordt. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het nieuw decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- Naar aanleiding van de opmaak van het visie- en beleidsplan voor lokale economie van Zedelgem werd 

een strategische economische raad opgestart onder de vorm van een feitelijke vereniging 

Procedure 

- Beslissing in het college van burgemeester en schepenen houdende principiële goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zedelgem en de strategische economische raad 

Zedelgem en onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad 

Motivering 

- De gemeente Zedelgem heeft, samen met een externe partner ,een visie- en beleidsplan voor lokale 

economie opgesteld 

- In het visie- en beleidsplan is er een 10-actiepuntenplan voor lokale economie naar voor gebracht. 

- Het visie- en beleidsplan en het 10-actiepuntenplan werden voorgesteld tijdens een infovergadering op 

8 maart 2022 waarvoor alle ondernemers werden uitgenodigd. 

- Één van de prioritaire actiepunten was de opstart van een strategische raad economie voor Zedelgem. 
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- Deze raad wordt betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk 

ondernemersbeleid en kan op eigen initiatief ook advies geven voor dossiers binnen het 

ondernemersbeleid. 

- De samenwerkingsovereenkomst dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad 

van Zedelgem. 

Dossierstukken 

-Voorstel samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur van Zedelgem en de strategische economische raad Zedelgem goed. 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE SEAZ EN HET GEMEENTEBESTUUR  - VOORJAAR 2022  

STRATEGISCH ECONOMISCHE RAAD ZEDELGEM 

Artikel 1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst  

Deze afspraken samenwerkingsovereenkomst omvat de verbintenissen die de Strategisch Economische raad 

Zedelgem en het gemeentebestuur aangaan opdat de raad  zijn bevoegdheden kan uitoefenen conform zijn 

statuten. 

Deze samenwerkingsovereenkomst  is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van de SEAZ  (verder genoemd raad) en door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor alle eventuele 

latere wijzigingen. 

Artikel 2. Advisering van het gemeentelijk ondernemersbeleid  

Het College van Burgemeester en Schepenen zal de raad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van 

het gemeentelijk ondernemersbeleid. Dit houdt in dat het College van Burgemeester en Schepenen de raad 

om advies zal vragen. De raad kan ook op eigen initiatief  advies  geven voor dossiers binnen dit 

beleidsdomein. 

Artikel 3. Adviesprocedure  

1) Het gemeentebestuur zal de adviesaanvragen steeds schriftelijk stellen. De adviesvraag omvat volgende 

gegevens: 

▪ een duidelijke omschrijving van de vraag; 

▪ opgave van eventuele  randvoorwaarden waarmee rekening moet gehouden  

▪ een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies. 

2) Het gemeentebestuur streeft ernaar om de raad minstens een termijn van 1 maand te geven voor het 

formuleren van het advies.  

3) De raad  bezorgt de adviezen schriftelijk aan de secretaris die ze voorlegt aan  het college van 

burgemeester en schepenen. Elk advies omvat minstens volgende gegevens: 

▪ een standpuntbepaling  

▪ een omstandige motivering  

4) Uiterlijk binnen de drie maanden na aflevering van het schriftelijk advies brengt de  gemeente de raad 

op de hoogte van het gevolg dat aan het advies wordt gegeven. De gemeente dient dit steeds te 

motiveren.  

Artikel 4. Ondersteuning van de raad  

1) Voor het opmaken van adviezen kan de raad steeds informatie opvragen aan het gemeentebestuur. Het 

bestuur stelt deze informatie dan ter beschikking, tenzij er wettelijk bezwaren zijn.  

2) Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de ambtenaar lokale economie die de raden van 

bestuur en  het Dagelijks Bestuur bijwoont. In functie van de agendapunten kan de secretaris een collega 

deskundige oproepen. 

3) Voor elke bijeenkomst stelt de gemeente gratis een gemeentelijke vergaderzaal ter beschikking. 

4) Er wordt logistieke ondersteuning verleend bij een evenement conform het uitleenreglement zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad. 

5) De gemeente draagt de kosten voor het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering voor de leden 

van de raad.  

Artikel 5. Financiële middelen  

Er wordt een forfaitaire en projectmatige financiële ondersteuning voorzien.  

De bepalingen hieromtrent worden vastgelegd in een subsidiereglement.  

Artikel 6. Boekjaar en boekhouding 
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De raad houdt een boekhouding bij die start op 1 januari en eindigt op 31 december.  

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf de oprichting van de raad en eindigt op 31 december 2022.  

Artikel 7.  Netwerkevenement 

De raad verbindt zich ertoe om per jaar minimaal één maal een netwerkevent te organiseren voor alle 

Zedelgemse ondernemingen. Tijdens dit netwerkevent dient de werking van de raad van het afgelopen jaar 

en het komende jaar te worden toegelicht. 

Artikel 9. Onbezoldigd 

De mandaten in de raad zijn onbezoldigd.  

 

 

10. LOKALE ECONOMIE - SUBSIDIEREGLEMENT TER STIMULERING EN ONDERSTEUNING VAN DE 

LOKALE ECONOMIE - GOEDKEURING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze het verschillend woordgebruik 'SEAZ' en 'lokale raad economie' verwarrend 

vindt. Schepen Ann Devriendt zegt dat dit te maken heeft met andere terminologie die gebruikt werd ten 

tijde van de studie (de consultants hanteerden de term SEAZ). De schepen duidt dat de raad zich op dit 

eigenste moment buigt over een nieuwe naam waarmee ze haar eigenheid en missie of doelstellingen kracht 

kan bij zetten (actiepunt betreffende de communicatiestrategie). 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

  

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- oprichting van de raad lokale economie 

Adviezen 

- dienst lokale economie: positief advies 

- financiële dienst: budget is voorzien in het meerjarenplan 

Motivering 

- oprichting van de raad lokale economie 

- deze raad zal instaan voor het stimuleren en ondersteunen van de lokale economie 
2 



 

21 

 

- jaarlijks kan de raad lokale economie beroep doen op subsidies voor de organisatie van activiteiten of 

het uitwerken van projecten 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6493000 050000     1.000 

6498000 050000     20.000 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed:  

Artikel 1: 

Het gemeentebestuur van Zedelgem voorziet een werkings- en projectsubsidie voor de feitelijke vereniging 

die opgericht werd door de raad lokale economie. Deze heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van de 

lokale economie in Zedelgem.  

Artikel 2: 

Jaarlijks wordt een werkingssubsidie van 1.000 euro toegekend aan de raad lokale economie. 

Artikel 3:  

De raad lokale economie komt in aanmerking voor een projectsubsidie van maximum 20.000 euro op 

jaarbasis.  

Per kwartaal zal de uitbetaling gebeuren op basis van de gemaakte kosten voor een project of activiteit. 

De projectsubsidie kan in geen geval groter zijn dan de ingediende facturen.  

Artikel 4: 

Om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

• De activiteit of het project moet sterk verband houden met de Zedelgemse economie en moet gericht 

zijn op het bewerkstelligen van een verbetering van het imago of bekendmaken van de KMO of 

industrie, een heropwaardering van het handelscentrum betekenen of een bevordering van de lokale 

economie in het algemeen tot doel stellen.  

• De activiteit of het project moet ruim bekendgemaakt worden en openstaan voor een breed publiek 

• De activiteit of het project moet doorgaan op het grondgebied van Zedelgem 

• Het gemeentelogo en de tekst ‘met medewerking van het gemeentebestuur Zedelgem’ moet bij elke 

aankondiging, publicatie, persbericht, programmaboek, affiche, folder en dergelijke worden vermeld. 

• Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door de feitelijke vereniging.  

Artikel 5: 

Elke aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur Zedelgem, dienst lokale economie, Pater 

Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem en omvat minimaal volgende gegevens: 

• Een omschrijving van de activiteit of het project met desgevallend vermelding van dag, uur, periode, 

plaats en eventuele deelnameprijs van de activiteit of uitvoeringstermijn van het project 

• Naam, telefoonnummer en handtekening van de vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging 

• Gedetailleerde raming van de opbrengsten en kosten, gestaafd met bewijsstukken 

• Documenten ter staving van de activiteit of project zoals uitnodiging, affiche, foto’s,… 

De dienst lokale economie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en kan 

eventueel bijkomende documenten en inlichtingen vragen.  

Artikel 6: 

Als de raad lokale economie een groots evenement wil organiseren dat bovenlokale uitstraling heeft, kan dit 

samen met de gemeente georganiseerd worden via overleg. 

Artikel 7: 

De dienst lokale economie heeft het recht om ter plaatse de activiteit of het project te controleren. Bij 

vastgestelde misbruiken meldt de medewerker dit aan het college van burgemeester en schepenen.  

Inbreuk op de bepalingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot niet uitbetaling of terugvordering 

van de subsidie en/of uitsluiting van toekomstige subsidies.  

Artikel 8: 

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022. 
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11. PROJECT VENTILUS - STAND VAN ZAKEN  

 

Schepen Arnold Naessens geeft toelichting bij de stand van zaken: de kwestie is vooral of er een alternatief is 

dat geen risico vormt voor de gezondheid. De Vlaamse regering heeft op vraag van de Westvlaamse 

burgemeesters een second opinion ingeroepen. Dit was prof. Westermann omdat hij op dat moment 

onafhankelijk zou kunnen oordelen. Na vier gesprekken informeerde de Vlaamse regering de gemeenten dat 

prof. Westermann niet langer een onafhankelijk adviseur was omwille van een belangenconflict 

(verbondenheid met Elia). Schepen Arnold Naessens vervolgt dat er op de laatste toelichting aan de 

burgemeesters geen enkele vertegenwoordiging was vanuit de Vlaamse overheid. De vraag of er sprake was 

van een belangenconflict werd niet concreet beantwoord door professor Westermann. De schepen zegt dat 

het vooral betreurenswaardig is dat de Vlaamse overheid het alternatief van gelijkspanning (ondergronds 

traject) niet wilt onderzoeken. Er is geen wil van de Vlaamse overheid om innovatief te zijn (cf. praktijken in 

Duitsland), de ontgoocheling is zeer groot, bij de burgemeesters en bij hemzelf, concludeert schepen Arnold 

Naessens. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze niet begrijpt dat de burgemeesters geen vraag stellen naar 

onderzoek naar de gezondheidsschade. Burgemeester Annick Vermeulen en schepen Arnold Naessens 

zeggen dat dit gebeurd is en dat de resultaten negatief waren (geen schade voor de gezondheid). Anderzijds 

zijn er resultaten van statistisch onderzoek over een nefast effect voor de gezondheid, vervolgt de schepen. 

Voorzitter Bart Vergote duidt dat er geen terugkoppeling gebeurd is naar de landbouworganisaties over 

onderzoeksresultaten (impact gezondheid). Raadslid Dominiek Sneppe vraagt hoe dit nu verder gaat. 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat het dossier van nabij opgevolgd wordt en dat de gemeenten zullen 

tussenkomen waar nodig. Het raadslid vraagt of er intergemeentelijk samengewerkt wordt. Schepen Arnold 

Naessens duidt dat de gemeenten dit doen en hoedanook dat ze het dossier ook individueel (per gemeente) 

opvolgen. De gemeente Zedelgem stelde een raadsman aan om zich in deze complexe materie te laten 

begeleiden. De schepen rondt af dat het vooral de kwestie is dat er te weinig onderzoek gebeurd is. Raadslid 

Martine De Meester zegt dat haar fractie (Groen Zedelgem) de ontgoocheling van de schepen deelt en verder 

zal uitdragen. Ze verwijst naar haar eerdere vraag tijdens de gemeenteraad aan het bestuur om als goede 

huisvader met deze problematiek om te gaan. Raadslid De Meester zegt dat haar fractie nog steeds achter de 

transitie staat maar dat dit moet verlopen op een manier die rekening houdt met natuur en gezondheid. Het 

raadslid vervolgt dat de toppolitiek niet met de mening van de Westvlaamse gemeenten (politici en burgers) 

rekening houdt en dat ze dit ten stelligste betreurt. Raadslid Martine De Meester vraagt de schepen om alle 

politieke partijen te betrekken in de stappen die er verder genomen worden. Schepen Arnold Naessens zegt 

dat Vlaanderen poneert dat de realisatie in 2030 voorzien is. De schepen vervolgt dat de Vlaamse overheid 

vooral moet duiden waarom het ondergronds traject niet gekozen wordt, zolang ze geen onderzoek voeren 

en geen resultaten kan aantonen, is er geen draagvlak. Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie van 

nabij het verdere procesverloop zal volgen en zal ijveren voor een zo min mogelijke impact op de gemeente 

Zedelgem. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat de top van de Vlaamse overheid, in het bijzonder Vlaams 

Belang, wel luistert naar de lokale besturen. Raadslid Martine De Meester zegt dat dit dossier voor alle 

partijen een moeilijk dossier is. 

 

 

12. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

12.1. Vraag van raadslid Ann Pattyn in verband met zichtbaarheid van gemeenteraadsleden op 

activiteiten / evenementen 

  

Ik was op de 11 november viering in Aartrijke en Zedelgem. 

  

Er is daar een protocol waarbij de gemeenteraadsleden een bepaalde plaats krijgen in zowel de optocht naar 

de kerk, als de optocht naar de begraafplaats en de positionering aan die begraafplaatsen. 

  

Bij deze beide vieringen stelde ik vast dat de deelnemers, organisatoren wel rekening houden met de leden 

van het schepencollege en de voorzitter maar dat ik, gewoon gemeenteraadslid, scheef bekeken word 

omdat ik deze mensen vervoeg. 
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Ik weet, ik ben niet groot maar ik had wel het gevoel dat ik aanzien werd als iemand die bij de groep wilde 

horen maar er niet bijhoorde en dat dit niet in dank werd aangenomen. 

  

Is er een mogelijkheid dat wij, net zoals de leden van het schepencollege en de voorzitter van de 

gemeenteraad, ons duidelijk kenbaar kunnen maken? Het kleine speldje dat we kregen met onze naam en 

daarop gemeenteraadslid is een weinig zichtbaar gegeven wanneer je in een grotere groep aanwezig bent. 

  

Ik stel deze vraag gewoon omdat ik op beide dagen echt verveeld zat met de situatie, ik had echt het gevoel 

een indringer te zijn binnen het geheel. Ik werd tegen gehouden om binnen te gaan in de zaal ‘brouwerij De 

Leeuw’ in Aartrijke terwijl de organisator duidelijk had gezegd: eerst de gemeenteraadsleden. Ik heb mij toen 

tussen de mensen met sjerp vervoegd en ben dan mee binnen gegaan. 

  

Is er een mogelijkheid om de zichtbaarheid van alle gemeenteraadsleden kenbaar te maken op 

evenementen. 

 

Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat er voor grote activiteiten steeds naambadges voorzien worden. 

Hiermee kunnen de raadsleden zich kenbaar maken en het staat de raadsleden steeds vrij om zich zelf 

kenbaar te maken. De schepen vervolgt dat hij wil kijken voor een soort van badge en hij voegt toe dat de 

badge dan wel gedragen moet worden. Raadslid Günther Descheemaecker antwoordt dat raadsleden in 

sommige gemeenten een sjerp dragen. Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat hij dit zal navragen. 

Raadslid Eddy De Wispelaere merkt op dat hij zag dat raadsleden uit Brugge op een plechtigheid een lint 

droegen dat gelijkaardig is aan het lint dat de voorzitter draagt . 

 

 

12.2. Vraag van raadslid Eddy De Wispelaere in verband met Noord-Zuidbeleid 

 

De gemeente Zedelgem organiseerde in het verleden in samenwerking met de Noord-Zuidraad en de 

verschillende bestaande initiatiefnemers van projecten rond Ontwikkelingssamenwerking een aantal 

activiteiten.  

  

In hoeverre zijn hiervoor nog initiatieven genomen en is er op het vlak van adviezen aan het 

gemeentebestuur en omgekeerd, die betrekking hebben met Noord-Zuidbeleid, ondernomen. 

 

Schepen Charlotte Vermeulen antwoordt dat er de laatste jaren een bredere benadering is van dit thema 

(diversiteit in de ruime zin van het woord). De schepen vervolgt dat projecten ondersteund worden, er is een 

nieuw reglement bvb. De projectgroepen worden steeds uitgenodigd op events bvb. vrijetijdsmarkt, 

kerstmarkt Jonkhove. Schepen Charlotte Vermeulen zegt dat ze begin dit jaar samen kwam met de 

projectgroepen en dat er een nieuwe samenkomst gepland is begin volgende week. De schepen zegt dat ze 

hoopt dat de projectgroepen met nieuwe initiatieven voor de dag zullen komen, het initiatief (de ideeën) 

moeten van hen komen, de gemeente faciliteert. Het raadslid benadrukt het belang van de ondersteuning 

van de gemeente en voegt toe dat waardering en ondersteuning essentieel zijn. 

 

 

12.3. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met een mogelijk district 

 

Enkele weken geleden lanceerde Burgemeester De Fauw van Brugge zijn droom in de pers. Hij wil van Brugge 

een district maken in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten. 

  

Werd aan onze gemeente, burgemeester, directeur, schepencollege,...hier rond officieel een vraag tot 

samenwerking gesteld? Zijn hier rond gesprekken lopende , politiek, administratief? 

Hoe staat de directeur, de burgemeester, schepencollege,...hier tegenover? 

 

Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat ze het nieuws omtrent het district in de krant las. Noch de 

burgemeester noch de algemeen directeur noch de administratie noch burgemeesters uit andere betrokken 

gemeenten werden vooraf aangesproken. De burgemeester vervolgt dat de gemeente Zedelgem een open, 
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luisterende houding wilt aannemen. De burgemeester duidt verder het initiatief van de gemeente Zedelgem 

om met haar buurgemeenten Jabbeke, Oostkamp en Torhout in een verkennend gesprek te gaan over een 

mogelijke fusie. De burgemeester voegt toe dat een mogelijke fusie of districtvorming niet meer voor deze 

legislatuur is. Raadslid Martine De Meester vraagt of dit thema een onderwerp kan zijn voor een bijeenkomst 

met de fractievoorzitters en ze richt zich tot de voorzitter. De voorzitter Bart Vergote antwoordt dat hijzelf 

geen fractievoorzitter is maar dat hij in elk geval open staat voor een overleg. Raadslid Dominiek Sneppe 

vraagt om hieromtrent regelmatig te rapporteren tijdens de gemeenteraad. De burgemeester antwoordt dat 

zij zal terugkoppelen naar de gemeenteraad als er nieuwe informatie is. 

 

 

12.4. Vraag van raadslid Ann Pattyn in verband met het project Kwartiermaken 

 

In juni 2022 werd op de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Zedelgem en 

Covias m.b.t. het project Kwartiermaken.  

Concreet. 

1. Covias voorziet in functie van bovenvermelde doelstelling in een aanbod van een kwartiermaker a rato van 

24u/week actief in de vooropgestelde buurten/wijken te Veldegem. 

Covias neemt hierbij alle verplichtingen inzake verloning, verzekering en onkostenvergoeding verbonden 

aan het werkgeverschap, integraal op zich. 

2.De kwartiermaker staat in voor : 

• Buurtinitiatief faciliteren en ondersteunen (cfr. sociaal-artistiek project ‘Molenwijk in Beeld’); 

• Verbinding maken met zorg- en welzijnsorganisaties (ook Covias-intern); 

• Het versterken/ondersteunen van straatambassadeurs en gemeentelijke brugfiguren; 

• Toeleiden tot Buurtcentra, Lokale Dienstencentra en ontmoetingsplekken (cfr. Veltershof); 

• Organisaties en ontmoetingsplekken ondersteunen in een gastvrij beleid; 

• Casusgebonden individuen opvolgen en toeleiden; 

• Signaalfunctie t.a.v. lokaal sociaal beleid. 

3. Covias staat in voor een voor de participant gratis dienstverlening. 

4. Om te voldoen aan de functies zoals vermeld in 2., biedt Covias voldoende garanties m.b.t. de 

vaardigheden en deskundigheid van de ingezette medewerker. De realisatie van dit aanbod komt bovenop 

het reguliere aanbod van Covias en zal worden aangetoond door een transparante rapportage m.b.t. de 

geleverde prestaties.  

Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de geleverde prestaties? Welke concrete initiatieven werden 

gerealiseerd? Werden er al beslissingen genomen naar de toekomst? 

 

Schepen Ellen Goes duidt de werking van het project, bvb.de toeleiding die de buurtwerker doet naar het 

Veltershof, inwoners bezoeken en noden beluisteren, doorverwijzen van inwoners naar het Veltershof of de 

sociale dienst of andere diensten, organisatie van ontmoeting bvb. 'soep op de stoep', betrekken van de 

buurt bij activiteiten (bvb. inwoners die zelf koekjes bakken en ze meenemen naar een samenzijn). De 

schepen vervolgt dat de buurtwerker nu op zoek is naar sterkhouders in de buurt die haar rol voor een deel 

kunnen overnemen want het project wordt niet verder gefinancierd en stopt. In elk geval, duidt de schepen, 

zal de gemeente verder nauw samenwerken met Covias. Op de vraag naar de stand van zaken van de 

straatambassadeurs van raadslid Ann Pattyn antwoordt schepen Ellen Goes dat de opmaak van dit concept 

lopende is, de ervaringen uit het buurtwerk worden er in elk geval in meegenomen. 

 

 

12.5. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met het project coöperatief wonen in 

Aartrijke 

 

Een tijd geleden kwam onze Schepen van Wonen op focus tv met een verrassend voorstel rond een project 

coöperatief wonen in Aartrijke. 

  

Intussen is een lange zomer voorbijgegaan en stel ik vast dat het rond dit project windstil blijft.  Nochtans 

werd een ballonnetje opgeladen en krijg ik geregeld vragen van burgers hoe het nu zit met dit project? Of 

onze kerk zal verdwijnen of ontwijd zal worden?  Of het ocmw-gebouw dan dienst zal doen als 
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opvangcentrum voor asielzoekers? Of er bijkomende sociale woningen zullen komen op die site? Zal onze 

dorpskern zoals we die nu kennen verdwijnen in de nabije toekomst?  

Er was ook sprake van inspraak van de buurt !  Hoever staat men met dit voorstel? 

Heel wat vragen die hierrond leven bij Aartrijkse bevolking. 

Kan hier op de gemeenteraad een duidelijke uitleg rond komen? 

Wordt dit project verder uitgewerkt?  Hoe ver staat de uitwerking? Zijn er reeds plannen gemaakt?  Hoe zal 

de gemeente dit betalen want financiële steun van de hogere overheid werd blijkbaar niet voorzien?  

  

https://www.focus-wtv.be/nieuws/project-rond-co%C3%B6peratief-wonen-aartrijke 

 

Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de gemeente een site voor betaalbaar wonen heeft voorgesteld 

naar aanleiding van een projectoproep. Het betreft een proeftuin en de schepen duidt dat er ondertussen al 

één en ander gebeurd is, bvb. de site is bekeken met een afvaardiging van de hogere overheid, een workshop 

ging door met initiatiefnemers van gelijkaardige projecten (bvb. Cera, wooncoop), knowhow wordt 

verzameld uit het buitenland. De site in Aartrijke blijkt een zeer haalbare site te zijn, het enthousiasme op 

hogere echelons is groot en dermate groot dat er vanuit de subsidiërende overheid gecommuniceerd 

werd  en zonder de gemeente en de partners hierin te kennen. Schepen Arnold Naessens licht verder de 

financiële kant van de zaak toe, investeerders worden gezocht die het betaalbaar wonen mogelijk maken, 

commerciële partners worden geweerd, de financiering zal verlopen via aandelen, dit kan in samenspraak 

gebeuren met WVI en de provincie. Op dit ogenblik is er nog niet veel knowhow en sterk aan dit project is dat 

Zedelgem de noodzakelijke deskundige begeleiding krijgt. Schepen Arnold Naessens vervolgt dat er nu nog 

niet gecommuniceerd wordt omdat de bevindingen op dit moment nog niet voldoende concreet zijn. Hij 

heeft weet van de vragen die leven maar het heeft geen zin om te communiceren als er niets concreet te 

vertellen is. Raadslid Martine De Meester vraagt of dit project gelijkaardig is aan cohousingprojecten en ze 

verwijst naar een bezoek met de gemeenteraad een aantal jaren terug aan dergelijke projecten. Schepen 

Arnold Naessens antwoordt dat het niet louter gaat over delen van ruimtes, dan wel over de totstandkoming 

van een bouwproject dat verloopt via een bijzondere wijze van financiering (aandelen, dividenden bvb.). De 

schepen rondt af dat er nu werk gemaakt wordt van een kader waarbinnen het project vorm en inhoud kan 

krijgen, daarna zal er gecommuniceerd worden. 

 

 

13. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

https://www.focus-wtv.be/nieuws/project-rond-co%C3%B6peratief-wonen-aartrijke
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In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht 

tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als 

die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als 

er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 

goedgekeurd beschouwd.  

 

 

De burgemeester informeert de raadsleden en het publiek over een receptie die aangeboden zal worden na 

de gemeenteraad van december. De burgemeester vraagt de raadsleden om daarom de raadszitting met een 

uur te vervroegen en ze verwijst naar de zeer gevulde agenda van deze raadszitting. Raadsleden Dominiek 

Sneppe en Martine De Meester geven aan dat zij er op dit tijdstip niet kunnen geraken. De voorzitter stelt 

voor om hiermee rekening te houden bij de opmaak van de agenda, de grote inhoudelijke punten zullen niet 

als eerste punten aan bod komen. 

 

 

Voorzitter Bart Vergote vraagt welke raadsleden geïnformeerd willen worden over wegenwerken. Zij kunnen 

toegevoegd worden aan mailings (nieuwsbrieven). Alle raadsleden wensen dit. 

 

 

14. BESLOTEN 

 


