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ZITTING GEMEENTERAAD 

VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2023 

Gemeentehuis - Raadzaal 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur bijeengekomen 

in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, Stijn Timmerman, Ellen Goes, 

schepenen 

Ann Pattyn, Arnold Naessens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Günther 

Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jan Oosterlynck, Jean-Pierre De Groodt, 

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

Vanhollebeke, Paul Crutelle, Sofie Pollet, Wino Debruyne, Wouter Vlaemynck, 

raadsleden 

Bart Vergote, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  
Verontschuldigd: Charlotte Vermeulen, schepen 

Ivan Lahousse, Jochen Bruneel, Katrien Vanrobaeys, raadsleden 

Voorzitter: Bart Vergote 
 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

Burgemeester Annick Vermeulen neemt het woord. Zij wenst de toehoorders een gelukkig nieuwjaar toe, 

zowel op professioneel vlak als op privé-vlak. De burgemeester vervolgt dat ze de nieuwe schepen Stijn 

Timmerman veel succes toewenst alsook verwelkomt ze gewezen schepen Arnold Naessens als raadslid. 

Burgemeester Annick Vermeulen zegt dat ze hoopt dat de gemeenteraadsleden verder in een gemoedelijke 

sfeer kunnen vergaderen en samenwerken. De burgemeester bedankt de trouwe toehoorders van de 

gemeenteraad en ze spreekt uit dat ze er graag met alle bestuurders in wil vliegen voor het komende jaar. 

 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

Voorzitter Bart Vergote schorst de zitting voor het tellen van de geheime stemmingen voor de agendapunten 

1 tot en met 9. 

 

 

1. SECRETARIAAT - VERVANGING AFGEVAARDIGDE BELEIDSGROEP ENERGIEHUIS WVI - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze algemeen wil opmerken dat er deze raadszitting intercommunales 

aan bod komen waarover er nog geen woord gezegd is in de gemeenteraad. Ze zegt dat ze moet vaststellen 

dat de vertegenwoordigers niet terugkoppelen. Voorzitter Bart Vergote antwoordt dat er in 2022 op zijn 

initiatief een gemeenteraadszitting gehouden werd die gewijd was aan verslaggeving uit de 

intercommunales en hij voegt toe dat hij dit jaar eenzelfde initiatief zal nemen. De voorzitter vervolgt dat hij 

zinnens was om binnenkort de fractievoorzitters bijeen te roepen om ondermeer dit punt te bespreken. 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat de regelgeving voorschrijft dat de vertegenwoordigers moeten 

rapporteren naar de gemeenteraad over de werking van de intercommunales en ze benadrukt dat alle 

intercommunales aan bod moet komen. Voorzitter Bart Vergote zegt dat hij de aanpak hiervan nader zal 

bespreken met de fractievoorzitters. 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- de heer Arnold Naessens liet weten zijn mandaat als afgevaardigde in de beleidsgroep Energiehuis WVI 

te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 oktober 2021 aangesteld als afgevaardigde 

van de gemeente Zedelgem in de beleidsgroep van Energiehuis WVI 

Procedure 

- kennisname van de wens van de heer Arnold Naessens om zijn mandaat als afgevaardigde in de 

beleidsgroep van Energiehuis WVI te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als afgevaardigde in de 

beleidsgroep van Energiehuis WVI 

Motivering 

- een mandaat binnen de beleidsgroep Energiehuis WVI wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- beslissing gemeenteraad van 28 oktober 2021 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

afgevaardigde in de beleidsgroep van Energiehuis WVI 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23 uitgebrachte stemmen 

        * ongeldige stemmen:  0 

        * geldige stemmen:   23 

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen en 21 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als afgevaardigde van de gemeente Zedelgem in 

de  beleidsgroep van Energiehuis WVI voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: schepen Stijn 

Timmerman. 

 

 

2. SECRETARIAAT - VERVANGING PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN CEVI - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi 

Motivering 

- een mandaat binnen Cevi wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 
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- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23 uitgebrachte stemmen 

         * ongeldige stemmen:  0 

         * geldige stemmen:   23 

- uitslag van de stemming: 3 onthoudingen; 20 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Cevi voor de resterende duur van de legislatuur 2019-

2024: schepen Stijn Timmerman. 

 

 

3. SECRETARIAAT - VERVANGING PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 77 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 474 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de 

Globale Energiekost  

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de Globale 

Energiekost te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost  

Motivering 

- een mandaat binnen het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost wordt vastgelegd tot het einde 

van de legislatuur 

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de 

Globale Energiekost  

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23 uitgebrachte stemmen 
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         * ongeldige stemmen:  0 

         * geldige stemmen:   23 

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen; 3 neen-stemmen voor Wouter Vlaemynck; 18 ja-stemmen 

voor Wouter Vlaemynck 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor de resterende duur van 

de legislatuur 2019-2024: raadslid Wouter Vlaemynck. 

 

 

4. SECRETARIAAT - VERVANGING PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN POOLSTOK - BESLISSING  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok 

Motivering 

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

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

         * ongeldige stemmen:  0 

         * geldige stemmen:   23 

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen; 21 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Poolstok voor de resterende duur van de legislatuur 

2019-2024: schepen Stijn Timmerman. 

 

 

5. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 

WATERGROEP - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

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

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van De Watergroep te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van de Watergroep te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van De Watergroep 

Motivering 

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

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

        * ongeldige stemmen:  0 

        * geldige stemmen:  23  

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen; 21 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van De Watergroep voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: schepen 

Stijn Timmerman. 

 

 

6. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OFP 

PROLOCUS - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- decreet Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelstel voor werknemers van de diensten van 

de Vlaamse Overheid en andere besturen d.d. 23 november 2018 

Aanleiding 

- de heer Arnold Naessens liet weten zijn mandaat als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 

OFP Prolocus te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 24 maart 2022 aangesteld als vertegenwoordiger 

in de algemene vergadering van OFP Prolocus 

Procedure 

- kennisname van de wens van de heer Arnold Naessens om zijn mandaat als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van OFP Prolocus te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van OFP Prolocus 

Motivering 

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

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 
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- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- beslissing gemeenteraad van 24 maart 2022 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

        * ongeldige stemmen:  0 

        * geldige stemmen: 23    

- uitslag van de stemming: 3 onthoudingen; 20 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: schepen Stijn 

Timmerman. 

 

 

7. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE 

WOONWINKEL - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als eerste 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als eerste 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als eerste 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als eerste vertegenwoordiger in 

het beheerscomité van de Woonwinkel 

Motivering 

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

- de eerste vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel is bij voorkeur een lid van het 

college van burgemeester en schepenen 

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als eerste 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel 

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

         * ongeldige stemmen:  0 

         * geldige stemmen: 23   

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen; 21 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 
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Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als eerste vertegenwoordiger van de gemeente 

Zedelgem in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: 

schepen Stijn Timmerman. 

 

 

8. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER STUURGROEP INTERLOKALE 

VERENIGING VLOETHEMVELD - BESLISSING  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 392 tot 395 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 25 april 2019 aangesteld als vertegenwoordiger 

van de gemeente Zedelgem in de stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als vertegenwoordiger in de 

stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld  

Motivering 

- een mandaat binnen de stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld wordt vastgelegd tot het 

einde van de legislatuur 

- de vertegenwoordiger in de stuurgroep is een expert. Deze kan een mandataris of een derde zijn. In de 

stuurgroep dient wel altijd een lid van het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigd te 

zijn, dus als de vertegenwoordiger van het beheerscomité geen schepen is (zoals nu het geval is), dient 

een schepen aangeduid als lid van de stuurgroep 

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 25 april 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

vertegenwoordiger in de stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld  

- voordrachten kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

         * ongeldige stemmen:  1 

         * geldige stemmen:   22 

- uitslag van de stemming: 4 ja-stemmen voor Ivan Lahousse; 1 onthouding; 2 ja-stemmen voor Jan 

Oosterlynck; 15 ja-stemmen voor Stijn Timmerman 

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de  stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld voor de resterende duur van de legislatuur 2019-

2024: schepen Stijn Timmerman. 

 

 

9. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ / 

RANDSTEDELIJK GEBIED BRUGGE - BESLISSING 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 
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- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- het schrijven van de heer Arnold Naessens waarbij hij laat weten zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- de heer Arnold Naessens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem voor de Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk 

gebied Brugge 

Procedure 

- kennisname schrijven van de heer Arnold Naessens met de wens zijn mandaat als vertegenwoordiger in 

de Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge te willen beëindigen vanaf 1 januari 2023 

- vervanging wegens stopzetting mandaat van de heer Arnold Naessens als vertegenwoordiger in de 

Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge  

Motivering 

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

- aan alle fracties werd op 18 januari 2023 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 

januari 2023 om 18u 

- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 

Dossierstukken 

- e-mail bericht van de heer Arnold Naessens d.d. 25 november 2022 met wens mandaat te beëindigen 

- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van de heer Arnold Naessens als 

vertegenwoordiger in de Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge  

- voordracht kandidaten, toegevoegd op 25 januari 2023 

Stemming 

- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  

- na de stemming zijn er 23  uitgebrachte stemmen 

         * ongeldige stemmen:  0 

         * geldige stemmen:  23  

- uitslag van de stemming: 2 onthoudingen; 21 ja-stemmen voor Stijn Timmerman  

Besluit 

Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge voor de resterende duur van de legislatuur 2019-

2024: schepen Stijn Timmerman. 

 

 

10. FACILITAIR BEHEER - AANKOOPCENTRALE VLAAMS ENERGIEBEDRIJF - RAAMOVEREENKOMST - 

LEVERING EN PLAATSING ZONNEPANELEN - JONKHOVE - GOEDKEURING OPSTARTEN PROCEDURE - 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of alle opgewekte energie bestemd is voor het gebouw Jonkhove. Schepen 

Stijn Timmerman antwoordt dat overschotten van energie gebruikt kunnen worden in andere gemeentelijke 

gebouwen zonder zonnepanelen; er zal geen opgewerkte energie verloren gaan. Op langere termijn kan de 

energie ook met burgers gedeeld worden, aldus de schepen. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt of er 

voorbeelden zijn van andere aanbieders dan het Vlaams EnergieBedrijf omdat hij merkt dat de gemeente 

steeds beroep doet op het Vlaams EnergieBedrijf. Het raadslid vraagt of de realisatie van zonnepanelen voor 

het gemeentehuis en de Bosserij reeds gebeurd is. Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat er 

zonnepanelen liggen op het gemeentehuis; binnenkort zullen er zonnepanelen komen op het dak van de 

Bosserij. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt of er subsidiemogelijkheden zijn voor zonnepanelen op het dak 

van de Groene Meersen. Schepen Stijn Timmerman zegt dat hij deze vraag nader zal onderzoeken. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 
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Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 2, 6°-7°, artikel 43 en artikel 

47 

Aanleiding 

- burgemeestersconvenant en duurzame overwegingen 

Procedure 

- lokale besturen kunnen intekenen op de raamovereenkomst PV-panelen (bestek EE_2020_0_021) van 

Vlaams EnergieBedrijf nv (VEB), Havenlaan 86 C te 1000 Brussel met Enbro nv, Kortrijksesteenweg 387 te 

8530 Harelbeke als leverancier 

- VEB treedt hierbij op als aankoopcentrale, waardoor wij vrijgesteld zijn van het voeren van een 

plaatsingsprocedure 

- de werkwijze is als volgt: 

-  gemeente maakte interesse kenbaar bij VEB door aanvraag haalbaarheidsstudie (gratis en vrijblijvend) 

-  Enbro nv organiseert technisch bezoek en bezorgt haalbaarheidsstudie 

-  na instemming met haalbaarheidstudie dient Enbro nv definitief ontwerp (gedetailleerde studie en 

raming) in, dat moet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen 

-  de installateur gaat over tot effectieve plaatsing installatie en planning keuring 

-  Enbro nv staat in voor monitoring en onderhoudscontract 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, het opstarten van de 

procedure voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen in Jonkhove via de raamovereenkomst van 

VEB goed te keuren 

Krediet 

Investering – uitgaven (investering) 

project subproject alg. rek. beleidsitem actie raming 

OMG12 070500/26 2211007 070500 A 7.4.1.4 209.556,84 EUR 

Exploitatie - uitgaven (jaarlijks onderhoud) 

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie Bedrag 

6103000 070500 GC J - 2.090,88 EUR 

Motivering 

- deelname aan deze raamovereenkomst biedt een financieel voordeel door schaal- en volume-effecten 

en het levert tijdswinst op voor de eigen diensten, ten opzichte van het voeren van een eigen procedure 
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- deze aankoop kadert tevens in de deelname aan het burgemeestersconvenant en het Regionaal kader 

duurzaam aankopen 

Dossierstukken 

- algemene voorwaarden VEB 

- haalbaarheidsstudie Enbro 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het opstarten van de procedure voor het leveren en plaatsen van 

zonnepanelen in Jonkhove via de raamovereenkomst PV-panelen (bestek EE_2020_0_021) van Vlaams 

EnergieBedrijf nv goed. De leverancier is Enbro nv, Kortrijksesteenweg 387 te 8530 Harelbeke. 

 

 

11. TOERISME - SUBSIDIEREGLEMENT JUMELAGE - AANPASSING - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat de NV-A-fractie verheugd is met het voorstel en dat hij hoopt dat de 

schepen alle uitgesproken acties en doelstellingen zal realiseren. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

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 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- subsidiereglement voor de organisatie van activiteiten in het kader van de verbroedering met Reil 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 oktober 2011 

- goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 december 2022 voor de 

aanpassing van het subsidiereglement   

Aanleiding 

- in de coronaperiode werd er geen gebruik gemaakt van het subsidiereglement  voor de organisatie van 

activiteiten in het kader van de verbroedering met Reil 

- in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2023 werd de visienota van het 

jumelagecomité alsook een voorstel voor enkele aanpassingen in het subsidiereglement voorgelegd en 

goedgekeurd 
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- voor de goede werking en uitbouw van de jumelage is het wenselijk dat verenigingen en feestcomités 

gestimuleerd worden om activiteiten te organiseren die de bevolking uit beide gemeenten met elkaar in 

contact brengt 

- vraag van het jumelagecomité om de termijn van 10 jaar voor een subsidieaanvraag voor de organisatie 

van een uitstap naar Reil door een bepaalde vereniging of feestcomité te verkorten alsook duidelijkheid 

te brengen over de formulering omtrent de overnachtingsnoodzaak van Zedelgemnaren op bezoek in 

Reil 

Procedure 

- principiële goedkeuring  van het college van burgemeester en schepenen 

- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 

Adviezen 

INTERN 

- dienst toerisme: positief advies 

- financiële dienst: positief advies   

- Jumelagecomité: positief advies 

Motivering 

- de termijn van 10 jaar voor de aanvraag van een subsidie voor deelname aan activiteiten blijkt veel te 

lang. Door de termijn te verkorten naar 5 jaar worden de verenigingen en feestcomités meer 

gestimuleerd om een uitstap naar Reil te organiseren   

- jumelage brengt mensen met een andere taal en cultuur samen en zorgt dat we van elkaar leren en 

elkaar respecteren. Op die manier wordt bijgedragen tot het behoud van de Europese gedachte en het 

streven naar een verdraagzame samenleving. Verbroederen bevordert ook de vredesgedachte 

- subsidies blijken het meest doeltreffend in alle gemeenten die een verbroedering aangegaan zijn. Voor 

de organisatie van om het even welke activiteit zijn financiën nodig.  Een extra duwtje in de rug door het 

toewijzen van een subsidie  kan net voldoende betekenen om een jumelagepartner te betrekken bij 

bepaalde evenementen/activiteiten  

Dossierstukken 

- subsidiereglement jumelage (versie 28 oktober 2011) 

- aangepast subsidiereglement jumelage 

- visienota Jumelagecomité - ter kennisgeving 

Besluit 

Artikel 1.- Het gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van activiteiten in het kader van de 

verbroedering met jumelagepartner Reil door verenigingen en feestcomités wijzigt als volgt:     

- artikel 3: “… Voor de deelname aan activiteiten in de verbroederingsgemeente Reil wordt jaarlijks een 

bedrag van 4.000 EUR voorzien in het budget van de gemeente Zedelgem. … De subsidie kan 1 maal om de 5 

jaar verkregen worden en er moet een minimum aantal deelnemers zijn van 15 personen.” 

- artikel 5: “Om een subsidie te kunnen bekomen voor een activiteit in Reil, dient er bij een meerdaags 

verblijf minstens één overnachting in Reil te worden geboekt….”         

- artikel 6: voor deelname aan een activiteit in Reil : datum en duur van de uitstap 

 

Artikel 2.- Het gecoördineerde bovenvermelde gemeentelijk reglement luidt als volgt : 

Artikel 1.- Met dit reglement wordt de aanvraag- en toekenningsprocedure voor het verkrijgen van een 

subsidie voor de organisatie van activiteiten in het kader van de verbroedering met de jumelagepartner 

Reil door verenigingen en feestcomités vastgelegd. 

Artikel 2.- Verenigingen en feestcomités met een werking in de gemeente Zedelgem kunnen voor de 

deelname aan activiteiten in de verbroederingsgemeente Reil en voor de organisatie van activiteiten in 

Zedelgem m.b.t. de jumelage een beroep doen op dit subsidiereglement. Voor eenzelfde activiteit of 

evenement is er geen cumulatie mogelijk van subsidiëring of ondersteuning zoals bepaald in andere 

gemeentelijke subsidiereglementen. 

Artikel 3.- Deelname aan activiteiten in Reil 

De aanvrager van de subsidie neemt actief deel aan een activiteit in Reil, georganiseerd door een 

vereniging of het gemeentebestuur van Reil en waarbij lokale mensen aanwezig zijn. 

Voor de deelname aan activiteiten in de verbroederingsgemeente Reil wordt jaarlijks een bedrag van 

4.000 EUR voorzien in het budget van de gemeente Zedelgem. Deze subsidie wordt verdeeld door middel 

van een forfaitair bedrag van 20 EUR per deelnemende persoon met een max. van 1.000 EUR per 
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vereniging of feestcomité. 

De subsidie kan 1 maal om de 5 jaar verkregen worden en er moet een minimum aantal deelnemers zijn 

van 15 personen. 

Geldige bewijzen moeten worden voorgelegd, namelijk: 

      . een factuur (of verschillende facturen) met een minimum uitgave van de te verkrijgen subsidie 

      . een definitieve lijst met de namen van de deelnemers 

      . een bewijs van deelname aan minimum 1 activiteit aan de hand van een brief of e-mail van de 

         organiserende vereniging of het gemeentebestuur van Reil, waaruit blijkt dat er afspraken werden    

         gemaakt. 

Artikel 4.- Organisatie van activiteiten in Zedelgem 

Voor de organisatie van activiteiten in Zedelgem m.b.t. de jumelage wordt jaarlijks een bedrag van 2.000 

EUR voorzien in het budget van de gemeente Zedelgem. Er kunnen max. 8 verenigingen of feestcomités 

per jaar een beroep doen op een subsidie van 250 EUR.  Die subsidie van 250 EUR kan door een bepaalde 

vereniging/feestcomité slechts 1 maal per jaar verkregen worden. 

Als geldig bewijs dat de activiteit plaatsgevonden heeft, dient men bijvoorbeeld een affiche,  flyer of 

fotomateriaal voor te leggen.  

Artikel 5.- Logiesmogelijkheden in Reil 

Om een subsidie te kunnen bekomen voor een activiteit in Reil, dient er bij een meerdaags verblijf 

minstens één overnachting in Reil te worden geboekt. Wanneer men heen en terug reist op dezelfde dag 

dient er uiteraard geen overnachting plaats te vinden. Als geldig bewijs dat de overnachting(en) 

plaatsvond(en), dient men bijvoorbeeld een boekingsbewijs van het logies voor te leggen.  

Artikel 6.- Aanvraag 

De aanvraag voor een subsidie wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht, ten laatste 

4 weken vóór aanvang van de activiteit. De aanvraag bevat volgende elementen: 

Voor de deelname aan een activiteit in Reil: 

    . datum en duur van de activiteit/uitstap 

    . soort activiteit 

    . organisator van de activiteit/uitstap 

   .  aantal deelnemers 

   . rekeningnummer van de vereniging/ het comité ondertekend door minimum 3 leden 

Voor de organisatie van een activiteit in Zedelgem: 

   . datum van de activiteit 

   . soort activiteit 

   . organisator van de activiteit/uitstap 

   . rekeningnummer van de vereniging/ het comité ondertekend door minimum 3 leden 

De aanvraag wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 7.- Uitbetaling 

De subsidie wordt uitbetaald op rekening van de vereniging of het feestcomité na het voorleggen van alle 

geldige bewijsstukken. De bewijsstukken moeten maximaal 4 weken na het plaatsvinden van de activiteit 

ingediend worden bij de dienst toerisme. 

Artikel 8.- Dit aangepast subsidiereglement voor de verbroederingsactiviteiten met Reil treedt in werking 

op 1 februari 2023 en vervangt het voorgaande subsidiereglement. Alle aanvragen vanaf 1 februari 2023 

worden behandeld op basis van dit herziene reglement. 

 

 

12. MILIEU - GOEDKEURING VAN HET GEZAMENLIJK DUURZAAM ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN 

2030 (SECAP OPTIE 2) VOOR DE GROEP LOKAAL KLIMAATBELEID NOORD-WEST-VLAANDEREN - 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze haar stemgedrag nader wil verklaren: haar fractie heeft een aantal 

opmerkingen, niettemin wil ze benadrukken dat haar fractie niet gekant is tegen vergroening binnen de 

gemeente en voorstander is van het aanpakken van de gevolgen van het klimaat zoals het voorzien van 

zonnepanelen en het nemen van maatregelen inzake ontbossing. Het raadslid zegt dat ze het plan niet zal 

goedkeuren omdat haar fractie ervan overtuigd is dat de mens niet de oorzaak is van alle onheil; haar fractie 
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uitte dit al van bij de start van het burgemeestersconvenant. Daarnaast vraagt het raadslid wat er nu 

gerealiseerd is van het burgemeestersconvenant en ze voegt toe dat dit convenant heel wat centen kost. 

Raadslid Ann Pattyn vraagt of de gemeente Zedelgem een van de weinige gemeenten is die het plan 2.0 niet 

goedkeurde? Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat de gemeente het plan 1.0 goedkeurde en het plan 2.0 

niet goedkeurde. Daarop vraagt het raadslid of er extra subsidiemogelijkheden verloren gaan. Raadslid 

Arnold Naessens antwoordt dat de subsidies vrij minimaal zijn ten opzichte van de inspanningen die moeten 

geleverd worden en dat het gaan om niet realistische doelstellingen. Daarom houdt de gemeente Zedelgem 

vast aan de verdere realisatie van het plan 1.0, aldus raadslid Naessens. Schepen Stijn Timmerman voegt toe 

dat er meerdere gemeenten om die reden niet intekenden op het plan 2.0. Raadslid Ann Pattyn vraagt of er 

ingetekend zal worden op het droogteplan. Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat er van de opmaak van 

een droogteplan werk gemaakt zal worden: het droogteplan is één van de acties die voortvloeien uit het plan 

1.0, voegt de schepen toe. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze heel tevreden is dat er werk gemaakt van 

een duurzaam energie- en klimaatactieplan want het is haar inziens zeer nodig. Het raadslid voegt toe dat ze 

heel verheugd is om een aantal nieuwe maatregelen die door haar fractie eerder naar voor gebracht zijn. Het 

raadslid noemt enkele voorbeelden op zoals de duurzame aanpak van nieuwe verkavelingen. Raadslid 

Martine De Meester zegt dat ze overtuigd is dat de mens wel degelijk de veroorzaker is, dit werd ondertussen 

uitvoerig bewezen door vele academici. Het raadslid voegt toe dat dit plan zeer noodzakelijk is voor de 

volgende generaties en ze zegt dat het de plicht is van de gemeenteraad om voor de komende generaties te 

zorgen: alle inwoners hebben recht op een kwaliteitsvolle leefomgeving, aldus raadslid Martine De Meester. 

Raadslid Ann Pattyn zegt dat ze leest dat  er toch flinke subsidiebedragen uitgetrokken worden voor het plan 

2.0. Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat er heel wat overlapping is met de subsidies voor het plan 1.0; 

het plan 2.0 bouwt voort op de subsidies uit plan 1.0. De schepen zegt dat hij het voor alle zekerheid nog 

eens zal onderzoeken en een antwoord zal bezorgen. Raadslid Ann Pattyn vraagt of de gemeente 

ondertussen subsidies bekwam voor het plan 1.0 en schepen Stijn Timmerman zegt dat dit het geval is. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

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 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

 

 Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 in het bijzonder het artikel 40 

Aanleiding 

-     

Procedure 

- De internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 

internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter 

bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
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- Het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 

in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken 

- Het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in zijn zesde 

beoordelingsverslag opnieuw heeft bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke 

activiteiten het klimaat blijven beïnvloeden 

- 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 

- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 februari 2020 Deelname Burgemeestersconvenant 

- Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 

- Het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024: Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun 

verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, 

steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat 

zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een 

energiebesparing van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief 

technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed) 

- Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten 

van 4 juni 2021, ondertekend in gemeenteraad van 23 september 2021 

- Het ‘FIT for 55’-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese regelgeving in overeenstemming 

wordt gebracht met de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de netto-uitstoot van 

broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Met als gevolg de visienota 

van de Vlaamse Regering van 5 november 2021 ‘Bijkomende maatregelen Klimaat’ met een extra pakket 

aan maatregelen voor een reductie van 40% broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 2005) voor de 

sectoren transport, bouw, landbouw, afval en industrie 

- Collegebeslissing d.d. 22 maart 2022 – Goedkeuring actielijsten burgemeestersconvenant 2030 

- Collegebeslissing d.d. 18 oktober 2022 – Actielijsten burgemeestersconvenant 2030 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: Gunstig advies vanuit de milieudienst om het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 

goed te keuren.  

Motivering 

- De gemeenteraad keurde de deelname aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie goed 

in de gemeenteraad van 27 februari 2020 

- Door de intergemeentelijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 

optie 2 verbindt de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe om tegen 2030 

volgende engagementen na te komen: 

o De 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; 

o Haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 

o Een emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de kwetsbaarheid 

voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het actieplan; 

o Het duurzaam energie- en klimaatplan (SECAP) binnen twee jaar na formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen; 

o De nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 

o Het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan; 

o Minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte 

vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.  

- WVI werd aangesteld voor de opmaak van het duurzaam energie- en klimaatactieplan, inclusief de 

nulmeting en risico- en kwetsbaarheidsanalyse, stakeholderparticipatie bij opmaak van het plan en op 

basis van de instrumenten aangereikt door de Vlaamse overheid 

- WVI kon uitstel met een maximum van 18 maanden verkrijgen vanuit het Secretariaat van het 

Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie voor het indienen van het duurzaam energie- en 

klimaatactieplan 
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- De gekozen acties werden  afgetoetst aan de input die kwam uit verschillende participatiemomenten. 

Deze participatiemomenten werden georganiseerd onder de vorm van klimaatateliers voor 

verschillende doelgroepen: 

o 1 klimaatatelier voor burgers en ondernemers 

o 1 klimaatatelier voor gemeenteraadsleden 

o 4 intergemeentelijke klimaatateliers voor experts  

Dossierstukken 

- Klimaatplan 2030 

- Annex 1: Uitgebreide resultaten klimaatenquête 

- Annex 2: Samenvatting klimaatateliers voor experts 

- Annex 3: Risico- en kwetsbaarheidsanalyse  

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal 

Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen goed. 

Artikel 2.- De gemeenteraad geeft WVI de opdracht om het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 ter 

goedkeuring van Europa in te dienen bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant van de Europese 

Commissie. 

Artikel 3.- Een afschrift van deze beslissing wordt ondertekend bezorgd aan WVI - via n.garre@wvi.be. 

 

 

13. MILIEU – RAPPORTAGE VAN HET LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT - KENNISGEVING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat het hem verwondert dat hij daarnet hoorde dat de zonnepanelen voor 

de Bosserij nog niet gelegd zijn terwijl hij in het rapportagedocument leest dat het plaatsen van 

zonnepanelen op dit gebouw gerealiseerd is. Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat de uitvoering 

lopende is. Vandaar de status 'uitgevoerd' in het rapportagedocument. De schepen voegt toe dat de status 

'uitgevoerd'  ook te interpreteren is als de realisatie van een fase in het lopende proces van uitvoering. 

Schepen Stijn Timmerman zegt dat hij de stand van zaken van realisatie voor alle zekerheid zal checken bij 

de diensten en het antwoord zal bezorgen. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar concrete cijfers: over 

hoeveel C0²-uitstoot-vermindering gaat het? Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat hij dit nader zal 

onderzoeken en zal terugkoppelen naar de gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 in het bijzonder het artikel 40 

Aanleiding 

- De verplichte jaarlijkse bespreking van het Lokaal energie- en klimaatpact op de gemeenteraad 

Procedure 

- De internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 

internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter 

bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 

- Het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 

in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken 

- Het ondertekenen door de gemeente Zedelgem van het burgemeestersconvenant, aangaande de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zitting gemeenteraad 27 februari 2020. 

- Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 

- Het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024: Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun 

verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, 

steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat 

zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een 

energiebesparing van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief 

technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed) 

- Collegebeslissing d.d. 6 juli 2021 – Deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact principiële 

goedkeuring 

mailto:n.garre@wvi.be
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- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 september 2021 – Deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact 

Adviezen 

INTERN: De milieudienst geeft mee dat er over de verschillende diensten heen diverse acties genomen 

worden. Sommige van deze acties zitten nog in de voorbereidingsfase, waardoor deze nog niet tot uiting 

komen in concrete cijfers in het pactportaal. Een van de grote uitdagingen zal ook zijn om de inspanningen 

van de burger voldoende te capteren via o.a. www.groenblauwpeil.be  

Motivering 

- Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar 

om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete 

en herkenbare werven (zie hieronder) wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op 

een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale 

besturen geven aan werk te maken van concrete engagementen. 

- Gemeentebestuur Zedelgem engageerde zich om: 

o Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken; 

o Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen 

gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed); 

o Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 

2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; 

o Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden; 

o Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare 

energieinstallaties in te voeren, 

o Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken; 

o Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en 

zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen. 

§  1. Laten we een boom opzetten 

§  Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030) 

§  1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 

2021 t.e.m. 2030) 

§  Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 

t.e.m. 2030) 

§  2. Verrijk je wijk 

§  50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 

t.e.m. 2030; 

§  1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen 

voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 

projecten in 2030) 

§  3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar 

§  Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 

toegangspunten); 

§  Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten); 

§  1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 

§  4. Water het nieuwe goud 

§  1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding); 

§  Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie 

voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen 

voor hergebruik of infiltratie) 

- De Vlaamse overheid engageerde zich om: 

o Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals 

bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s; 

o Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het 

publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden; 

o Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke 

hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact; 

o Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te 

ondertekenen; 

http://www.groenblauwpeil.be/
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o In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende sectororganisaties 

de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te stroomlijnen; 

o Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, 

Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om mee 

de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse overheid in 

hoofdstuk 4 van het document ‘Een lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de 

Vlaamse steden en gemeenten’ wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd; 

o Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact 

ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van de 

vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire 

engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid. 

- Bij deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact ontving gemeente Zedelgem voor 2021 een subsidie 

van minstens 75.207 euro. De gemeente moest minstens evenveel cofinancieren. 

- Voor 2022 wordt een gelijkaardig bedrag subsidiebedrag verwacht. Dit bedrag zal definitief vastgelegd 

worden in april 2023. 

- Binnen het lokaal energie en klimaatpact werden volgende acties uitgevoerd in de periode 1 januari 

2021 – 31 december 2022: 

o Zonnepanelen Bosserij fase 1 (eigen patrimonium) 

o Zonnepanelen Gemeentehuis (eigen patrimonium) 

o Relighting KLJ/VKSJ Loppem (eigen patrimonium) 

o Vervangen schrijnwerk KSA Sint-Paulus (eigen patrimonium 

o Relighting cafetaria Excemcior Zedelgem (eigen patrimonium) 

o Vervangen mazoutketel door gasketel BKO Aartrijke (eigen patrimonium) 

o Vervangen oude vloerketel kindercrèche ’t Lachbekje (eigen patrimonium) 

o Fietspad Diksmuidse Heirweg (werf 3: 3500 m fietspad) 

o Aanleg 3 straatgeveltuintjes (werf 1) 

o Aanplant bomen 2021, excl. bos (werf 1: netto 385 bomen) 

o Aanplant bomen 2022, excl. bos (werf 1: netto 61 bomen (cijfer nog niet volledig) 

o Aanplant hagen begraafplaats veldegem (werf 1: 247 m haag) 

o Heraanleg ’t Groenhof (werf 4: 1363 m² ontharding, 84 m³ extra infiltratiecapaciteit) 

o Uitbreiding fietspad Brugsestraat binnen bebouwde kom (werf 3: 440 m fietspad 

o Aanleg 2-sporenpad Vloethemveld (werf 4: 560 m²ontharden) 

o Plaatsen boomvakken Kuilputstraat (werf 4: 44 m² ontharden) 

o Werking woonwinkel a.d.h.v. infoavonden en ondersteuning (facilitering werf 2) 

o Projectmatige verledding van de openbare verlichting 

- Het betreft een niet-limitatieve lijst die hoofdzakelijk focust op inspanningen die rechtstreeks door de 

gemeente werden uitgevoerd. Zaken die door burgers of bedrijven uitgevoerd worden en die passen 

binnen de werven van het lokaal energie- en klimaatpact zijn moeilijker te capteren. Daarom zal de 

gemeente de burgers nog via verschillende communicatiekanalen aanmoedigen om hun acties te 

registreren via de website www.groenblauwpeil.be  

- Naast bovengenoemde acties zijn er verschillende zaken in voorbereiding om de komende jaren uit te 

rollen en te realiseren. Het gaat onder meer om 

o verdere energetische maatregelen van het eigen patrimonium 

o uitrollen van laadpalenplan 

o vernieuwing fietspaden 

o onthardingen 

o … 

- Naast bovengenoemde acties zijn er verschillende zaken die bijdragen aan de doelstellingen van het 

burgemeestersconvenant 2030 en die werden uitgevoerd, maar niet expliciet zijn opgenomen in het 

lokaal energie- en klimaatpact. Het gaat onder meer om: 

o Vervangen van wagens met een verbrandingsmotor door elektrische voertuigen 

o Aanplant van bos (enkel bomen buiten bosverband tellen mee voor het LEKP) 

o Elektrificering materiaal groendienst 

o Duurzaam consumeren (bv. overstap flessenwater, naar kraantjes water…) 

http://www.groenblauwpeil.be/
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- De stand van zaken kan opgevolgd worden op het Lokaal Klimaatpactportaal via 

www.lokaalklimaatpact.be. Op deze website wordt bijgehouden hoever de gemeentes staan in hun 

realisatie van het lokaal energie en klimaatpact. De meeste zaken worden door externe organisaties 

ingevuld zoals Fluvius, ABB Loket voor Lokale Besturen, VEKA, Autodelen.net, dMOW en VVSG. Enkel de 

zaken i.v.m. Werf 1 en 4 worden van het portaal www.groenblauwpeil.be gehaald. Dit portaal moet 

ingevuld worden door de gemeente, burgers en bedrijven. Er kan vertraging zitten op het doorgeven van 

de gegevens van de verschillende organisaties en platformen naar het pactportaal. 

- De subsidie die de gemeente tot nu ontving binnen het LEKP werd ingezet om de 

zonnepaneelinstallaties te installeren en een deel van het fietspad langs de Diksmuidse Heirweg te 

financieren.  

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad neemt kennis van de voortgang van het lokaal energie- en klimaatpact. 

 

 

14. INTERPELLATIE OP VRAAG VAN RAADSLID JEAN-PIERRE DE GROODT IN VERBAND MET 'PEUK IN 

DE POCKET' 

 

Motivatie: 

· In verscheidene (West)-Vlaamse gemeenten lopen er al sedert geruime tijd sensibiliseringsacties 

omtrent een efficiënt peuken beleid. 

· De gevolgen van het ontbreken ervan zijn bij 'Jan Publiek' gekend, maar desondanks nog steeds 

onderschat voor ons milieu. Denken we hierbij in eerste instantie aan de vervuiling van ons rioolwater, 

beken, waterlopen en uiteindelijk de Noordzee, door de sigarettenpeuken die meestal 'uit gewoonte' de 

riool in gegooid worden of zomaar tussen de straatstenen belanden. 

· Op de recente gemeenteraden van 22/09/2022 en 15/12/2022 werd dit item door mezelf al eens 

aangekaart, maar er moet meer gedaan worden dan enkel "Het item meenemen" tot .... 

· Dit kan gaan tot GRATIS ter beschikking stellen van de zogenaamde peuken doosjes met bijhorende 

sensibiliseringscampagne naar rokers toe. 

Voorbeelden:  

· Gemeentebestuur Hamme stelt in samenwerking met de intercommunale afvalmaatschappij VERKO 

gratis zak-asbakjes en peuken doosjes ter beschikking. 

· Stad Wervik deelt in samenwerking met "Mooimakers" en "Miron Menen" 2000 gratis herbruikbare 

peuken doosjes uit. 

'Peuk in de pocket', en dit ter hoogte van scholen en horecagelegenheden. Rioolputjes krijgen een 

sticker met  / HIER BEGINT DE ZEE, NIETS INGOOIEN AUB ! 

· Koekelare introduceert de peuken doosjes sedert 13/01/2023.... 

  

De vragen spreken voor zich: 

1.       Is de gemeente Zedelgem bereid om in de nabije toekomst een sensibiliseringscampagne op te starten? 

2.       Zo ja, welke budgetten worden dan naar voor geschoven ? 

 

Schepen Stijn Timmerman antwoordt dat hij de mening toegedaan is dat de kaart getrokken moet worden 

voor minder roken en hij verwijst naar de sensibiliseringscampagnes van de gemeente Zedelgem.  De 

schepen zegt dat hij in dit verband ook wil verwijzen naar recente berichten van de minister van 

volksgezondheid over de campagne 'rookvrije generaties'. De schepen vervolgt dat peuken weliswaar een 

realiteit zijn en dat het geven van specifieke vuilniszakjes niet aan de orde is bvb. aan mensen met een 

colablikje wordt er ook geen PMD-zak gegeven. Schepen Stijn Timmerman zegt dat er verder ingezet wordt 

op sensibilisering en allerhande campagnes en vervolgt dat het niet kan blijven bij sensibilisering en dat er 

gehandhaafd moet worden. De schepen verwijst in dit verband naar de OVAM-handhavers die ondermeer 

hiervoor ingezet worden. Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat het erop aan komt om mensen verder 

bewust te maken van deze problematiek en hen op gedragsverandering aan te sturen. Raadslid Martine De 

Meester zegt dat ze vindt dat de gemeente Zedelgem een stap verder kan gaan en ze heeft het ook over het 

beleid van de Vlaamse overheid en de campagne  'rookvrije generaties'. Het raadslid vervolgt dat jongeren 

goed geïnformeerd moeten worden en dat de gemeente hen kan ondersteunen, bvb. kan de gemeente 

scholen ondersteunen in sensibiliseringscampagnes? Raadslid Martine De Meester vraagt welk budget voor 

http://www.lokaalklimaatpact.be/
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welke acties bestemd is en welke acties er specifiek naar jongeren toe genomen worden. Raadslid Jean-

Pierre De Groodt voegt toe dat het niet alleen om zwerfvuil van peuken gaat, hij merkt ook veel kauwgom op 

straat op. Het raadslid onderstreept het belang van het sensibiliseren omtrent allerhande zwerfvuil. Schepen 

Stijn Timmerman zegt dat er een algemeen budget is voor sensibilisering: het budget kan voor diverse 

campagnes dienen. Raadslid Martine De Meester benadrukt het belang van het sensibiliseren van de jongere 

generaties en geeft een tip van sensibiliseren van jongeren mee ten tijde van de sporthappening op 1 mei, 

bvb. de gemeente kan er een sensibiliseringsstand opzetten. Schepen Stijn Timmerman zegt dat hij deze tip 

kan meenemen naar zijn collega-schepen van sport. 

 

 

15. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

15.1. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met ontharding 

 

In het najaar van 2022 onderschreef de gemeente Zedelgem het Vlaams energie- en klimaatplan. 

In de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die gekoppeld is aan de plan, is ontharding één van 

de streefdoelen. Ontharding als doel om op een duurzamere manier om te gaan met grondwater. 

  

De meerwaarde van ontharding levert voordelen voor zowel burger als lokaal beleid! 

Voordelen voor de burger zijn oa: 

°Minder hittestress vooral in onze dorpskernen waar behuizing dicht op elkaar staat 

°Groener uitzicht (visueel aantrekkelijker) van de buurt 

°Meer groenblauwe dooradering van buurten 

°Vermijden watertekort in momenten van droogte 

°Vermijden wateroverlast bij overvloedige regenval. 

  

Voordelen voor de overheid zijn oa: 

°Gezondere en aangenamere leefomgeving  waar men zich als groene gemeente kan mee profileren, wat een 

voordeel kan zijn voor het aantrekken van jonge gezinnen en het bevorderen van ecotoerisme 

°Minder uitgaven om de gevolgen van overstromingen of van extreme droogte op te lossen. 
  

Het doel van het klimaat-en energieplan  is om 1m² ontharding per inwoner te realiseren tegen 2030. Grof 

gerekend zou dit voor Zedelgem betekenen dat we minstens om en bij de 25000m² ontharding dienen te 

realiseren. 

Er wordt vanuit de hogere overheid hier op ingezet maar er worden ook verwachtingen gesteld tegenover de 

lokale besturen. 

We kunnen als lokale overheid een aantal initiatieven nemen om deze doelstellingen te bereiken. 

Bv door het uitschrijven van een gemeentelijke premie voor mensen die hun oprit of verharde voortuin 

ontharden 

bv door ondersteuning van lokale onderwijsinstellingen die hun stenen speelplaats ontharden en omtoveren 

in een groene speeloase. 
  

Vraag aan de Schepen van Milieu: 

- graag een overzicht voor de gemeenteraad van alle initiatieven die tot op heden door de gemeente 

genomen werden en het resultaat dat deze reeds opleverden. 

-  welke initiatieven zal het beleid in het komende jaar nog nemen om nog binnen deze legislatuur 

ontharding hoog op de actielijst te zetten? 

-  Zijn er initiatieven genomen naar de Zedelgemse scholen om met dit gegeven aan de slag te gaan en is 

er budget voorzien om hierin een ondersteunende rol te spelen? 

-  Welke initiatieven wil de Schepen onderschrijven om burgers te motiveren om over te gaan tot 

(gedeeltelijke) ontharding van hun eigendom? Bv installeren van een gemeentelijke premie? 

Communicatie naar de burger toe? 
   

Beeld ter illustratie: 4 actiegebieden uit het Lokaal Energie-en klimaatplan - zie bijlage.                               
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Schepen Stijn Timmerman duidt talrijke voorbeelden van concrete cijfers van ontharding van concrete 

projecten in Zedelgem bvb. Groenhove en Wijk De Toekomst. De schepen duidt een aantal komende 

initiatieven: een visienota wordt opgemaakt m.b.t. verschillende items, bvb. 'welke onderdelen van het 

openbaar domein kunnen onthard worden'. Schepen Stijn Timmerman voegt toe dat ontharding een wens 

en visie is die gedragen wordt door de diensten maar anderzijds is er de stedenbouwkundige regelgeving die 

bepaalde verplichtingen oplegt en ontharding niet steeds mogelijk maakt. Wat de scholen betreft, antwoordt 

de schepen dat enkele scholen op hun stappen terugkeerden wat ontharding van speelplaatsen betreft 

omdat er klachten kwamen van ouders die niet gelukkig waren met de vuile kleren van hun spelende 

kinderen. De schepen voegt een aantal andere voorbeelden van komende, nieuwe maatregelen toe bvb. het 

project straat- en geveltuintjes. 

 

 

15.2. Vraag van raadslid Martine De Meester in verband met districtwerking en gemeentelijke fusies 

 

Eind 2022 stelde ik reeds de vraag of we als gemeente gecontacteerd werden door onze buurtgemeenten ivm 

een samenwerking als district. 

In het antwoord van de Burgemeester werd toen gesteld dat er vanuit onze gemeentelijke werking een brief 

zou verzonden worden naar een aantal buurtgemeenten om vrijblijvend te polsen hoe zij tegenover een 

dergelijke samenwerking staan. 

Graag had ik van de Burgemeester vernomen of die brief effectief de deur uit ging en of er reactie kwam van 

andere gemeenten Indien wél, wat waren de reacties, is er gevolg gegeven aan de brief door samen rond de 

tafel te gaan zitten? Zijn er reeds adviezen hierrond vanuit onze gemeentelijke diensten? 

Graag openheid hierrond op de gemeenteraad. 

 

Burgemeester Annick Vermeulen licht toe dat er drie brieven vertrokken: naar de gemeenten Torhout, 

Oostkamp en Jabbeke. Met Torhout is er een afspraak op 23 februari, dit gebeurt op niveau van de colleges, 

het is een verkennend gesprek dat voorbereid wordt door de beide algemeen directeurs en de 

burgemeesters. Jabbeke liet weten dat men zich eerst nog politiek wil buigen over dit vraagstuk, bij hen is er 

medio februari een academische zitting en daarna zouden ze ons contacteren om al dan niet op onze vraag 

in te gaan, vervolgt burgemeester Annick Vermeulen. Met Oostkamp was er een verkennend gesprek onder 

burgemeesters en algemeen directeurs, de keuze voor een passende datum voor een bijeenkomst met de 

beide colleges is lopende. Burgemeester Annick Vermeulen zegt dat ze de gemeenteraadsleden op de hoogte 

zal houden over het verdere verloop. Raadslid Martine De Meester vraagt wat het standpunt is van het 

college: is men een fusie genegen of is men eerder een district genegen? De burgemeester antwoordt dat het 

college zich boog over het voorbereidend werk dat de algemeen directeur over dit onderwerp leverde maar 

dat er binnen het college geen standpunt ingenomen is voor een keuze (fusie of district). Raadslid Martine De 

Meester vraagt de voorzitter Bart Vergote of hij dit punt ter bespreking wilt agenderen op een bijeenkomst 

met de fractievoorzitters. De voorzitter antwoordt dat hij dit zal doen. 

 

 

16. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 

Stemming over dit besluit: 

Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 
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Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

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.  

 

 

17. TOEGEVOEGD PUNT AGENDAPUNT – INGEDIEND NAMENS DE NV-A-FRACTIE – AANVRAAG VAN 

HET EMBLEEM VAN HARTVEILIGE GEMEENTE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat de gemeente voldoet aan de AED-toestellen. Wat de vraag 

naar het bekomen van het label betreft, zegt de burgemeester dat ze het raadslid moet ontgoochelen want 

er stelt zich een probleem met de aanbieder: de gemeente Zedelgem deed een tijd terug een 

overheidsopdrachtenprocedure en gunde het organiseren van opleidingen EHBO aan de MUG-heli. Er is een 

overeenkomst met deze aanbieder voor een aantal jaren. De burgemeester voegt toe dat de MUG-heli veel 

goedkopere tarieven hanteert, daarbij komt dat het label dat het Rode Kruis aflevert enkel 2 jaar geldig is. 

Burgemeester Annick Vermeulen zegt dat ze de kostprijs wil toelichten: ongeveer per jaar voor 9 cursussen 

van drie uur is er een kostprijs van 360 euro per cursus voor maximum 12 deelnemers. Dit is een extra kost 

bovenop de opleidingskost voor het personeel dat de opleiding volgde bij de MUG-heli. Op de vraag van het 

raadslid of er meer dan 10% van het personeel EHBO-opleidingen volgt, antwoordt de burgemeester dat dit 

om veel meer dan 10% van het personeel gaat. De Burgemeester rondt af dat het bestuur verder wil 

samenwerken met MUG-heli ondanks het mooie label dat het Rode Kruis aflevert. De kostprijs is een 

belangrijk gegeven. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Vermeulen, Annick 

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 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 
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Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

-        het decreet lokaal bestuur in het bijzonder de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheid van de 

gemeenteraad 

Motivering 

-        In de raadszitting van november 2022 keurde de gemeenteraad de subsidiëring van EHBO lessen op 

school goed. Ook de medewerkers van de gemeente kregen de kans om een opleiding te volgen.  

-        In de gemeente staan er op centraal bereikbare plaatsen AED toestellen; er is ook een mobiel toestel 

dat kan uitgeleend worden bij evenementen 

-        Rode Kruis-Vlaanderen wil met het project Hartveilig enerzijds de overlevingskans van slachtoffers bij 

een hartstilstand verhogen en anderzijds de eerste hulp capaciteiten van de bevolking vergroten 

-        Om deze doelstellingen te bereiken is het zaak om zoveel mogelijk mensen te informeren en op te 

leiden in reanimatie en het gebruik van de AED-toestellen alsook om steden, gemeenten, bedrijven, 

organisaties, scholen en sportclubs te motiveren om AED-toestellen te plaatsen 

-        De keuze voor een Hartveilige gemeente is ingegeven door diverse redenen: de omgeving wordt een 

veiligere plek voor medewerkers, leerlingen, bezoekers, leden, supporters enz.; er wordt een 

kwaliteitslabel behaald waarover er extern gecommuniceerd kan worden; medewerkers 

kunnen  competent optreden bij een noodgeval en leren om te durven helpen 

-        Statistisch staat vast dat dagelijks ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand krijgen, dit buiten het 

ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en 

door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoogt de overlevingskans van het 

slachtoffer tot 70% 

-        Hoe meer mensen reanimatie kunnen opstarten, hoe meer kansen mensen in Zedelgem krijgen om een 

hartstilstand buiten het ziekenhuis te overleven. 

-        De procedure is als volgt: 

o   Stap 1. Plaats een AED : stel op jouw grondgebied minstens één goed zichtbare en publiek 

toegankelijke (vb. inkomhal) automatische externe defibrillator (AED) ter beschikking 

o   Stap 2. Organiseer opleiding Reanimeren en defibrilleren: organiseer binnen de periode van 6 

maanden vóór indiening van het online aanvraagformulier Hartveilig een opleiding Reanimeren en 

defibrilleren voor minstens 10% van de medewerkers (burgemeester, gemeentebestuur, 

gemeentepersoneel …). Deze opleidingen worden gegeven door Rode Kruis-Vlaanderen. 

o   Stap 3. Vraag online je label Hartveilig aan 

 Besluit 

 Enig artikel. - De gemeenteraad beslist om geen procedure te starten om het label ‘hartveilige gemeente’ 

aan te vragen. 

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Bart Vergote 

Voorzitter 

 


