Notulen gemeenteraad van 31 mei 2021
Aanwezig:

Afwezigverontschuldigd:

Isabel Lebbe, voorzitter;
Christof Dejaegher, burgemeester;
Loes Vandromme, Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke,
Bryan Vanderhaeghe, schepenen;
Jurgen Vanlerberghe, Sabien Lahaye-Battheu, Marc Devos,
Marjan Chapelle, Danny Lefebvre, Martine Vanbrabant,
Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw,
Johan Pil, Joseph Delalleau, Christine Verdonck,
Chantal Vanelstlande, Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke,
raadsleden;
Christophe Oreel, algemeen directeur.
Isabel Sticker en Johan De Schacht, raadsleden.

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, raadslid, is afwezig bij de behandeling van de
agendapunten 1 t.e.m. 23.
De heer Danny Lefebvre, raadslid, is afwezig bij de behandeling van de agendapunten 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 en 28.
De heer Joseph Delalleau, raadslid, is afwezig bij de behandeling van agendapunt 12.
Mevrouw Chantal Vanelstlande, raadslid, is afwezig bij de behandeling van agendapunt
13.
OPENBARE VERGADERING
1.

Kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke. Budgetwijziging 2021. Aktename.

Toelichting:
In zitting van 19 april 2021 heeft de kerkfabriek van Sint-Blasius Krombeke het budget
2021 gewijzigd.
In deze budgetwijziging wordt een verhoging van de gemeentelijke toelage voorzien van
4.500 euro voor herstellingswerken aan het dak van de kapel ten gevolge van waterschade
eind 2020.
Het gewijzigd budget van de kerkfabriek werd gunstig geadviseerd door het bisdom Brugge
op 3 mei 2021.
*
**
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 48.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Budgetwijziging kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
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In zitting van 19 april 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke het budget 2021
gewijzigd.
In deze budgetwijziging wordt een verhoging van de gemeentelijke toelage voorzien van
4.500 euro voor herstellingswerken aan het dak van de kapel ten gevolge van waterschade
eind 2020. De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft na budgetwijziging binnen de
grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. In dit geval dient
de gemeenteraad akte te nemen van deze budgetwijziging.
VOORAFGAANDE ADVIEZEN
Het gewijzigd budget werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan op
3 mei 2021.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

2.

Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge. Budgetwijziging 2021. Aktename.

Toelichting:
In zitting van 16 februari 2021 heeft de kerkfabriek van Sint-Martinus Roesbrugge het
budget 2021 gewijzigd.
In deze budgetwijziging wordt een verhoging van de gemeentelijke toelage voorzien van
3.860 euro voor werken aan de kerktoren om vochtproblemen in de kerk op te lossen.
Het gewijzigd budget van de kerkfabriek werd gunstig geadviseerd door het bisdom Brugge
op 3 mei 2021.
*
**
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 48.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Budgetwijziging kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 16 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge het budget
2021 gewijzigd.
In deze budgetwijziging wordt een verhoging van de gemeentelijke toelage voorzien van
3.860 euro voor werken aan de kerktoren om vochtproblemen in de kerk op te lossen. De
gemeentelijke bijdrage in het budget blijft na budgetwijziging binnen de grenzen van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. In dit geval dient de
gemeenteraad akte te nemen van deze budgetwijziging.
VOORAFGAANDE ADVIEZEN
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Het gewijzigd budget werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan op
3 mei 2021.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

3.

Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 27 januari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge
de jaarrekening 2021 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

40.028,27 euro
55.023,77 euro
75.475,59 euro
65.869,40 euro (64.479,50
euro gevelrestauratie, 399,31
euro noordkoor, 430,32 euro
flankeertorens en 560,27
euro dak beiaardkamer)
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 27 januari heeft de kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge de rekening van het
dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 40.028,27 euro.
Overschot investeringen: 55.023,77 euro.
Toelage exploitatie: 75.475,59 euro.
Toelage investeringen: 65.869,40 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
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Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Bertinus
Poperinge.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

4.

Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 8 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan Poperinge de
jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

55.178,85 euro
782.897,35 euro
38.450,23 euro
0 euro
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Jan Poperinge 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 8 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Jan Poperinge de rekening van het
dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 55.178,35 euro.
Overschot investeringen: 782.897,35 euro.
Toelage exploitatie: 38.450,23 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
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Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jan Poperinge.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

5.

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 22 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Poperinge de jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

30.708,91 euro
805.894,63 euro
29.946,61 euro
6.381,54 euro
(beveiligingsnetten toren)
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 22 februari 2021 heeft de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge de
rekening van het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 30.708,91 euro.
Overschot investeringen: 805.894,63 euro.
Toelage exploitatie: 29.946,61 euro.
Toelage investeringen: 6.381,54 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

Artikel 1

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)
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Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Poperinge.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

6.

Kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 15 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke
de jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

12.684,83 euro
3.950 euro
5.642,12 euro
6.924,83 euro
luidbruggen)

(schilderen

*
**
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 15 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Blasisius Krombeke de rekening
van het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 12.684,83 euro.
Overschot investeringen: 3.950 euro.
Toelage exploitatie: 5.642,83 euro.
Toelage investeringen: 6.924,83 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen
Krombeke.

aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Blasius
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COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

7.

Kerkfabriek Sint-Victor Proven. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 18 januari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Victor Proven de
jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

14.720,83 euro
0 euro
8.797,22 euro
0 euro
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Victor Proven 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 18 januari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Victor Proven de rekening van het
dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 14.720,83 euro.
Overschot investeringen: 0 euro.
Toelage exploitatie: 8.797,22 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Victor Proven.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.
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8.

Kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 25 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Vedastus
Reningelst de jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

16.479,88 euro
-1.197,90 euro
18.063,67 euro
0 euro
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 25 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst de rekening
van het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 16.479,88 euro.
Overschot investeringen: -1.197,80 euro.
Toelage exploitatie: 18.063,67 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Vedastus
Reningelst.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.
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9.

Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge. Jaarrekening 2020. Advies.

Toelichting:
In zitting van 16 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus
Roesbrugge de jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

3.124,69 euro
0 euro
21.429,80 euro (77% ten
laste van Poperinge)
18.513 euro (bliksemafleider)
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 16 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge de rekening
van het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 3.124,69 euro.
Overschot investeringen: 0 euro.
Toelage exploitatie: 21.429,80 euro.
Toelage investeringen: 18.513 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Roesbrugge.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

10. Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe. Jaarrekening 2020. Advies.
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Toelichting:
In zitting van 10 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe
de jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

38,46 euro
0 euro
40.918,41 euro
0 euro

Bij brief d.d. 25 januari 2021 laat het stadsbestuur de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe
weten om als toezichthoudende overheid alle bewijsstukken van de jaarrekening op te
vragen en een grondige controle uit te willen voeren van de boekhouding en de werking
van de kerkfabriek.
Uit de doorlichting werden op zich geen ernstige financiële onregelmatigheden vastgesteld.
Evenwel wees de doorlichting op een aantal forse tekortkomingen in de algemene werking
van het kerkbestuur op het vlak van verslaggeving, transparantie naar het stadsbestuur
toe en het naleven van de regelgeving inzake vrijwilligers en overheidsopdrachten.
*
**
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Jaarrekening kerkfabriek Sint-Martinus Haringe 2020.
 Afsprakennota meerjarenplan 2020-2025, gemeenteraad 29 april 2019
 Brief Stad Poperinge d.d. 25 januari 2021 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe
(bewijsstukken bij de jaarrekening)
 Brief Stad Poperinge d.d. 22 maart 2021 aan de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe
(aanvullende bewijsstukken/toelichting bij de jaarrekening)
 Brief Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe d.d. 21 april 2021 (reactie op de opmerkingen
bij de jaarrekening/plaatsbezoek kerk)
 Brief Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe d.d. 7 mei 2021 (reactie op de opmerkingen
tijdens het plaatsbezoek in de kerk)
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 10 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe de rekening van
het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 38,46 euro.
Overschot investeringen: 0 euro.
Toelage exploitatie: 40.918,41 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

Bij brief d.d. 25 januari 2021 laat het stadsbestuur de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe
weten om als toezichthoudende overheid alle bewijsstukken van de jaarrekening op te
vragen en een grondige controle uit te willen voeren van de boekhouding en de werking
van de kerkfabriek. Op 1 maart 2021 werden diverse documenten ontvangen in het
stadhuis, maar bij nazicht ervan werd vastgesteld dat er nog enkele bewijsstukken
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ontbraken in de bundel. Bij brief d.d. 22 maart 2021 werden deze ontbrekende stukken
opgevraagd.
Op 7 april 2021 vond er een controle plaats, aansluitend op een overleg met de voltallige
leden van de kerkfabriek, in de Sint-Martinuskerk te Haringe in aanwezigheid van enkele
leden van de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe en de burgemeester en schepen van
financiën, namens het stadsbestuur.
Uit de doorlichting werden op zich geen ernstige financiële onregelmatigheden vastgesteld.
Voor alle uitgaven kan de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe een factuur voorleggen. Alle
kosten zijn ook effectief verbonden aan de werking van de kerkfabriek of onderhoud aan
het kerkgebouw. Evenwel wees de doorlichting op een aantal forse tekortkomingen in de
algemene werking van het kerkbestuur op het vlak van verslaggeving, transparantie naar
het stadsbestuur toe en het naleven van de regelgeving inzake vrijwilligers en
overheidsopdrachten.
In zitting van 29 april 2019 van de gemeenteraad werd de afsprakennota met het centraal
kerkbestuur voor het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Deze afspraken zijn ook van
kracht voor de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe maar werden in 2020 en ook de voorbije
jaren niet altijd correct opgevolgd.
Concreet werden volgende tekortkomingen vastgesteld:
1. Rol kerkraad
Bij het plaatsbezoek bleek dat het merendeel van de leden van de kerkfabriek niet op de
hoogte was van verschillende aankopen en werken aan het kerkgebouw. Hieruit blijkt dat
beslissingen niet gezamenlijk werden genomen. Dit wijst op onvoldoende overleg en geen
transparante besluitvorming binnen de kerkraad.
Daarnaast werd er vastgesteld dat niet alle informatie openlijk gedeeld en besproken werd
onder de verschillende leden. Op deze manier werden er beslissingen genomen door de
kerkraad zonder te beschikken over de correcte en volledige gegevens.
2. Verslaggeving
De verslagen van de kerkraad zijn vaag, heel beknopt en zonder veel detail. Er is
onvoldoende duiding bij de bespreking en geen weergave van de besluitvorming na
bespreking. Dit gebrek aan transparantie maakt het voor het stadsbestuur uitermate
moeilijk om de rol als toezichthoudende overheid correct uit te oefenen.
Ook in Religiosoft is er geen duidelijkheid en transparantie in de boekhouding van de
kerkfabriek. Zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven staan geen omschrijvingen bij de
transacties.
3. Wet op de overheidsopdrachten
Als openbare instelling zijn de besturen van de erediensten voor het gunnen van
opdrachten van werken, leveringen en diensten onderworpen aan de wetgeving
betreffende overheidsopdrachten. Zo moet de kerkfabriek de concurrentie laten spelen
waardoor het mogelijk wordt een zo goed mogelijke kwaliteit tegen de beste prijs te
krijgen. Ook voor opdrachten lager dan 30.000 euro moet de kerkfabriek een
marktbevraging doen en een prijsvergelijking opmaken.
In de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe staan enkele
aanzienlijke kosten vermeld waarvoor een voorafgaandelijke marktbevraging mag worden
verwacht:
 vervangen elektriciteitskast – 12.702,78 euro
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nieuwe inbraakbeveiliging – 8.071,01 euro
diverse elektriciteitswerken – 1.729,35 euro

Voor deze opdrachten kon de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe geen overzicht met alle
aangeschreven aannemers aanleveren, geen bewijs van uitnodiging, geen offertes, geen
verslag. Er kan hier dus niet vastgesteld worden dat de wetgeving op overheidsopdrachten
gevolgd werd.
4. Vergoedingen personeel/vrijwilligers
Organisten krijgen een vergoeding per prestatie. De kerkfabriek dient bij het gebruik
maken van de vergoeding per prestatie de wetgeving omtrent de opmaak van de fiscale
fiche 281.50 na te leven wanneer er op jaarbasis meer dan 125 euro aan éénzelfde persoon
wordt uitbetaald. Dit indien er geen officiële factuur kan voorgelegd worden.
Daarnaast wordt er van elke kerkfabriek verwacht de wetgeving m.b.t. vrijwilligers te
volgen. De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is dan niet belastbaar, op
voorwaarde dat de maximumbedragen gerespecteerd worden.
Uit nazicht van de jaarrekening blijkt dat dit niet het geval is voor de Kerkfabriek SintMartinus Haringe, in die zin dat de wettelijke maxima worden overschreden en er geen
fiscale fiches werden voorgelegd.
Deze richtlijnen werden door zowel het Bisdom Brugge als het centraal kerkbestuur
Poperinge duidelijk gecommuniceerd aan de verschillende kerkfabrieken. Tijdens
individuele gesprekken met de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe werd dit de laatste jaren
meermaals aangekaart.
5. Pachtovereenkomsten
Uit nazicht van de jaarrekening blijkt dat er geen pachtovereenkomsten beschikbaar zijn
die de huuropbrengsten kunnen staven. Deze ontvangsten kunnen dus niet worden
gecontroleerd gezien de nodige bewijsstukken ontbreken.
Tenslotte verloopt de communicatie tussen de kerkfabriek Sint-Martinus Haringe en het
stadsbestuur de laatste jaren moeizaam. Zowel bij gesprekken naar aanleiding van het
indienen van restauratiedossiers als tijdens de jaarlijkse budgetbesprekingen in de dekenij
is er geen sprake van een constructieve houding naar de stad toe.
De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
Gelet op de toegelichte tekortkomingen in de algemene werking van het kerkbestuur SintMartinus Haringe wordt voorgesteld om ongunstig advies te verlenen aan de jaarrekening
2020.
BESLUIT

15 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Jeroen Verdonck,
Johan Pil, Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande, Karel Vandenbroucke)
1 neen-stem (Martine Vanbrabant)
6 onthoudingen (Danny Lefebvre, Johan Lefever, Jean Marie Blondeel,
Bram Meeuw, Christine Verdonck, Sophie Gruwez)

Artikel 1
Ongunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Haringe.
Artikel 2
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De kerkfabriek te verplichten om vanaf de jaarrekening 2021 bovenstaande opmerkingen
na te komen en een constructieve houding aan de dag te leggen met betrekking tot de
stad.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

11. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Jaarrekening 2020. Advies.
Toelichting:
In zitting van 21 maart 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen de
jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

11.294,41 euro
0 euro
10.446,01 euro
0 euro
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Jan-ter-biezen 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 21 maart 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Jan-ter-biezen de rekening van het
dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 11.294,41 euro.
Overschot investeringen: 0 euro.
Toelage exploitatie: 10.446,01 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

21 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Danny Lefebvre,
Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw,
Johan Pil, Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen.
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COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.

12. Kerkfabriek Sint-Bavo Watou. Jaarrekening 2020. Advies.
Toelichting:
In zitting van 26 februari 2021 heeft de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bavo Watou de
jaarrekening 2020 vastgesteld als volgt:
overschot exploitatie
overschot investeringen
toelage exploitatie
toelage investeringen

20.896,39 euro
0 euro
15.987,96 euro
0 euro
*
**

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, art. 55.
 Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening kerkfabriek Sint-Bavo Watou 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 26 februari 2021 heeft de kerkfabriek Sint-Bavo Watou de rekening van het
dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De





rekening werd vastgesteld op volgende bedragen:
Overschot exploitatie: 20.896,39 euro.
Overschot investeringen: 0 euro.
Toelage exploitatie: 15.987,96 euro.
Toelage investeringen: 0 euro.

De gemeenteraad dient binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het
inkomen van de rekeningen, advies te verlenen.
BESLUIT

20 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Marc Devos, Marjan Chapelle, Danny Lefebvre,
Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw,
Johan Pil, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande, Sophie Gruwez,
Karel Vandenbroucke)
1 onthouding (Martine Vanbrabant)

Artikel 1
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Bavo Watou.
COMMUNICATIE
Extern: provinciegouverneur, centraal kerkbestuur, het erkend representatief orgaan en
de kerkfabriek.
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13. TMVS. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.
JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van TMVS.
 Uitnodiging van 1 april 2021 om deel te nemen aan de algemene vergadering van TMVS
dv op 15 juni 2021 om 14.30 u. (digitaal).
 Dossiers met documentatiestukken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad is bij besluit van de gemeenteraad d.d. 27 november 2017 toegetreden tot TMVS
dv. De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van TMVS dv.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van TMVS dv
op 15 juni 2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van deelnemers
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
TMVS op 15 juni 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de te behandelen
agendapunten.
COMMUNICATIE
Extern: TMVS, de vertegenwoordiger van de stad.

14. WVI. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.
JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van de WVI.
 Uitnodiging van 1 april 2020 om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
WVI op 16 juni 2021 om 18.30 u. (digitaal).
 Dossiers met documentatiestukken.
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FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende
vereniging, afgekort WVI. De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de
agenda van de algemene vergadering van de WVI.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de WVI
op 16 juni 2021 :
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 16 december
2020
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2020
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de WVI op 16 juni 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de te behandelen
agendapunten.
COMMUNICATIE
Extern: WVI, de vertegenwoordiger van de stad.

15. PSILON. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.
JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van Psilon.
 Uitnodiging van 15 april 2021 om deel te nemen aan de algemene vergadering van
Psilon op 16 juni 2021 in het onthaalgebouw Horizon bij crematorium Uitzicht te
Kortrijk.
 Dossiers met documentatiestukken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad is aangesloten bij Psilon, Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer
in Zuid-West-Vlaanderen. De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de
agenda van de algemene vergadering van Psilon.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van Psilon op
16 juni 2021 :
1.
2.
3.

Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020
Kwijting van bestuurders en commissaris
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4.

Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem).

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Psilon op 16 juni 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de te behandelen
agendapunten.
COMMUNICATIE
Extern: Psilon, de vertegenwoordiger van de stad.

16. IVVO. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.
JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van IVVO.
 Uitnodiging van 26 april 2021 om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IVVO op 15 juni 2021 om 18 u. (virtueel).
 Dossiers met documentatiestukken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad is bij besluit van de gemeenteraad d.d. 21 december 1989 aangesloten bij de
Intercommunale voor Vuilverwijdering- en verwerking voor de sector Veurne en Ommeland
(IVVO). De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering van IVVO.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van IVVO op
15 juni 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2020 – akteneming
Lezing van de jaarrekening per 31/12/2020
Verslag van de commissaris – akteneming
Goedkeuring van de jaarrekening 2020
Verlenen van kwijting aan de bestuurders
Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers
Benoeming nieuwe bestuurder gemeente Alveringem.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
IVVO op 15 juni 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de te behandelen agendapunten.
COMMUNICATIE
Extern: IVVO, de vertegenwoordiger van de stad.

17. DVV Westhoek. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.
JURIDISCHE GROND

18

Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van DVV Westhoek.
 Uitnodiging van 30 april 2021 om deel te nemen aan de algemene vergadering van
DVV Westhoek op 22 juni 2021 om 18 u. (teamsvergadering).
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Westhoek. De gemeenteraad
dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van DVV
Westhoek.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van DVV
Westhoek op 22 juni 2021 :
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 15 december 2020
2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de hand van het verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de revisor (ontwerp jaarrekening 2020 – ontwerp
jaarverslag 2020)
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor
4. Varia.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
DVV Westhoek op 22 juni 2021 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de te behandelen
agendapunten.
COMMUNICATIE
Extern: DVV Westhoek, de vertegenwoordiger van de stad.

18. Erkenning Logo Midden-West-Vlaanderen vzw 2022-2027.
JURIDISCHE GROND
 Het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van 21
november 2003 en latere wijzigingen. In het bijzonder titel III-hoofdstuk VII
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009. In
het bijzonder hoofdstuk III
 Het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen. In het
bijzonder artikel 7 §7
 De omzendbrief van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin over het
lokaal sociaal beleid van 26 oktober 2018
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. In het bijzonder artikels 2 §2, 41
4°&5°, 78 5°&6°
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Brief van 12 april 2021 van Logo Midden-West-Vlaanderen.
 De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zoals terug te vinden op de site van het
Agentschap Zorg en Gezondheid.
 Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW en in het bijzonder de
doelstellingen en acties rond gezonde gemeente.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
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Logo Midden-West-Vlaanderen is belast met de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking met lokale en regionale partners
in de regio Midden-West-Vlaanderen waaronder lokale besturen.
In het bijzonder ondersteunt Logo Midden-West-Vlaanderen de stad Poperinge bij de
uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid. Logo Midden-West-Vlaanderen
biedt hiervoor zowel kant- en klare thematische materialen aan, materialen voor
procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding en coaching op maat. Voor onze stad
ging het de afgelopen jaren concreet over bewegen, gezonde voeding, valpreventie,
geestelijke
gezondheid,
vaccinaties,
bevolkingsonderzoeken,
preventie
tabak/alcohol/drugs, gezond wonen…
In het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Poperinge is er aandacht voor
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Meer gezonde burgers in een gezond Poperinge
is de finaliteit.
Ten gevolge van de COVID-19-crisis is het belang van gezondheidspromotie en
ziektepreventie nog meer dan ooit duidelijk geworden. Effectieve gezondheidspromotie en
ziektepreventie is integraal en gebeurt in samenwerking met lokale en regionale partners
waarbij het Logo ons coacht.
Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027.
Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen die deel
uitmaken van het werkingsgebied van Logo Midden-West-Vlaanderen deze erkenning
formeel ondersteunen (Zie artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van
30/01/2009).
De ondersteuning van de erkenning houdt geen automatisch lidmaatschap van Logo
Midden-West-Vlaanderen in.
KREDIET
De ondersteuning van de erkenning houdt geen financiële impact in.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2022-2027 te
ondersteunen, het erkenningsformulier te ondertekenen en de gezondheidsmedewerkers
te belasten met de verdere opvolging hiervan.
COMMUNICATIE
Intern: Beleidsdomein Welzijn
Extern: Logo Midden-West-Vlaanderen

19. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Station Le Seau
Monteberg Rally / Bernard Degroote Ypres Historic Rally 2021 op 26 en 27
juni 2021. Goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 De wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919
betreffende de regeling der luchtvaart en het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot
regeling van de luchtvaart;
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 30 december 1982;
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Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III en zoals opeenvolgend gewijzigd;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, en zoals
opeenvolgend gewijzigd
Het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende reglementering van de
organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg plaats hebben, gewijzigd bij K.B. van 28 maart 2003.
De wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante
activiteiten;
De wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, zoals
opeenvolgend gewijzigd;
De omzendbrief OOP 25 d.d. 1 april 2006 houdende autorally's op de openbare weg;
Het koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand
bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim;
De nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;
De algemene zonale politieverordening.

RELEVANTE DOCUMENTEN
Aanvraag ontvangen op 17 maart 2021 van de vzw SuperStage tot het organiseren van de
" Station Le Seau Monteberg Rally / Bernard Degroote Ypres Historic Rally 2021" op datum
van 26 en 27 juni 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Naar aanleiding van de bedoelde manifestatie zijn bijzondere maatregelen vereist met het
oog op de openbare orde en veiligheid en met het oog op een vlot verloop van het normale
verkeer.
1) Bij dergelijke manifestaties komt door de te talrijke aanwezigheid van ambulante
handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang. Om
veiligheidsredenen dienen, vooral binnen het snelheidsparcours, het aantal verkooppunten
van eetwaren en dranken te worden beperkt en in overeenstemming te zijn met de
plaatsen ingetekend in het veiligheidsboek.
2) De verkoop en het gebruik van dranken in blik op en in de omgeving van de
snelheidsparcours moet gemeden worden om de gevolgen van het restafval van de
aluminium blikken voor de landbouw en de veeteelt maximaal te beperken.
3) Naar aanleiding van deze manifestatie moeten servicewagens in de mogelijkheid kunnen
verkeren om aan rallyvoertuigen herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren op of
langs de openbare weg. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de nodige
aanbeveling van de veiligheidscommissie om het brandgevaar in servicezones te beperken.
4) Het gebruik van quads en vierwielige motorfietsen kan schade toebrengen aan de
onverharde landelijke wegen, aan akkers en eveneens aan fauna en flora langs het
parcours.
5) Het gebruik van drones kan deelnemers in verwarring brengen en zo de oorzaak zijn
van ongevallen. Gezien dergelijke toestellen massaal in de handel te koop zijn, is er geen
waarborg van de behendigheid van de bedienaars.
6) In het verleden werd de wedstrijd op diverse manieren reeds gehinderd met een risico
op de openbare veiligheid en een verstoring van de openbare orde.
De hieronder vermelde maatregelen stemmen overeen met de maatregelen die ook
genomen worden tijdens andere evenementen met een zelfde weerslag.
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BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
De hiernavolgende maatregelen zijn van kracht naar aanleiding van het evenement:
Artikel 1
Er geldt een verbod op het houden van ambulante activiteiten, tenzij men in het bezit is
van een schriftelijke vergunning van de burgemeester, binnen onderstaande (denkbeeldig
afgebakende) zones, met inbegrip van de vernoemde straten die de zones afbakenen:
op zondag 27 juni 2021 van 06.45u tot 19.00u
de zone gelegen te Poperinge tussen grens Heuvelland - grens Ieper –
Westhoekweg – Sint-Jansstraat – Ouderdomseweg - Dikkebusweg;
De schriftelijke vergunning van de burgemeester zal uitdrukkelijk de plaats bepalen waar
het tijdelijk verkooppunt mag geplaatst worden.
Alle drank-, VIP- en eettenten gelegen binnen het vermelde gebied moeten opgenomen
worden in het “veiligheidsboek”. Deze inrichtingen moeten op een veilige plaats worden
opgesteld en minstens 100 meter van het parcours verwijderd te worden. Dit is eveneens
van toepassing op de private terreinen die voor het publiek openbaar worden gemaakt en
zo een openbaar karakter verkrijgen. Dit verbod is niet van toepassing op vaste handelaars
die hun gewone handelsactiviteiten uitoefenen binnen hun normale handels- of verkoop
ruimten. Evenwel dienen deze handelaars toch in het bezit te zijn van een
voorafgaandelijke schriftelijke machtiging of kunnen beperkingen aan de uitbating worden
opgelegd in het kader van de veiligheid van de toeschouwers.
Artikel 2
Het is verboden op de plaatsen vergund onder artikel 1, dranken in blik te verkopen, te
verbruiken of uit te delen. Dit verbod is niet van toepassing binnen de bebouwde kom.
Artikel 3
Conform artikel 3.1.5 van de algemene zonale politieverordening met betrekking tot het
smeren van en werken aan voertuigen op de openbare weg, wordt op de data en tijdstippen
vermeld in artikel 1 toelating gegeven aan de deelnemers en de servicewagens van de
rally, onder de volgende voorwaarden:
a)
het verlenen van service is gedurende het ganse rallygebeuren uitsluitend
toegestaan op de in het routeboek aangegeven servicepunten. Buiten deze punten
zijn alleen noodreparaties, uitsluitend door de leden van de serviceploeg
toegestaan.
b)
Service-auto's moeten voorzien zijn van:
- een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4x3m;
- een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50cm x 50cm met aftapvoorziening;
- een voorziening voor het opvangen van brandstof, indien bij het tanken brandstof
kan worden gemorst;
- een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een afvalzak.
c)
- op alle servicepunten moet de auto, gedurende de ganse duur der werkzaamheden,
op het servicefolie staan.
- in alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistof, moet de
opvangbak of een andere voorziening worden gebruikt.
- servicepunten moeten steeds schoon worden achtergelaten. Afvalstoffen, autoonderdelen, materialen en andere voorwerpen, moeten in het servicevoertuig
worden meegenomen.
- indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de
serviceploeg verplicht dit, binnen de kortste tijd, aan de milieu-official of
rechtstreeks aan de wedstrijdleiding mede te delen, en de opgave van alle relevante
gegevens.
- Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de
voorziene servicepunten.
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- het schoonspuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor
door het organisatiecomité zijn aangewezen.
Op de in het veiligheidsboek voorziene serviceplaatsen moet ieder team op zijn stand
uitgerust zijn met de nodige brandbestrijdingsmiddelen. Het gebruik van
barbecuetoestellen op de servicestanden is verboden.
Artikel 4
Het is verboden zich met quads en vierwielige motorfietsen te begeven in een straal van
250 meter rond het uitgestippelde parcours van bovenvermeld evenement op de data en
tijdstippen vermeld in artikel 1.
Artikel 5
§1 Op de data en tijdstippen vermeld in artikel 1 is het opstijgen en landen van op afstand
bestuurde luchtvaartuigen (zoals bedoeld in art 1.4° van het K.B. dd. 10/04/2016) binnen
het vermelde gebied van artikel 1 verboden, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging
van de burgemeester.
§2 Alsook is het verboden het in bezit zijn van een op afstand bestuurd luchtvaartuig (zoals
bedoeld in art. 1.4° van het K.B. dd. 10/04/2016) op 1 km van het afgebakende parcours
van het betreffende evenement, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de
burgemeester.
Artikel 6
Het is verboden om op enige manier het normale verloop van de manifestatie te hinderen,
hetzij door op het parcours te lopen, hetzij door voorwerpen op het parcours te leggen of
eender welke hindernis, aan te brengen die het normale verloop van de wedstrijd zouden
kunnen hinderen, behalve deze voorzien in het “veiligheidsboek”.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op het ogenblik van zijn bekendmaking.
Artikel 8
Inbreuken op de artikelen 1, 2, 3 en 6 van deze verordening worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve geldboete van minimum 50 euro en maximum 250 euro.
Het overtreden van artikel 4 van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete van minimum 125 euro tot maximum 250 euro. Het overtreden
van artikel 5 van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete van 300 euro. Dit overeenkomstig het reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties en de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 9
Alle goederen die het voorwerp zijn van of gebruikt zijn bij de in artikel 5 van deze
verordening verboden handelingen of gedragingen, kunnen door de vaststeller bestuurlijk
in beslag genomen worden. De goederen worden vanaf de eerstvolgende werkdag terug
ter beschikking gesteld van de eigenaar op het hoofdcommissariaat van de lokale politie
Arro Ieper.
COMMUNICATIE
Intern: dienst ondernemen en technische dienst.
Extern: de organisatie, bekendmaking advalvas en stedelijke website, lokale politie Arro
Ieper, Hulpverleningszone Brandweer Westhoek, de griffie van de correctionele rechtbank
te Ieper en de griffie van de bevoegde politierechtbank.
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20. Samenwerkingsovereenkomst
‘Regionale
uitrol
eerstelijnszone Westhoek’. Addendum. Bekrachtiging.

vaccinatiestrategie

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 februari 2021 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Eerstelijnszone Westhoek en de steden Ieper
en Poperinge in het kader van de ‘Regionale uitrol vaccinatiestrategie eerstelijnszone
Westhoek’.
 Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale uitrol vaccinatiestrategie
Eerstelijnszone Westhoek’.
 Besluit van 10 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale uitrol
vaccinatiestrategie Eerstelijnszone Westhoek’.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale uitrol vaccinatiestrategie Eerstelijnszone
Westhoek” zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2021, is
voorzien dat niet-medisch personeel via de stad Ieper en medisch personeel via
Eerstelijnszone Westhoek vzw wordt aangeworven, ingezet, ingehuurd en/of ter
beschikking gesteld voor de vaccinatiecentra.
Voor de inzet van zowel niet-medische als medische vrijwilligers worden de
overeenkomsten tot nu toe evenwel afgesloten tussen de stad Ieper en de betrokken
vrijwilliger.
Voor de praktische afhandeling en uitbetaling van de aangegane overeenkomsten dienen
alle partijen zich akkoord te verklaren dat deze overeenkomsten verder getekend worden
door de stad Ieper maar dat dit gebeurt in naam en voor rekening van Eerstelijnszone
Westhoek vzw, die rechtstreeks zal instaan voor de betaling van de verschuldigde
vergoedingen.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het besluit van 10 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen houdende
goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale uitrol
vaccinatiestrategie Eerstelijnszone Westhoek’, te bekrachtigen.
COMMUNICATIE
Extern: ELZ Westhoek, stad Ieper.

21. Project Gasthuissite (De Looierij). Bouwen van appartementen
handelsruimtes. Tracé en zaak der wegen. Goedkeuring.

en

JURIDISCHE GROND
 Art.31 decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 Art. 2 en 40 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Art. 2, 3, 4 en 8 gemeentewegendecreet.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Beschrijvende nota project.
 Ontwerp wegenis.
 Samengevoegde bouwplannen.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 22 oktober 2018 van de gemeenteraad werd het tracé en de zaak der wegen
goedgekeurd voor het project Gasthuissite (De Looierij). De omgevingsvergunning voor dit
project werd vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19
november 2018.
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Omwille van enkele structurele aanpassingen in de plannen werd een hernieuwde
omgevingsaanvraag ingediend. Zowel aan het grondplan, het aantal bouwlagen en de
inplanting werd echter niets gewijzigd.
Een aanpalende eigenaar van de Engelstraat heeft een recht van doorgang en ook daarom
werd het vroegere dossier aangepast. Het eerste gedeelte van het woonerf komende van
de Engelstraat wordt tweerichtingsverkeer tot aan de in- en uitrit van de ondergrondse
parking. Op deze manier wordt voldaan aan het recht van doorgang van het achterliggende
perceel.
De verbinding tussen de Engelstraat en het Gasthuisplein wordt ingericht als woonerf. De
10 parkeerplaatsen palend aan deze verbinding moeten publieke plaatsen worden.
De gemeenteraad besliste in zitting van 22 oktober 2018 dat de stad een eeuwigdurende
publieke erfdienstbaarheid van publieke doorgang/overgang en een erfdienstbaarheid voor
de afloop van regenwater zal vestigen. Er is geen overdracht naar het openbaar domein
voorzien van de aan te leggen wegen - verbindingen.
Het openbaar onderzoek liep van 31 maart tot 29 april 2021. Er werden geen
bezwaarschriften ingediend.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het wegentracé en aan de inrichting van de wegenis zoals
aangegeven op de ontwerpplannen van het dossier Gasthuissite (De Looierij)
(dossiernummer omgevingsloket 2020173186). De 10 parkeerplaatsen palend aan de
verbinding tussen de Engelstraat en het Gasthuisplein worden ingericht als publieke
plaatsen.
Artikel 2
Kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er werden geen
bezwaarschriften ingediend.
Artikel 3
Het dossier dat werd ingediend via het omgevingsloket onder referte
2020121961 maakt integraal deel uit van deze beslissing.

OMW nummer

COMMUNICATIE
Intern: dienst omgeving.
Extern: de aanvrager omgevingsvergunning.

22. Verkaveling Beluikstraat. Ontwerpakte kosteloze overdracht van grond naar
openbaar domein. Goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 293 en 296.
 Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
 Omzendbrief KB/ABB2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende
goederen door de lokale besturen.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Uittreksel kadasterplan Beluikstraat.
 Verkavelingsvergunning.
 Plan verkaveling.
 Ontwerpakte (ref. 19-00-3080/002AD) van notaris Tine Planckaert.
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FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 18 april 2002 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan het wegentracé
en het ontwerp van de verkaveling van de Beluikstraat. Voor de realisatie van deze
verkaveling was de aanleg van bijkomende wegenis (Beluikstraat) vereist.
De verkavelingsvergunning voor deze verkaveling werd afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 15 mei 2002. In deze
verkavelingsvergunning werd uitdrukkelijk verwezen naar het besluit van de
gemeenteraad van 18 april 2002 waarin was voorzien dat de stad eigenaar zou worden
van de wegeninfrastructuur in deze verkaveling via kosteloze grondafstand, dit na het
verstrijken van de waarborgperiode.
Ondertussen is deze verkaveling, annex wegenis en infrastructuurwerken, reeds
meerdere jaren terug volledig gerealiseerd, en is de waarborgperiode reeds jaren terug
verstreken, alleen de kosteloze grondafstand dient tussen de stad en de verkavelaars
van weleer nog te worden bestendigd in een authentieke akte.
De Beluikstraat, kadastraal gekend onder Poperinge, tweede afdeling, sectie A, nummer
1288 F 2 P0000 met een oppervlakte van acht are twee centiare (8 a 02 ca) kan worden
overgedragen aan de stad.
Notaris Tine Planckaert bezorgde de ontwerpakte voor de overdracht van de wegenis naar
het openbaar domein.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Tot de kosteloze aanvaarding over te gaan van de weg Beluikstraat, kadastraal gekend
onder Poperinge, tweede afdeling, sectie A, nummer 1288 F 2 P0000 met een oppervlakte
van acht are twee centiare (8 a 02 ca).
Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte (met referentie repertorium 2021/1900-3080/002-AD), opgemaakt door notaris Tine Planckaert, voor de kosteloze
grondafstand van de Beluikstraat.
Artikel 3
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om de voormelde akte te
ondertekenen.
Artikel 4
De Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte.
COMMUNICATIE
Intern: dienst omgeving.
Extern: Notaris Tine Planckaert.

23. Afsprakennota
'aansluiting
collectie
Mediatheek
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek'. Goedkeuring.

De

Lovie

op

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en
Stad Poperinge, goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2021;
 Addendum ‘Aansluiting speciale collectie De Lovie’ op de Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek, goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2021;
 Afsprakennota ‘Aansluiting collectie Mediatheek De Lovie op de Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek’ tussen De Lovie vzw en Stad Poperinge.
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FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek regelt het gebruik door de
bibliotheek van de digitale basisinfrastructuur, door Cultuurconnect ontwikkeld voor alle
Vlaamse bibliotheken. De ‘Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ bestaat uit:
 het ‘Eengemaakt Bibliotheeksysteem’ (EBS) ter vervanging van de Provinciale
Bibliotheeksystemen;
 de nieuwe bibliotheekwebsites (website, catalogus en ‘Mijn Bibliotheek’);
 de Vlaamse Centrale Catalogus (Open Vlacc);
 het basispakket verrijkte content (covers, samenvattingen, recensies,...).
De Basisinfrastructuur maakt zo een efficiënte en moderne werking van de openbare
bibliotheek mogelijk en werd in een definitieve versie goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 22 februari 2021. In dezelfde zitting werd een addendum goedgekeurd,
dat de toevoeging van de collectie van de Mediatheek van De Lovie als speciale collectie
mogelijk maakt, volgens een aantal afspraken. Het addendum stipuleert onder andere
kwaliteitseisen voor de catalografie en bewaakt de bescherming en verwerking van
privacygegevens. De abonnee (de stad) is in deze ook verantwoordelijk om deze kwaliteit
te bewaken, door middel van goede afspraken.
De materialen van de mediatheek van De Lovie werden al voor een deel ingevoerd in het
provinciaal bibliotheeksysteem door vrijwilligers van de bibliotheek en medewerkers van
De Lovie, na een opleiding door bibliotheekpersoneel. Deze data migreerden mee naar het
eengemaakt bibliotheeksysteem. De Lovie wil nu vanaf 1 juni 2021 de eigen collectie in de
Mediatheek zichtbaar maken in de publiekscatalogus en uitleenbaar maken voor
bibliotheekleden, waaronder ook het eigen personeel van de Lovie, bewoners, maar
evengoed het brede publiek. Aan de hand van de checklist bij het Addendum werd een
afsprakennota opgesteld.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De afsprakennota ‘Aansluiting collectie Mediatheek De Lovie op de Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek’ tussen De Lovie vzw en de stad goed te keuren. De afsprakennota
luidt als volgt:
Afsprakennota ‘aansluiting collectie Mediatheek De Lovie’ op de Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek
1. Ondergetekende partijen
a. De stad Poperinge, vertegenwoordigd door de heer Christof Dejaegher,
burgemeester en de heer Christophe Oreel, algemeen directeur, de abonnee;
b. De Lovie vzw, vertegenwoordigd door Patrick Deferme, algemeen directeur, de
collectiehouder.
2. Kader
Deze afsprakennota zet de belangrijkste afspraken op een rij voor het gebruik van de
Basisinfrastructuur Digitale Bib (Open Vlacc, Bibliotheekwebsite, Bibliotheeksysteem) door
de collectiehouder. De abonnee sloot hiertoe de volgende overeenkomsten af met de vzw
Cultuurconnect:
- Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek, inclusief de volgende
bijlagen: Datagebruikersovereenkomst, Service Level Agreement,
Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen
- Addendum ‘aansluiting speciale collectie’ op de Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek’
Deze overeenkomsten gelden als het kader waarbinnen deze afsprakennota zich situeert.
De abonnee bezorgt deze overeenkomsten aan de collectiehouder. De collectiehouder
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verbindt zich er toe de verplichtingen die volgen uit de overeenkomsten te respecteren.
Deze afsprakennota concretiseert nog verder deze afspraken.
Partijen komen overeen als volgt:
Artikel 1: Toegang
- De collectiehouder bezorgt de abonnee een lijst met medewerkers die toegang
nodig hebben tot het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). De collectiehouder
verduidelijkt welk niveau van toegang noodzakelijk is en waarom.
- De abonnee vraagt de nodige toegang aan bij Cultuurconnect.
- De collectiehouder verbindt er zich toe om de abonnee te verwittigen van
wijzigingen op het vlak van logins, in casu het deactiveren van of de noodzaak
van nieuwe/aanvullende logins.
Artikel 2: Organisatie
- De collectiehouder verbindt zich er toe bij de invoer van materialen de afspraken
en kwaliteitsnormen van Open Vlacc te volgen. De abonnee zorgt voor de nodige
begeleiding en opleiding bij catalografie enerzijds en klantenprocessen anderzijds.
De collectiehouder verbindt zich er toe betrokken medewerkers de nodige
opleidingstijd te geven en de ruimte om op de hoogte te blijven via de
nieuwsbrieven van Open Vlacc, Bibliotheekwebsites en Bibliotheeksysteem.
- De collectiehouder stelt de speciale collectie open voor elk lid van de instantie
Bibliotheek Poperinge tijdens de gewone openingsuren van de mediatheek. De
collectie van de collectiehouder wordt als een aparte vestiging zichtbaar en
raadpleegbaar via de publiekscatalogus op de Bibliotheekwebsite. Hierbij geldt het
gewone uitleenreglement van de Bibliotheek Poperinge als basis.
- Uitzonderingen op het uitleenreglement kunnen worden gemaakt in afspraak met
de abonnee, bijvoorbeeld rond reservaties en IBL. In afspraak met de abonnee
kunnen er ook voor de bewoners van de Lovie aangepaste uitleenvoorwaarden
gelden. Hiertoe wordt er voor hen een aparte lenerscategorie ingericht.
- Bij problemen (bijvoorbeeld uitval van het systeem, …) contacteert de
collectiehouder in eerste instantie de abonnee, concreet de bibliotheek. De
abonnee bekijkt welke problemen zelf kunnen opgelost worden of welke in tweede
lijn moeten doorgegeven worden aan Cultuurconnect. De abonnee contacteert
indien nodig de servicedesk van Cultuurconnect.
Artikel 3: Bescherming van de persoonsgegevens
- De collectie van de collectiehouder wordt opgenomen als aparte vestiging onder
de instantie Bibliotheek Poperinge en dus niet als aparte bibliotheek. Dit betekent
dat bevoegde bibliotheekmedewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens
van eindgebruikers van de speciale collectie, ook als zij geen gebruik maken van
de collectie van de openbare bibliotheek en omgekeerd bevoegde medewerkers
van de collectiehouder toegang hebben tot de persoonsgegevens van de
eindgebruikers va de openbare bibliotheek, ook als die geen gebruik maken van
de speciale collectie.
- De collectiehouder engageert zich om net zoals de abonnee, de afspraken en de
verplichtingen zoals gespecifieerd in de Datagebruikersovereenkomst (bijlage bij
de Overeenkomst Basisinfrastructuur) te respecteren en met zorg om te gaan met
de persoonsgegevens van eindgebruikers.
- De collectiehouder duidt een contactpersoon aan i.v.m. privacygerelateerde
zaken, gegevenslekken, …
- Cultuurconnect zal inbreuken in verband met de persoonsgegevens die onder de
wettelijke meldingsplicht vallen zo snel mogelijk ter kennis brengen aan de
contactpersoon van de abonnee. De abonnee engageert zich ertoe dit op zijn
beurt zo snel mogelijk ter kennis te brengen van de collectiehouder.
- Omgekeerd brengt de collectiehouder de abonnee zo snel mogelijk en uiterlijk
binnen de vijf werkdagen op de hoogte van eventuele verzoeken (van
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betrokkenen, van de Toezichthoudende Autoriteit). De Collectiehouder verleent op
vraag redelijke bijstand bij een reactie op een verzoek.
Artikel 4: Samenwerking, evaluatie en beëindiging
- Partijen engageren zich er toe om beiden een contactpersoon aan te duiden
waarbij de beide partijen terecht kunnen bij vragen, problemen, ….
- Partijen engageren zich er toe om minstens jaarlijks de samenwerking en de
gemaakte organisatorische afspraken te evalueren en indien nodig bij te sturen.
- Stopzetting van het Addendum kan enkel mits naleving van de termijnen
gespecifieerd in het Addendum ‘aansluiting speciale collectie’ op de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ tussen de abonnee en Cultuurconnect.
- Kosten die samenhangen met het verwijderen van de catalogusgegevens van de
speciale collectie uit het EBS en het als afzonderlijk bestand aan de
collectiehouder ter beschikking stellen zijn ten laste van de opzeggende partij,
zoals gespecifieerd in het Addendum ‘aansluiting speciale collectie’ op de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ tussen de abonnee en Cultuurconnect.
Artikel 5: Kosten
- De abonnee draagt de normale abonnementskosten van de aansluiting op de
Basisinfrastructuur. De abonnee bezorgt de collectiehouder de nodige barcodes en
lenerskaartjes, met reeksen volgens de afspraken met Cultuurconnect. De
collectiehouder engageert zich om zoveel mogelijk leners te registreren via het
rijksregisternummer om kosten voor lenerskaartjes te beperken.
- De volgende kosten zijn ten laste van de collectiehouder:
o De kosten voor verbinding en de beveiliging van de communicatie tussen
de mediatheeklocatie en de centrale server;
o Het lokale netwerk;
o De lokale hardware (PC’s, scanners, printers, routers,..) en bijhorende
materialen (bijvoorbeeld ticketrolletjes);
o Kosten voor de verwerking van boeken (bijvoorbeeld etiketten, plasticfolie,
…);
o Collectie zelf.
- Inkomsten (boetes, kosten verloren boek) worden zoveel mogelijk betaald waar
opgebouwd. Jaarlijks zorgt de abonnee voor een rapportage van welke kosten
waar werden opgebouwd en betaald en kan er indien nodig een vereffening
gebeuren.

Opgemaakt in Poperinge in twee exemplaren waarvan één voor iedere partij.
Namens de stad Poperinge
Goedgekeurd in zitting van 31 mei 2021
van de gemeenteraad

Namens De Lovie vzw,

Algemeen directeur
Christophe Oreel

Algemeen directeur
Patrick Deferme

Burgemeester,
Christof Dejaegher

Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de overeenkomst namens de
stad te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: dienst cultuur, dienst communicatie;
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Extern: De Lovie vzw, persbericht, sociale media, website.

24. Concessie voor de inrichting en uitbating van een stadsbrouwerij in het
Centrum voor Hop en Bier (incl. deelname voorbereidende studie/ontwerp
architect. Goedkeuring bestek en ontwerp concessie-overeenkomst.
JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies.
 Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 11° (De
gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de contractvoorwaarden, als het een
concessie-overeenkomst betreft van meer dan 9 jaar (daden van beheer)).
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Bestek met nr. 2021/CONC002 en bijlagen.
 Concessie-overeenkomst.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Op 29 maart 2021 keurde de gemeenteraad zowel het “Strategisch beleidsplan toerismerecreatie 2021-2025” als het “Beleidsplan 2021-2025 van het hopmuseum” goed. Beide
plannen – zie strategisch beleidsplan pag. 19 tot 25 en beleidsplan hopmuseum pag. 11
en 32 tot 33 - melden als een belangrijk actiepunt voor de komende jaren de renovatie
van de hele hopmuseumsite, waartoe zowel de stadsschaal (cafetaria en zaal Den Aria),
het vroegere VDAB-gebouw (nu burelen en documentatiecentra voor hopmuseum en WOItoerisme), het hopmuseum zelf alsook het te verwerven terrein achter het museum (deel
van de slachthuissite) behoren.
Tegelijk staat in beide beleidsplannen dat de stad Poperinge op toeristisch vlak volop verder
de kaart dient te trekken van hop en bier en dat het huidige hopmuseum een make-over
tot een volwaardig Centrum van Hop en Bier verdient (zie strategisch beleidsplan, pag. 20
tot 25 en 28, en beleidsplan hopmuseum, pag. 4, 11 en 19). In die optiek is de integratie
van een stadsbrouwerij binnen de muren van de hopmuseumsite één van de belangrijkste
acties om deze doelstellingen te realiseren.
Zo’n stadsbrouwerij toont proefondervindelijk (en met een beleving van alle zintuigen) het
hele brouwproces, bij wijze van spreken van Poperingse hop tot Poperings streekbier, en
is tegelijk dé degustatieruimte bij uitstek na een museumbezoek of dé ontmoetingsplaats,
place to be of instappunt voor wie Poperinge toeristisch wil verkennen (incl. streekeigen
hapjes en drankjes).
Deze open oproep richt zich tot kandidaten die bereid zijn om op de gerenoveerde site een
stadsbrouwerij uit te baten. In die stadsbrouwerij wordt bier met Poperingse hop
gebrouwen en worden streekeigen bieren en gerechten geserveerd aan zowel
(museum)bezoekers alsook het brede publiek (inwoners en toeristen), dit zowel in de
stadsbrouwerij zelf als op het aanpalende ruime terras.
De concessie loopt over een periode van 18 jaar, eventueel te verlengen met telkens 9 jaar.
De concessie zal worden toegewezen na het toepassen van de selectiecriteria en
toewijzingscriteria en na onderhandelingen zoals opgenomen in het bestek met nr.
2021/CONC002.
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BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het bestek met nr. 2021/CONC002 en
concessievoorwaarden, zoals opgenomen in de bijlage “concessie-overeenkomst”.

de

COMMUNICATIE
Intern : beleidscoördinator Vrije Tijd en financieel directeur.

25. Masterplan sportpark Poperinge. Aktename.
RELEVANTE DOCUMENTEN

Masterplan sportpark Poperinge, opgemaakt door BV Veld architecten Brussel.

Definitieve presentatie masterplan sportpark Poperinge, opgemaakt door BV Veld
architecten Brussel.

Advies van de sportraad d.d. 3 mei 2021.

Besluit dd. 4/05/2020 van het directiecomité AGB De Kouter.

Besluit dd. 25/05/2020 van de Raad van bestuur AGB De Kouter.

Besluit dd. 2/06/2020 van het directiecomité AGB De Kouter.

Besluit dd. 17/08/2020 van het directiecomité AGB De Kouter.

Besluit dd. 8/03/2021 van het directiecomité AGB De Kouter.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Op 4 mei 2020 besliste het directiecomité om het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure inzake de opdracht “Opmaak masterplan Poperinge” ter goedkeuring
voor te leggen aan de raad van bestuur van 25 mei 2020.
In zitting van 25 mei 2020 keurde de raad van bestuur het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure inzake de opdracht “Opmaak masterplan stedelijke sportzone
Poperinge” goed. Het bestek gaf volgende omschrijving van de opdracht:
Doel is om een masterplan op te maken van de stedelijke sportzone Poperinge. Er dient
een langetermijnvisie opgemaakt te worden op de ruimtelijke ontwikkeling binnen het
afgebakende gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met het kwalitatief en duurzaam
uitbouwen van het gebied als sportsite, met een optimalisering van de beschikbare ruimte
en met de beschikbare investeringsmiddelen.
Bij de opmaak van dit masterplan dient er rekening gehouden te worden met een
participatietraject: niet het breed publiek maar wel alle huidige en toekomstige gebruikers
van de sportzone (= betrokken sportclubs en de sportraad) m.b.t. wat hun concrete
behoeften aan toekomstige infrastructuur – eigen aan hun sport – zijn en waar (precieze
locatie) deze best ingeplant worden.
De opdracht bestaat uit:
- een gedetailleerde studie m.b.t. de uit te bouwen sportinfrastructuur op de stedelijke
sportzone over:
1. De behoefte aan specifieke sportinfrastructuur op korte en lange termijn voor de
verschillende buitensportclubs actueel actief of in de toekomst actief op de stedelijke
sportzone.
2. In kaart brengen van het huidig aanbod van buitensportterreinen dat in de toekomst
nog gebruikt zal worden.
3. Confrontatie tussen vraag en actueel aanbod.
4. Onderzoek naar de inzet van duurzame energie (in functie van energieverbruik van
de sportzone/technische dienst).
- als besluitvorming van deze studie wordt er een visie en masterplan ontwikkeld m.b.t.
de constructie en lokalisatie van de nieuw te bouwen specifieke sportinfrastructuur,
afgetoetst aan de ruimtelijke mogelijkheden. Hierbij dient ook rekening gehouden met
de bestaande kleedkamers en het beschikbare sanitair, verspreid over de sportzone.
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- beschrijving van het proces bij het tot stand komen van het masterplan:
Er dient m.b.t. de interactie tussen AGB De Kouter en het studiebureau een tijdslijn
opgesteld te worden met de diverse soorten vergaderingen en beslissingen:
- gevraagde output:
•
Beschrijving van het participatietraject
•
Conclusies van het participatietraject
•
Beschrijving van de krijtlijnen van het masterplan + ruimtelijke weergave op een
situatie/overzichtsplan
•
Gedetailleerde beschrijving van de verder te nemen stappen/constructies (met
eventuele keuzemogelijkheden/diverse pistes)
•
Chronologische tijdslijn met de diverse vergaderingen/beslissingen
•
Financiering: oplijsting van alle stappen/constructies met berekening kostprijs
(zowel als investering als m.b.t. de exploitatie)
•
Timing mogelijke realisatie i.f.v. wat AGB De Kouter eerst wil en wat op langere
termijn komt (cfr. meerjarenplanning).
Op 2 juni 2020 keurde het directiecomité de lijst van de uit te nodigen ondernemers goed
inzake de opdracht "Opmaak masterplan stedelijke sportzone Poperinge".
Op 17 augustus 2020 besliste het directiecomité om de opdracht "Opmaak masterplan
stedelijke sportzone Poperinge" te gunnen aan BV Veld architecten Brussel.
Sinds oktober 2020 loopt er een traject met het studiebureau en een kerngroep met o.a.
volgende vergaderingen:
Ontwerpatelier op 14 oktober (met opmaak plan van aanpak en tijdslijn)
(Digitale) verkenningsdag met alle betrokken sportclubs op 14 november 2020
Stuurgroep op 9 december 2020
Stuurgroep op 20 januari 2020 (eerste conceptnota)
Stuurgroep op 17 februari 2021 (o.a. financiële haalbaarheid)
Principiële goedkeuring stand van zaken door het directiecomité op 8 maart 2021
Algemene vergadering (via een webinar) met alle sportclubs rond stand van zaken
masterplan in opmaak op 15 maart 2021
16
tot
28
maart
2021:
clubs/verenigingen
bezorgden
bemerkingen/vragen/suggesties enz. rond het in opmaak zijnde masterplan aan de
sportdienst
Stuurgroep op 30 maart 2021 (met bespreking van alle bemerkingen uit de
inspraakronde en opmaak finale versie)
Er gebeurde een schriftelijke terugkoppeling naar alle clubs/verenigingen/personen
die deelnamen aan de jongste inspraakronde: ze kregen een overzicht van de
ingediende bemerkingen (met antwoord hierop) en een overzicht van de geplande
aanpassingen aan het masterplan.
Staat nog op de planning:
Bekendmaking van het masterplan via allerlei kanalen aan specifieke doelgroepen en
het brede publiek vanaf juni 2021.
Het masterplan sportpark Poperinge beschrijft een langetermijnvisie die in 4 fasen kan
gerealiseerd worden (met telkens een geraamd investeringsbedrag voor het AGB):
1. Uitbreiding sportzone (771.448 euro)
2. A. Aanleg en bouw softbalcomplex
B. Kunstgras en uitbreiding sporthal en tenniscomplex
(1.148.590 euro)
3. Aanleg padeninfrastructuur (1.444.097 euro)
4. Gedeelde faciliteiten (1.059.421 euro)
Totaal: 4.423.555 euro
Vermoedelijke timing (met die bemerking dat de aangehaalde projecten in die periode
opgestart worden maar mogelijk nog niet volledig gefinaliseerd zullen zijn):
- Fase 1: 2021- halfweg 2022
- Fase 2A: halfweg 2022-2023
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- Fase 2B: 2023-2024
- Fase 3: vanaf 2025
- Fase 4: vanaf 2025
ADVIES
Advies van de sportraad: vergadering van 3 mei 2021.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van het masterplan sportpark Poperinge.
COMMUNICATIE
Extern: sportraad en studiebureau.

26. Concessie voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van
tennis- en padelterreinen met cafetaria. Goedkeuring bestek, bijlagen en
ontwerp concessie-overeenkomst.
JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies.
 Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 11° (De
gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de contractvoorwaarden, als het een
concessie-overeenkomst betreft van meer dan 9 jaar (daden van beheer)).
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Bestek met nr. 2021/CONC001 en bijlagen.
 Ontwerp van concessie-overeenkomst.
 Besluit van 3 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het
mandaat geven aan het AGB De Kouter om de procedure inzake de "Concessie voor het
ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van tennis- en padelterreinen met
cafetaria" te voeren en in naam van de stad bij de toewijzing van de concessie op te
treden.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad Poperinge wenst het recreatieaanbod in de stad te vergroten en kwalitatief te
verbeteren. Hiertoe dienen de stad, momenteel eigenaar van een aantal gronden, en het
agentschap AGB De Kouter, als uitbater van de sportinfrastructuur, hun onderlinge
verhoudingen nog op punt te zetten: concreet zal de stad de gronden, bestemd voor
sportinfrastructuur, overdragen aan het AGB, de andere gronden – die geen sport- of
recreatieve functie krijgen - blijven in eigendom van de stad. In die zin zijn de partijen
voor deze concessie bij aanvang zowel de stad als AGB De Kouter, gebundeld onder de
benaming ‘concessiegever’, en voor de opstalovereenkomst enkel de stad. Na de
overdracht wordt enkel AGB De Kouter zowel concessiegever als opstalgever en verdwijnt
de stad uit deze rechtshandelingen.
Op de toekomstige uitbreiding van de stedelijke sportzone Don Bosco, kant
Ouderdomseweg, is ruimte om tennis- en padelterreinen (zowel in- als outdoor) te bouwen
en uit te baten, gecombineerd met alle sanitaire voorzieningen en een cafetaria (hierna
genoemd ‘de recreatieve infrastructuur’).
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Het ontwerp en de realisatie van de recreatieve infrastructuur moeten worden afgestemd
met de stedelijke infrastructuur in de directe omgeving (en behorend tot het masterplan
sportzone) teneinde coherente, geïntegreerde infrastructuur te krijgen.
De stad Poperinge en AGB De Kouter zullen met die doelstelling een marktbevraging (open
oproep) voor de selectie van een concessiehouder voor het ontwerp, de aanleg, de
financiering en de uitbating van recreatieve infrastructuur organiseren.
Partijen zullen in het kader van de aanleg en uitbating van recreatieve infrastructuur een
opstalovereenkomst opmaken en goedkeuren.
De concessie loopt over een periode van 50 jaar, eventueel verlengd met tweemaal 5 jaar.
De concessie zal worden toegewezen na het toepassen van de selectiecriteria en
toewijzingscriteria en na onderhandelingen zoals opgenomen in het bestek.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het bestek met nr. 2021/CONC001, de bijlagen en de
concessievoorwaarden, zoals opgenomen in de bijlage “concessie-overeenkomst”.
Artikel 2
De marktbevraging gebeurt op nationaal en Europees niveau.
COMMUNICATIE
Intern : beleidscoördinator Vrije Tijd en financieel directeur.
Extern : bulletin der aanbestedingen en Europees publicatieblad.

27. Interlokale vereniging Westhoek Sportoverleg (WSO). Jaarrekening en
jaarverslag 2020. Goedkeuring.
Toelichting:
De stad maakt samen met de gemeenten Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge,
Veurne, Vleteren en Zonnebeke deel uit van de interlokale vereniging Westhoek
sportoverleg (WSO).
De overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Westhoek
sportoverleg voorziet dat de jaarrekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging
jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten moeten
voorgelegd worden.
De jaarrekening sluit af op 31 december 2020 met een batig eindsaldo van 14.855,86 euro.
De financiële bijdrage te leveren door de stad Poperinge in 2020 (lidgeld) bedroeg 0 euro.
De jaarrekening 2020 van het Westhoek sportoverleg sluit als volgt:
15.300,38 euro
 beginsaldo op 31 december 2019
0 euro
 tot. ontvangen lopende dienstjaar 2020:
-444,52 euro
 tot. uitgegeven 2020
14.855,86 euro
 Eindsaldo op 31 december 2020:
(met bijdrage stad Poperinge: 0 euro)
*
**
JURIDISCHE GROND
Art. 40 – 41 en 392 -395 van het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017.
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RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit d.d. 29 januari 2004 van de gemeenteraad houdende de oprichting van een
interlokale vereniging Westhoek sportoverleg.
 Besluit van 1 juli 2019 van de gemeenteraad houdende de verlenging
samenwerkingsovereenkomst bestuursperiode 2019-2025.
 Jaarrekening 2020.
 Jaarverslag 2020.
 Verslag WSO-schepenoverleg van 28 april 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad maakt samen met de gemeenten Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge,
Veurne, Vleteren en Zonnebeke deel uit van de interlokale vereniging Westhoek
sportoverleg (WSO).
De overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Westhoek
sportoverleg voorziet dat de jaarrekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging
jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten moeten
voorgelegd worden.
De jaarrekening sluit af op 31 december 2020 met een batig eindsaldo van 14.855,86 euro.
De financiële bijdrage te leveren door de stad Poperinge in 2020 (lidgeld) bedroeg 0 euro.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 van de
interlokale vereniging Westhoek sportoverleg.
COMMUNICATIE
Intern: de zetel van de interlokale vereniging WSO, Ouderdomseweg 3, 8970 Poperinge.

28. Interlokale
vereniging
Westhoek
Sportoverleg
(WSO).
samenwerkingsovereenkomst 2019-2025. Goedkeuring.

Aanpassing

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2004 betreffende de overeenkomst van de
oprichting van de interlokale vereniging Westhoek Sportoverleg (WSO);
 Gemeenteraadsbesluit
van
1
juli
2019
houdende
de
verlenging
samenwerkingsovereenkomst bestuursperiode 2019-2025;
 Aangepaste samenwerkingsovereenkomst 2019-2025 van de interlokale vereniging
Westhoek Sportoverleg;
 Verslag beheerscomité WSO van 28 april 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De gemeenten/steden Alveringem, Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne,
Vleteren en Zonnebeke maken actueel deel uit van het samenwerkingsverband interlokale
vereniging Westhoek Sportoverleg.
De doelstelling van deze vereniging is om het sportbeleid van de participanten af te
stemmen en te stimuleren m.b.t.:
 het functioneren als overlegplatform tussen de participanten over zaken die belang
hebben voor het gemeentelijk sportbeleid;
 het aanbieden aan de bevolking van gemeente-overschrijdende sportactiviteiten;
 het organiseren van opleidingen en bijscholingen voor lesgevers, medewerkers van
sportdiensten en sportclubs;
 het onderling uitlenen van sportmateriaal.
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In zitting van 28 april 2021 werd het samenwerkingsverband 2019-2025 van de interlokale
vereniging Westhoek Sportoverleg besproken door het beheerscomité m.b.t. de vraag van
de gemeenten Langemark-Poelkapelle en Mesen om toe te treden.
Toetreding van die gemeenten is pas mogelijk als alle huidige leden hiermee akkoord gaan.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De aangepaste overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging
Westhoek Sportoverleg (uitbreiding met de gemeenten Langemark-Poelkapelle en Mesen)
voor een periode lopend tot en met 30 juni 2025 goed te keuren. De tekst van de
aangepaste overeenkomst m.b.t. de uitbreiding luidt als volgt:
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Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om deze overeenkomst namens
de stad te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst.
Extern: WSO.

29. Vragen en antwoorden.
1. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld, m.b.t. zomerscholen:
“Toelichting:
Vandaag was de uiterste datum om een aanvraag te doen voor organisatie zomerschool.
Nieuw dit jaar is o.a. ook het engagement en de oproep van ondernemers om les te geven
in deze zomerscholen.
Wat zijn de plannen op dit punt in Poperinge voor basis en secundair onderwijs: capaciteit,
doelgroep, periode, inhoud?
Zal er samengewerkt worden met ondernemers?”
*
**
In toepassing van artikel 278, § 1, decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,
en artikel 28, § 2, huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, wordt voor het verslag
van de bespreking van dit agendapunt verwezen naar het audioverslag
(Stad poperinge - Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 31 mei 2021
(streamovations.be)).

30. Mededelingen.
Volgende stukken werden ter inzage gelegd van de raadsleden:
 managementrapport stad/OCMW/AGB Poperinge 2021-1;
 notulen van de zitting van 25 januari 2021 van het regionaal bestuurcomité West
Gaselwest;
 verslag van 31 maart 2021 van de raad van bestuur van WVI;
 verslag van 21 april 2021 van de raad van bestuur van WVI.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe Oreel

De voorzitter,
Isabel Lebbe

