ZITTING GEMEENTERAAD van 4 oktober 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter Gemeenteraad
Karolien Damman, Burgemeester
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Schepenen
Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc
Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt,
Gemeenteraadsleden
Bram Van Acker, Algemeen Directeur wn.
Afwezig: Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 6 september 2021.
Aanleiding, feiten en context
•

Het verslag van de gemeenteraad van 29 juni 2021 wordt voorgelegd ter goedkeuring. Ter
zitting merkt de fractie Eerlijk & Bezorgd op dat zij het verslag NIET goedgekeurd hebben.
Het verslag wordt gestemd met deze voorgelegde wijziging.

Relevante documenten
• Verslag van de gemeenteraad dd. 6 september 2021.
Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Enig artikel: Het notulenverslag van de gemeenteraad van 6 september 2021 wordt goedgekeurd.
2. Vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2 door de
gemeenteraad voor haar gedeelte.
Aanleiding, feiten en context
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•
•

Naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening over 2020, wordt het resultaat
hiervan ingeschreven in een aanpassing van de meerjarenplanning.
Exploitatie-uitgaven en ontvangsten worden bijgestuurd en investeringsprojecten worden
verder nauwkeurig geraamd.

Relevante documenten
•

Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2.

Juridisch kader
•
•
•

•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC)
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18/09/2020

Financiële implicaties

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 3 stemmen tegen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier), 2 onthoudingen (Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
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Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025 2.2 voor haar
gedeelte vast. De kredieten voor 2021 worden gewijzigd en deze voor 2022 worden vastgesteld.
Artikel 2: Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt
digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.
3. Goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2 door de
gemeenteraad voor het gedeelte OCMW.
Aanleiding, feiten en context
•

De gemeenteraad dient de aanpassing van het meerjarenplan voor het gedeelte OCMW
goed te keuren.

Relevante documenten
•
•

Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025_2.2
De beslissing van de OCMW raad d.d. 04/10/2021 waarbij de meerjarenplanaanpassing
2020-2025_2.2 voor haar gedeelte werd vastgesteld.

Juridisch kader
•
•
•

•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC)
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18/09/2020

Financiële implicaties
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Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 3 stemmen tegen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier), 2 onthoudingen (Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijziging van het meerjarenplan voor 2020-2025 2.2 voor het
gedeelte OCMW goed. De kredieten voor 2021 worden gewijzigd en deze voor 2022 worden
vastgesteld.
Artikel 2: Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt
digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.
4. Goedkeuring actuele lijst toelagen 2021.
Aanleiding, feiten en context
•

Jaarlijks wordt de lijst van de toelagen voorgelegd aan de raad.

Relevante documenten
•

lijst toelagen

Juridisch kader
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•
•

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat in werking treedt vanaf 01/01/2019.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de lijst van toelagen voor 2021 goed.
5. Goedkeuring lijst toelagen 2022.
Aanleiding, feiten en context
•

Jaarlijks wordt de lijst van de toelagen voorgelegd aan de raad.

Relevante documenten
•

lijst toelagen

Juridisch kader
•
•

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat in werking treedt vanaf 01/01/2019.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
Met 21 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt), 2
onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost)
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de lijst van toelagen voor 2022 goed.
6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: wegeninfrastructuur 2019-2024 fase 1.
Aanleiding, feiten en context
•

•

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 17 januari 2020 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “wegeninfrastructuur 2019-2024 fase 1” toe te wijzen
aan Cnockaert Bureau A & F ver., Hoogweg 40 te 8940 Wervik.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021013 opgesteld door de
ontwerper, Cnockaert Bureau A & F ver., Hoogweg 40 te 8940 Wervik.
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•
•

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.536.138,63 € excl. btw of
1.858.727,74 € incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Relevante documenten
•

Het bestek met nr. 2021013 voor de opdracht “wegeninfrastructuur 2019-2024 fase 1”.

Juridisch kader
•

•
•
•
•

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële implicaties
•

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0200-00/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-83 (ACT-1052).
Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Tim
Deweerdt), 1 onthouding (Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist dat het bestek met nr. 2021013 en de raming voor de opdracht
“wegeninfrastructuur 2019-2024 fase 1”, opgesteld door de ontwerper, Cnockaert Bureau A & F
ver., Hoogweg 40 te 8940 Wervik, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
1.536.138,63 € excl. btw of 1.858.727,74 € incl. 21% btw.

Artikel 2: De gemeenteraad beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
openbare procedure.

Artikel 3: De gemeenteraad beslist dat de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en
bekendgemaakt op nationaal niveau.
7. Onroerende goederen (TW11): opheffing buurtweg nr. 32 - definitieve vaststelling.
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Aanleiding, feiten en context
•

o
o
o
o
o
o
o
•
•

•
•

Er wordt verwezen naar dit dossier zoals beslist door ons tijdens de gemeenteraadszitting
van 28/6/2021. De afschaffing werd toen voorlopig vastgesteld. Er volgde een openbaar
onderzoek gedurende de periode van zaterdag 17 juli 2021 om 00.00 uur tot en met
zondag 15 augustus 2021 om 11.00 uur en het werd op de wettelijk voorgeschreven wijze :
Aangekondigd op de website www.kortemark.be van de gemeente Kortemark,
Gepubliceerd in het Belgisch staatsblad,
Per aangetekend schrijven aan de aanpalende bewoners van het op te heffen buurtweg en
de eigenaars van de onroerende goederen die gevat zijn door het plan
Aangeplakt aan de pui van het gemeentehuis en ter plaatse aan de betrokken weg
Medegedeeld aan de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen en het
departement Mobiliteit en Openbare Werken
Medegedeeld aan de beheerders van aansluitende openbare wegen
Medegedeeld aan de maatschappijen van openbaar vervoer
Uit de registratie inkomende stukken blijkt dat er geen bezwaren werden ontvangen.
Er werden tevens geen adviezen ontvangen en het decreet gemeentewegen voorziet dat er
kan voorbij gegaan worden aan de adviezen indien er geen werden verleend binnen de
termijn van commodo et incommodo
Binnen de 60 dagen na het openbaar onderzoek dient de gemeenteraad een definitief
besluit nemen. Dit is onderhavig dossier dat voorligt.
Na de definitieve beslissing tot opheffen volgt (behoudens hoger beroep (binnen de
maand)) de aanvraag tot publicatie in het Belgisch staatsblad waarna uitvoerbaar 14 dagen
na die publicatie.

Relevante documenten
•
•
•

Uittreksel beslissing gemeenteraad 28/06/2021 (voorlopige vaststelling opheffing buurtweg
nr. 32)
Aanvraag brief en grafisch plan
Uittreksel kadaster

Juridisch kader
•
•

Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
• Atlas der buurtwegen voor de gemeente Kortemark, d.d. 10 april 1841
• Decreet houdende de gemeentewegen d.d. 03/05/2019, datum inwerkingtreding
01/09/2019
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de opheffing van de buurtweg nr 32 definitief vast. Buurtweg is
gelegen op de percelen zoals aangegeven op het plan in bijlage bij dit dossier opgesteld door
landmeter Alex Coussens te Kortemark opgemaakt op 05/02/2021 met kenmerk dossiernummer
172. Buurtweg 32 is gelegen nabij de Staatsbaan.
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Artikel 2: Onmiddellijk na onderhavige definitieve vaststelling volgt een publicatie en verdere
handelingen conform art. 22 van het decreet gemeentewegen waarna wordt gehandeld
(behoudens beroep) zoals omschreven in art. 23 van het geciteerde decreet.
8. Brouwerijsite Kortemark VG12 - Kennisname van akte verkoop (complex van de
mouttoren loft D 0301 en loft D 0401) opgesteld door Meester François Blontrock,
notaris met standplaats te Brugge met tussenkomst door Meester Caroline
Vanlerberghe, notaris met standplaats te Hooglede.
Aanleiding, feiten en context
•

Ter zitting wordt voorgesteld dit punt te verdagen aangezien er vermoedelijk een fout in de
akte staat. De raad gaat hier mee akkoord.

Relevante documenten
•

Ontwerpakte/verkoopovereenkomst: consoorten Bossu

Besluit:
Enig artikel: De raad beslist dit punt te verdagen.
9. Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact
Aanleiding, feiten en context
•

•

•
•

•

•

In 1992 vond de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling plaats in Rio de
Janeiro en in 1997 werd het internationaal verdrag van Kyoto gesloten met betrekking tot
het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
In 2015 ondertekende de federale overheid de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in
New York aangaande het engagement om aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te
werken.
Op 20 april 2020 ondertekende de gemeente Kortemark het burgemeestersconvenant
aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
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 is wenselijk dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent en de
gewenste en mogelijke acties uitvoert. De gemeente heeft hierdoor recht op financiële
ondersteuning van de Vlaamse Overheid d.m.v. trekkingsrecht.
Door dit klimaatpact slaan Vlaanderen en de lokale besturen 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,
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de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan werk te maken van concrete
engagementen zoals hieronder vermeld:
Het lokaal bestuur Kortemark engageert zich om:
•
Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
De toetreding tot het Burgemeestersconvenant 2030 vormt een belangrijke voorwaarde
om het Klimaatpact te ondertekenen. De gemeente Kortemark trad reeds toe bij
gemeenteraadsbesluit op 20 april 2020.
Dit initiatief is een goede kapstok voor zowel mitigatie- als adaptatie engagementen
binnen de Europese doelstellingen.
•
Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te
realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend
erfgoed);
•
Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische
infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
De gemeente Kortemark is voor haar elektriciteitsvoorziening recent volledig
overgestapt naar het Vlaams energiebedrijf, dat de gemeentelijke gebouwen en
infrastructuur van 100% groene stroom voorziet.
•
Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
Er werd een financiële simulatie gemaakt om alle openbare verlichting op het
grondgebied te vervangen door ledverlichting tegen 2030. Dit komt op een geraamde
investering van 176.508,29€ per jaar. Het gemeentebestuur heeft het nodige budget
voorzien om het vervangingstraject tot en met 2025 uit te voeren.
•
Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare
energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af
te bouwen tegen ten laatste 2025;
De gemeente Kortemark denkt, binnen het wettelijk kader en een kwalitatief
omgevingsbeleid, mee met burgers en bedrijven die initiatieven nemen rond
hernieuwbare energie. De gemeente Kortemark heeft niet de intentie om een heffing op
voorzieningen voor hernieuwbare energie in te voeren.
•
Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
Hieromtrent bestaan er bij de gemeente Kortemark momenteel geen concrete
initiatieven.
•
Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de
concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.
In het gemeentelijk infoblad zal een artikel worden voorzien met toelichting rond wat de
gemeente zelf zal doen en om burgers op te roepen om mee te doen door te ontharden,
bomen te planten, te kiezen voor duurzame energie etc.
De Vlaamse overheid engageert zich om:
•
Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale
besturen, zoals bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s;
•
Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050project voor het publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;
•
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;
•
Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het
Pact te ondertekenen;
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•
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;
•
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 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd;
•
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.
•

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft het lokaal
bestuur Kortemark aan actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in de
onderstaande werven waar te maken:

1.
Laten we een boom opzetten
•
Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021
t.e.m. 2030)
In dit kader worden meerdere projecten gepland:
1) De aanplant van een geboortebos, in de omgeving Ruidenberg, op de percelen
kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A nr 161, nr 162, nr 163, nr 164B. Hiervoor zijn
volgende soorten gepland (let wel, het betreft een globale en voorlopige planning, onder
voorbehoud, gezien het leveren van het bosplantsoen soms problemen qua soorten en
aantallen levert). Bovendien dient opgemerkt dat de aanplant van bijvb. 1000 bomen in
bosplantsoen niet effectief resulteert in 1000 doorgroeiende bomen. Toch zal deze aanplant
een belangrijke bijdrage leveren tot het bereiken van de doelstelling.
bo
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2) Daarnaast wordt ook ingezet op aanplant door particulieren. Hiervoor werkt Kortemark
samen met het Regionaal Landschap Westhoek. In het najaar van 2021 wordt opnieuw een
groepsaankoop georganiseerd van inheems hoogstam(fruit)bomen voor de tuin. Het aantal
bijkomende bomen dat via deze weg zal worden geplant is op dit moment evenwel nog niet
gekend.
3) De gemeente Kortemark is - i.k.v. een oproep door Regionaal Landschap Westhoek geselecteerd voor de opmaak van een bomenplan. Dit beoogt de opmaak van een
beheersplan voor de bestaande bomen, een kansenkaart met het oog op het uitbreiden van
het gemeentelijk bomenpatrimonium en burgergerichte promotie omtrent de aanplant van
bomen op privaat terrein.
4) Verder integreert de gemeente Kortemark zelf de aanplant van bomen in het ontwerp
voor de (her)aanleg van openbare wegenis. In reeds geplande, binnenkort te realiseren
projecten, is alvast voorzien:
o
Amersveldestraat: Er worden 202 bomen aangeplant en er dienen +/-40 bomen te
worden verwijderd ikv het project.
o
Spoorpark: er worden 15 bomen aangeplant
o
Lichterveldestraat: Er worden 38 bomen aangeplant en er dienen +/-15 bomen te
worden verwijderd ikv het project.
o
Fietspad Koekelarestraat: 88 bomen worden aangeplant in het stuk tussen de
grens met Koekelare en de Middenstraat.
o
Torhoutstraat: aanplant van 23 bomen.
o
Sneppestraat: aanplant van 29 bomen
o
Spoorwegstraat: 4 bomen
•
1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km
extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
In dit kader worden meerdere projecten opgezet.
1) Vooreerst integreert de gemeente Kortemark zelf de aanplant van hagen in het ontwerp
voor de (her)aanleg van openbare wegenis. In reeds geplande, binnenkort te realiseren
projecten, is alvast voorzien:
o
Spoorpark: 572 m haag
o
Spoorwegstraat: 115m haag
2) Daarnaast wordt ook ingezet op aanplant door particulieren. Ook hiervoor werkt
Kortemark samen met het Regionaal Landschap Westhoek. In het najaar van 2021 wordt
opnieuw een groepsaankoop georganiseerd van inheemse hagen en heggen. Het aantal
bijkomende meters hagen en heggen dat via deze weg zal worden geplant is op dit moment
evenwel nog niet gekend.
•
Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m²
vanaf 2021 t.e.m. 2030)
Voor de gemeente Kortemark komt dit neer op een publiek groenperk van slechts 120 m²,
maar het gemeentebestuur wil zelf de lat hoger leggen. In de geplande verkaveling ‘De
Groten Hof’ in Zarren wordt een centraal publiek groenperk van ongeveer 700 m²
voorzien. Ook in het hoofddorp Kortemark, bij de herontwikkeling van de bedrijvigheidssite
Bruynooghe tot woonverkaveling, zal een aanzienlijk publiek groenperk worden voorzien in
het ontwerp.
2.

Verrijk je wijk
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•
50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000
wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
Bij ‘collectieve organisatie’ dient gedacht aan ofwel eigenaars van een omvangrijk
woningpatrimonium (zoals een sociale huisvestingsmaatschappij), ofwel aan een
groepsinitiatief begeleid door (partners van) de gemeente. Uit navraag bij de sociale
huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee blijkt dat daar geen collectief georganiseerde
energiebesparende renovaties gepland zijn.
Wel worden vanuit het Energiehuis Westhoek meerdere (tijdelijke en permanente) initiatieven
genomen naar particulieren toe:
o
In het najaar 2021 en voorjaar 2022 worden energiefitsessies (8 digitale zijn en 8
fysieke, ter plaatse) georganiseerd door het Energiehuis in samenwerking met de
gemeenten.
o
In het najaar, wanneer het wat kouder wordt, zal de gratis thermoscan of
warmtescan gepromoot worden door middel van het uitzetten van een specifiek
gemaakte banner.
o
Ook voert het Energiehuis doorlopend gratis renovatieadviezen uit voor
particulieren die wensen te verbouwen en daarbij het aspect ‘reductie van
energieverbruik’ aan bod willen laten komen.
•
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)
Een coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject is momenteel nog niet
gepland. Er wordt echter door particulieren en bedrijven volop ingezet op
hernieuwbare energie in de vorm van zonnepanelen. Recent vond ook het gebruik van
windenergie ingang bij een aantal landbouwbedrijven in Kortemark. In het voorbije jaar
werden reeds twee kleine windturbines vergund die de betrokken bedrijven van
hernieuwbare energie zullen voorzien, en er zijn nog meer dergelijke projecten in
voorbereiding.
3.
Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
•
Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030
(=6.600 toegangspunten);
Er staan 10 deelfietsen aan het station: 7 E-bikes en 3 gewone fietsen. Ze werken met een
back-2-one systeem, d.w.z. dat de fiets telkens terug moet gebracht worden naar het
station. Kortemark werkt hiervoor samen met de firma Mobit. Blue Bike en Sentinel (de firma
achter de Mobit sloten) slaan de handen in elkaar. De komende maanden zullen alle Bluebikes uitgerust worden met de slimme sloten van het Vlaamse technologiebedrijf Sentinel. Dit
zal bijdragen tot een nog betere kwaliteit voor de gebruikers. Het kost 1€ per dag om een fiets
te gebruiken.
De vervoersregio (VVR) Westhoek is bezig met de opmaak van een regionaal
mobiliteitsplan. Hierin wordt ook nagedacht over deelsystemen. Het station van Kortemark is
geselecteerd als Hoppinpunt, d.w.z. dat hier in de toekomst zowel deelfietsen als deelwagens
zullen aangeboden worden via de VVR. Dit valt onder het kader ‘Vervoer Op Maat’
(VOM). Het budget voor VOM werd bepaald aan de hand van de budgetten voor de
belbusgebieden die aan de regio zijn toegekend. Daarenboven werden ook het budget van
de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)
toegevoegd. De Vlaamse compensatie voor Bluebikes zal ook niet langer rechtstreeks naar
de gemeente gaan, maar zal naar de VVR gaan. Tot slot zijn er ook een aantal VVR-

13

specifieke aspecten opgenomen in het budget voor VOM. Voor VVR Westhoek is in totaal
aan budget van 4,25 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het Vervoer op Maat. Bijkomend
aan het budget voor VOM werd door de Vlaamse Regering nog bijkomende budgetten ter
beschikking gesteld voor de komende jaren.
•
Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);
Streefdoel van de Vlaamse overheid was 1 extra laadpunt verplicht per jaar per
gemeente. Allego, het bedrijf dat de laadpalen plaatst, beschouwt heel wat locaties evenwel
als niet rendabel. Een nieuwe overheidsopdracht werd inmiddels uitgeschreven voor het
plaatsen van laadpunten over heel Vlaanderen. Maar meer info hierover is nog niet bekend.
•
1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m.
2030
o
In de Torhoutstraat wordt +/- 1 km vrijliggend fietspad aangelegd op grondgebied
Kortemark. Ook Torhout plant de aanleg van een vrijliggend fietspad in op hun
grondgebied (+/- 2,15km) Dit fietspad is een belangrijke verbinding voor de
schoolgaande jeugd zowel richting Torhout voor de verschillende scholen in
Torhout als richting Kortemark voor het Margareta Maria Instituut. De
fietsverbinding maakt deel uit van het bovenfunctioneel fietsroutenetwerk en wordt
aangelegd ism de provincie West-Vlaanderen en het fietsfonds.
o
In de Steenstraat plant het gemeentebestuur in samenwerking met de provincie
West-Vlaanderen en het fietsfonds de aanleg van een vrijliggend fietspad vanaf
de bebouwde kom van Werken tot de grens met Bovekerke (1,74 km). De
gemeente Koekelare zal op zijn beurt het vrijliggend fietspad aanleggen tot in het
centrum van Bovekerke (1,15km). Dit fietspad is een belangrijke fietsverbinding
voor de schoolgaande middelbare jeugd in Werken.De fietsverbinding maakt deel
uit van het bovenfunctioneel fietsroutenetwerk.
o
Fietspad Hoogledestraat: Tussen de woonkernen van Hooglede en Kortemark is
er geen vaste busverbinding. Ook in de toekomstige vervoerstructuur van de
Vervoerrregio is er enkel een (niet rechtstreekse) functionele verbinding (ifv
schoolvervoer) van het aanvullend net voorzien. Inwoners zijn (naast het Vervoer
op Maat) aangewezen op privaat vervoer en op de fiets. Hierom plannen de
gemeentes Kortemark (2,05km) en Hooglede (3,2km) ism de provincie WestVlaanderen en het fietsfonds de aanleg van een veilige fietsverbinding.
o
Fietspad Koekelarestraat: Het gemeentebestuur plant de aanleg van een veilige
fietsverbinding (1,7km) langs de Koekelarestraat om de woonkernen van
Kortemark en Edewalle te verbinden. De fietsverbinding is het vervolg van een
eerste fase waarbij een veilige fietsverbinding werd aangelegd tussen Koekelare
en Edewalle. In beide gemeentes zijn er bedrijventerreinen en (middelbare)
scholen en in Kortemark is er bovendien een station aanwezig. De verbinding
maakt deel uit van het bovenfuntioneel fietsenroutenetwerk en zal worden
aangelegd ism de provincie West-Vlaanderen en het fietsfonds.
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)
In kader van twee rioleringsproject waarbij het ingezamelde regenwater wordt geloosd op de
Handzamevaart worden bufferbekkens aangelegd:
o
Sneppestraat-Handzamestraat een regenwaterbuffer van +/- 5000m³.
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o
Torhoutstraat een waterbuffer van 3706m³.
De bufferbekkens zorgen voor een vertraagde lozing van het regenwater op de waterloop om
de kans op overstroming stroomafwaarts de verminderen.
Relevante documenten
•
•
•

Gemeenteraadsbesluit d.d. 20 april 2020 m.b.t. ondertekening van het
burgemeestersconvenant
het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030
het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

Juridisch kader
•

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, in het bijzonder artikel 2

Financiële implicaties
•

Het betreft een trekkingsrecht met 50% cofinanciering o.b.v. het “1 euro voor 1 euro”principe.
• Financiële opvolging: “De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de
projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te
koppelen aan de code ABB-LEKP-2021”
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeente beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.
10. Goedkeuring - advies werkingsgebied woonmaatschappij
Aanleiding, feiten en context
•

•
•

•

•

Vandaag zijn er 3 sociale huisvestingsmaatschappijen (nl. De Mandel, IJzer & Zee, IZI
Wonen) en 1 sociaal verhuurkantoor (RSVK Veurne-Diksmuide) actief op het grondgebied
van Kortemark.
Uiterlijk op 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale
verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente.
Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Om
deze werkingsgebieden te bepalen, krijgen de lokale besturen een trekkersrol en werd
gevraagd om uiterlijk 31 oktober 2021 een advies over het werkingsgebied te formuleren.
De lokale besturen moeten het voorstel van werkingsgebied indienen via de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (via woonmaatschappij@vmsw.be). Dit voorstel dient in
onderling overleg met andere lokale besturen te zijn bereikt, besproken op het lokaal
woonoverleg en gedragen te zijn door de gemeenteraad.
Om bovenstaand proces te faciliteren, werd op voorstel van het Westhoekoverleg, een
proces opgestart (onder begeleiding van WVI) waarbij op basis van de beschikbare
cijfergegevens en een overleg per gemeente, een verslag werd opgemaakt die de basis
moest vormen voor verder overleg binnen de Westhoek. Deze bevindingen werden
besproken in een werkgroep op 9 en 23 juni 2021.
De sociale woonactoren (nl. De Mandel, IJzer & Zee, Ons Onderdak, IZI Wonen en RSVK
Veurne-Diksmuide) hebben advies bezorgd aan de gemeente en toegelicht in het lokaal
woonoverleg van 6 september 2021.
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•

•

•

•
•

•

•

Op basis van bovenstaande overlegmomenten, het gevoerde overleg met de verschillende
sociale huisvestingsmaatschappijen en de adviezen van de sociale woonactoren, kwamen
onderstaande argumenten naar voor als cruciaal en bepalend voor het advies van de
gemeente met betrekking tot het werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij:
o Focus op samenwerking binnen de Westhoek en verder versterkt door de door
Vlaanderen voorgestelde referentieregio’s.
o Belang van de permanente vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de
maatschappij.
o Op elkaar afstemmen van de werkingsgebieden van de intergemeentelijke
woonwinkel (WoonWinkel West) en het werkingsgebied van de sociale
woonmaatschappij.
Rekening houdend met bovenstaande argumenten en adviezen van de sociale
woonactoren wordt voorgesteld om volgend werkingsgebied te adviseren aan Vlaanderen:
Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, LoReninge, Nieuwpoort en Veurne.
Het werkingsgebied voldoet aan de verwachtingen van de minister van Wonen, zoals
opgenomen in zijn schrijven aan de gemeenten van 23 oktober 2020, en verankerd in het
decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot
wonen.
o Met deze afbakening is er slechts één woonactor per gemeente, waarbij deze
woonactor actief is in meerdere gemeenten.
o Het werkingsgebied vormt één aaneensluitend, niet-overlappend geheel.
o Het werkingsgebied omsluit geen ander werkingsgebied van een andere
woonmaatschappij.
o De woonmaatschappij omhelst de huidige taken van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren.
o Het werkingsgebied is afgestemd op de referentieregio’s zoals vooropgesteld door
de Vlaamse regering. Het bevat geen gemeenten die in een andere referentieregio
liggen.
o De woonmaatschappij zal meer dan het minimum van 1.000 sociale huurwoningen
bevatten.
Dit werkingsgebied komt overeen met het advies van Woonmaatschappij IJzer & Zee en
het advies van RSVK Veurne-Diksmuide.
IZI Wonen aanvaardt dat Kortemark aansluit bij een werkingsgebied binnen de
referentieregio Westhoek. Kortemark sluit territoriaal niet aan bij het werkingsgebied van IZI
Wonen. De andere gemeenten waar IZI Wonen vandaag actief is, behoren tot
referentieregio Midwest.
Bouwmaatschappij De Mandel stelt in het advies volgend werkingsgebied voor: Roeselare,
Hooglede, Lichtervelde, Staden, Ardooie, Moorslede, Ledegem, Meulebeke, Poperinge,
Vleteren, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Torhout, Koekelare, Kortemark,
Diksmuide en Houthulst. In deze gemeenten is De Mandel vandaag de grootste
maatschappij. Dit werkingsgebied is niet afgestemd op de referentieregio’s zoals
vooropgesteld door de Vlaamse regering en zou dus een aanvraag tot uitzondering
impliceren. Gezien de grootte van het werkingsgebied is een permanente
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de woonmaatschappij niet gegarandeerd.
De Mandel aanvaardt de keuze van de gemeente.
De nieuwe woonmaatschappij die actief zal zijn in het werkingsgebied zal bestaan uit een
fusie tussen Woonmaatschappij IJzer & Zee, RSVK Veurne-Diksmuide en RSVK Westkust.
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•

•

Er wordt voorgesteld dat de andere sociale huisvestingsmaatschappijen (nl. De Mandel en
IZI Wonen) het patrimonium, de projecten in uitvoering en de projecten in planning
overdragen aan de nieuwe woonmaatschappij.
Er wordt voorgesteld om op later moment een voorstel tot onderlinge stemverdeling te
formuleren. Het wijzigingsdecreet van 9 juli 2021 bepaalt dat de lokale besturen van de
gemeenten die het werkingsgebied van de woonmaatschappij vormen samen altijd over
meer dan 50% van de stemrechten moeten beschikken.

Relevante documenten
•

•
•
•

de brieven van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend
Erfgoed dd. 23 oktober 2020 en 17 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel
van werkingsgebied in te dienen
het verslag van WVI dd. 26 mei 2021
het verslag van het lokaal woonoverleg van 6 september 2021
de adviezen van de sociale woonactoren (nl. De Mandel, IJzer & Zee, IZI Wonen en RSVK
Veurne-Diksmuide)

Juridisch kader
•
•
•

Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Het decreet over het lokaal bestuur
Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot
wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt
gecreëerd
• De Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid boek 4, deel 1, titel 3, zoals vervangen
bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot
wonen
• De kadernota Regiovorming houdende afbakening van de referentieregio’s en vaststelling
van het vervolgtraject, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 12 maart 2021
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad adviseert om Kortemark tot een werkingsgebied van de
woonmaatschappij met volgende gemeenten te laten behoren: Alveringem, De Panne, Diksmuide,
Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne.
Artikel 2: De deelnemende gemeenten zullen een voorstel tot onderlinge stemverdeling
formuleren.
Artikel 3: Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur, zoals bepaald in
artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 4: Dit advies van werkingsgebied voor de woonmaatschappij wordt uiterlijk op 31 oktober
2021 elektronisch ingediend via woonmaatschappij@vmsw.be.
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11. Goedkeuring van een tijdelijke verordening betreffende de beperking op de ambulante
activiteiten en verbod onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs de openbare
weg ter gelegenheid van de Hemicudarally op 23-24 oktober 2021.
Aanleiding, feiten en context
•

•

•
•
•

Brief van 6 juli 2021 van Autostal Hemicuda, vertegenwoordigd door de heer Guy Desmet,
p/a Dronckaertstraat 586 te 8930 Lauwe, houdende officiële aanvraag tot het organiseren
van de 20ste Hemicuda rally op 23-24 oktober 2021.
De organisatie van de Hemicudarally, op jaarlijkse basis, is een terugkerend initiatief en
enkel geldig voor de wedstrijd op 23-24 oktober 2021. De definitieve vergunning zal pas
verleend worden nadat aan alle voorwaarden is voldaan.
Naar aanleiding van de bedoelde manifestatie en door de talrijke aanwezigheid van
ambulante handelaars, komt de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang.
Om veiligheidsredenen, vooral binnen de omloop van de snelheidsritten, dienen het aantal
verkooppunten van eetwaren en dranken beperkt te worden.
Dit reglement geeft geen toestemming om activiteiten te organiseren die niet toegelaten zijn
tijdens de corona-crisis. Alle richtlijnen opgelegd door de federale overheid in het kader van
de corona-crisis moeten gevolgd worden.

Relevante documenten
•

•
•

Brief van 6 juli 2021 van Autostal Hemicuda, vertegenwoordigd door de heer Guy Desmet,
p/a Dronckaertstraat 586 te 8930 Lauwe, houdende officiële aanvraag tot het organiseren
van de 20ste Hemicuda rally op 23-24 oktober 2021.
Advies van de politie dd. 19 augustus 2021 m.b.t. de Hemicuda rally 23-24 oktober 2021.
Het besluit van de Burgemeester dd. 23 augustus 2021 houdende algemene voorwaarden
tot het organiseren van de Hemicuda editie 2021 op 23-24 oktober 2021.

Juridisch kader
•

De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
135, §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op artikel 119 vernummerd bij de wet
van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989 en op artikel 12 vernummerd bij
de wet van 27 mei 1989, en op artikelen 112 en 114.
• Het decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
• De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten.
• Het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: Dit reglement geeft geen toestemming om activiteiten te organiseren die niet toegelaten
zijn tijdens de corona-crisis. Alle richtlijnen opgelegd door de federale overheid in het kader van de
corona-crisis moeten gevolgd worden.
Artikel 2: Op 24 oktober 2021 van 05.00 uur tot 24.00 uur geldt er een verbod op het houden van
een ambulante activiteit (inclusief eethuisjes, barbecuetoestellen...) tenzij men in het bezit is van
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een schriftelijke vergunning van de Burgemeester, in de hierna vermelde straten en in de
(denkbeeldig afgebakende) zones gevormd door deze straten:
• Noordbosstraat;
• Hemelstraat;
• Hogestraat;
• Watermolenstraat;
• Wittehuisstraat;
• Pollaertstraat;
• Steenstraat;
• Bovekerkemolenstraat;
• Bovekerkesteenweg;
• Bovekerkestraat;
• Kaaistraat;
• Vladslostraat;
• Oude Vladslostraat;
• Calfoortstraat.
De Burgemeester bepaalt de plaats waar de ambulante activiteit mag uitgeoefend
worden. Daarenboven bepaalt de Burgemeester de waren en het middel bij welke de ambulante
activiteit mag uitgeoefend worden.
Artikel 3: Op 24 oktober 2021 van 05.00 uur tot 24.00 uur:
§ 1a. zijn op het grondgebied van de gemeente Kortemark enkel noodreparaties toegestaan aan
de rally wagens.
§ 1b. Service auto’s moeten voorzien zijn van:
• een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4 x 3 meter;
• 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 tenminste 10 literinhoud en een afvalzak.
§ 1c. Op alle noodservicepunten 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 rein worden achtergelaten. Afvalstoffen, auto-onderdelen,
materialen en andere voorwerpen moeten in de servicewagen 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, onder opgave van alle relevante gegevens. Het
voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de voorziene
servicepunten;
• Het schoonspuiten van auto’s is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door het
organisatiecomité zijn aangewezen.
Artikel 4: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en/of 1,00 euro tot 25,00 euro.
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Artikel 5: Van dit besluit wordt dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Veurne, aan de Griffie van de Politierechtbank van het arrondissement Veurne en
aan de Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
12. Het algemeen reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties: Goedkeuring
Intergemeentelijk samenwerkingsverband in de politiezone Polder inzake de
behandeling van dossiers van gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
Aanleiding, feiten en context
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Gemeenten die intergemeentelijk samenwerken in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties doen dat in de meeste gevallen onder een vorm van
intergemeentelijke samenwerking die niet gepaard gaat met een beheersoverdracht. Met
andere woorden valt het personeelslid dat de sanctie oplegt wel onder de notie van een
‘gemeentelijk ambtenaar’. De sanctionerend ambtenaar maakt in dit geval immers deel uit
van één van de gemeenten (Kortemark) die aangesloten zijn bij dit samenwerkingsverband.
Er wordt voorzien dat de gemeente vooraf een overeenkomst afsluit met het
samenwerkingsverband over de specifieke modaliteiten en tevens over de vergoeding die
uitbetaald zal worden.
Deze intergemeentelijke sanctionerend ambtenaar dient door elke gemeenteraad apart te
worden aangewezen.
Tijdens de duurtijd van deze samenwerking zorgt elke gemeente (Diksmuide, Houthulst en
Koekelare) dat elk door haar vroegere aanstelling van een sanctionerend ambtenaar, wordt
opgeheven ex nunc.
Het doel van de samenwerking
De gemeente Kortemark behoort tot de politiezone Polder en beschikt over een
sanctionerend ambtenaar GAS. Hij zal ingezet worden in de overige drie gemeenten van
de politiezone Polder. Deze sanctionerend ambtenaar beantwoordt aan de door de Koning
bij Koninklijk Besluit van 21 december 2013 vastgestelde kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden (Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties, hierna genoemd de GAS-wet).
Hier wordt overeengekomen dat een beroep wordt gedaan op de sanctionerend ambtenaar
van de gemeente Kortemark volgens onderhavig intergemeentelijk samenwerkingsakkoord
in bijlage.
De sanctionerend ambtenaar behandelt de dossiers conform enerzijds de bij wet van 24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties vastgelegde voorschriften
en anderzijds het algemeen reglement omtrent de gemeentelijke administratieve sancties
van de betrokken gemeente (rationae loci).
De sanctionerend ambtenaar oefent zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze uit zoals
wettelijk bepaald. Hij moet autonoom kunnen beslissen en mag daarbij geen instructies
ontvangen.

Relevante documenten
•

Samenwerkingsakkoord

Juridisch kader
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Het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) inzonderheid op bijlage 2.2.1.
"Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht";
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 119, 119 bis, gewijzigd bij de Wet van
24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 133, 134, 134 sexties,
ingevoerd bij de Wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
en 135.
De Wet van 07.05.2004 en de Wet van 19.07.2013 inzonderheid artikel 36 tot wijziging van
de Wet van 08.04.1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet.
De Wet van 17.06.2004 en de Wet van 24.06.2013 tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet.
De Omzendbrief OOP 30bis van 03.01.2005 aangaande de uitvoering van de wetten van
13.05.1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 07.05.2004 tot
wijziging van de wet van 08.04.1965 betreffende de jeugdbescherming en de Nieuwe
Gemeentewet en van 17.05.2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.
Het KB van 17.03.2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17.06.2004
tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.
De Wet van 15.05.2007 en latere wijzigingen tot instelling van de functie van
gemeenschapswachten, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging
van artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet.
De Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen, specifiek met betrekking tot artikel
1716 van het Burgerlijk wetboek.
Het Decreet van 21.12.2007 tot aanvulling van het decreet van 05.04.1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen.
artikel 16.6.3 §1 en §2 van het Decreet Algemeen Milieubeleid (DABM).
Het algemeen politiereglement van de gemeente Kortemark goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad dd. 12/02/1979 en latere wijzigingen.
De Wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De Wet van 21.12.2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, meer bepaald
de artikel 132, 133 en 134.
Het KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging
van een gemeentelijke administratieve sanctie.
Het KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de Wet betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties.
Het KB tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de
gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij art. 44 van de Wet van 24.06.2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Het KB van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het
protocolakkoord in uitvoering van art. 23 van de Wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
Het schrijven d.d. 23.12.2013 van mevr. Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister
van Binnenlandse zaken houdende verduidelijkingen en samenvatting van de Wet van
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24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zijn
uitvoeringsbesluiten.
• het KB van 28.01.2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
• Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 met betrekking tot inbreuken stilstaan en parkeren en
inbreuken op verkeersborden C3 en F103
• Voor de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen is het Decreet over het Lokaal
Bestuur van 22 december 2017 van toepassing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband in de politiezone Polder inzake de
behandeling van dossiers van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) " en omvattende 10
artikelen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal gevoegd worden bij het voormeld samenwerkingsverband
om er één geheel mee te vormen.
Het wordt tevens overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie
van de politierechtbank in West-Vlaanderen en aan de Zonechef politie Polder (5460) te Diksmuide
en de sanctionerend ambtenaar te 8610 Kortemark.
13. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: dorpsraad Kortemark en schoolraad gemeentelijke basisschool "De
Linde"
Relevante documenten
•
•

Verslag van de dorpsraad van Kortemark d.d. 29 juni 2021
verslag van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool "De Linde" d.d. 28 juni 2021.

Besluit:
Er wordt mededeling gegeven van het verslag van de dorpsraad van Kortemark d.d. 29 juni 2021
en van het verslag van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool "De Linde" d.d. 28 juni
2021.
14. Varia
Besluit:
Zie audio-opname op de website.
Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de Gemeenteraad:
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Algemeen Directeur wn.,

Voorzitter Gemeenteraad,

Bram Van Acker

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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