ZITTING GEMEENTERAAD van 6 september 2021

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

OPENBAAR
Commented [SDM1]: In de gemeenteraad van oktober werd
opgemerkt dat Rita Tyvaert en Steven Provoost dit verslag
zich niet hebben onthouden op dit punt maar tegengestemd
hebben.

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 28 juni 2021.
Relevante documenten
•
•

Verslag van de gemeenteraad dd. 28 juni 2021.
Audio-opname van de gemeenteraad dd. 28 juni 2021 op de website.

Met 16 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5
onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt, Mark
Pollentier)
Besluit:
Enig artikel: Het notulenverslag van de gemeenteraad van 28 juni 2021 wordt goedgekeurd.

2. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het vergaderen van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn in OC De Kouter.
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Aanleiding, feiten en context
•

•

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Bijgevolg kan de
burgemeester bij politieverordening beslissen dat de gemeenteraad en OCMW-raad op een
andere locatie worden georganiseerd, namelijk OC De Kouter.
De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.

Relevante documenten
•

Beslissing van de burgemeester dd. 23 augustus 2021 houdende goedkeuring van de
tijdelijke politieverordening over het vergaderen van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn in OC De Kouter.

Juridisch kader
•
•
•

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.
Het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 23 augustus 2021
houdende goedkeuring van de tijdelijke politieverordening over het vergaderen van de
gemeenteraad en OCMW-raad in OC De Kouter.

3. Kennisname opvolgingsrapportering eerste semester 2021 m.b.t. de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025.
Aanleiding, feiten en context
•

•

•

Conform het Decreet Lokaal Bestuur wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het
meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het
geplande. Ze geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat
met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het
meerjarenplan zijn opgenomen. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de
prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken
van de prioritaire acties of actieplannen uit het meerjarenplan.
De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten,
maar moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten
van het lopende jaar op te volgen. Daarom bevatten ze ook overzichten over de geraamde
en de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Zo kunnen de raadsleden de gerealiseerde
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•

bedragen tussentijds vergelijken met de ramingen in het meerjarenplan en de benutting van
de kredieten opvolgen.
De gemeente en het OCMW voeren een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. We werken
met een geïntegreerde planning en stellen gezamenlijke beleidsrapporten op. Het is
bijgevolg logisch dat aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn één
gezamenlijke opvolgingsrapportering gepresenteerd wordt die een beeld geeft van de
uitvoering van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties) van de gemeente en
het OCMW en de financiële weerslag daarvan.

Relevante documenten
•
•

De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten: schema T2: ontvangsten en
uitgaven naar economische aard; schema J1: doelstellingenrekening.
opvolgingsrapportering met rekeningcijfers

Juridisch kader
•

•
•

Artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat de opvolgingsrapportering
minstens volgende elementen dient te bevatten:
o een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het
meerjarenplan; een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven voor het lopende jaar; in voorkomend geval, de wijzigingen in de
assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de
aanpassing ervan; in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/2018
Er zijn geen wijzigingen van de aangenomen assumpties in het meerjarenplan 2020-2025.
Wat betreft de financiële risico's is uiteraard COVID-19 een zeer belangrijke nieuwe
factor. Voor 2021 betekent dit vooralsnog geen grote financiële weerslag.

Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering met een stand van zaken
van de uitvoering van het meerjarenplan over het eerste semester van het boekjaar 2021.
Artikel 2: Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in het
Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

4. Goedkeuring van de budgetwijziging 2021 en de wijziging van het meerjarenplan 20202025 van de kerkfabriek Edewalle
Aanleiding, feiten en context
•

Er werd een gaslek vastgesteld in de kerk van Edewalle. De gastoevoer werd afgesloten
door Fluvius. De installateur heeft gemerkt dat de leidingen verouderd zijn en dienen
vervangen te worden. De installateur heeft een prijsofferte opgemaakt hiervoor. Er was een
groot gasverbruik met gevolg een grotere factuur. Hiervoor werd een budgetwijziging 2021
gemaakt. Aansluitend wordt het meerjarenplan aangepast.

Relevante documenten
•

Budgetwijziging 2021 van kerkfabriek Edewalle
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•
•

Oorspronkelijke versie van de mjp kerkfabriek Edewalle
Nieuwe versie van de mjp kerkfabriek Edewalle

Juridisch kader
•
•

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
De omzendbrief BB – 2007/01 d.d. 12 januari 2007 van het Kabinet van de Vlaamse
Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Kreupelenstraat 2
te 1000 Brussel

Financiële implicaties
•

Oorspronkelijke cijfers van de toelage :

•

nieuwe cijfers mjp en budget :

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4

Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de
meerjarenplanning van de kerkfabriek Edewalle goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek in
kwestie en het erkend representatief orgaan overgemaakt via de ReligioPoint® applicatie.

5. Sport - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Diksmuide betreffende
het gebruik van het zwembad in Diksmuide voor het schoolzwemmen - Goedkeuring
flankerende maatregelen schoolzwemmen.
Aanleiding, feiten en context
•

Naar aanleiding van de sluiting van ons zwembad worden volgende maatregelen genomen
om het schoolzwemmen te ondersteunen in alle lagere scholen van Kortemark:
o We voorzien in de kost van het busvervoer van en naar het zwembad van
Diksmuide en Lichtervelde. Het MMI en het Ellebloempje gaan zwemmen in
Lichtervelde, de andere scholen kunnen gebruik maken van het nieuwe zwembad in
Diksmuide. De gemeente voorzag waar nodig in het verleden reeds busvervoer
voor de scholen naar het zwembad in Kortemark.
o Aangezien verschillende klassen tegelijk zullen zwemmen, worden klaslokalen
gehuurd in Diksmuide zodat de ene klas les kan krijgen terwijl de andere klas
zwemt.
o We nemen de kost voor het gebruik van die klaslokalen in Diksmuide voor onze
rekening.
o We voorzien een tussenkomst in de kostprijs van de zwembeurten. Alles boven €
1,00 per zwembeurt wordt ten laste genomen van het lokaal bestuur met een
maximum van € 1,00 per zwembeurt. Per schooljaar wordt een tussenkomst
voorzien voor maximum 10 zwembeurten per leerling.
o We sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Stad Diksmuide waarbij we een
jaarlijkse bijdrage betalen van € 10.000 voor participatie in de exploitatie en
onderhoud van het zwembad. Deze jaarlijkse bijdrage is gekoppeld aan de index
der consumptieprijzen. De aanpassing van de bijdrage gebeurt jaarlijks op de
verjaardag van de inwerkingtreding van deze samenwerkingsovereenkomst. De
Kortemarkse scholen maken gedurende het schooljaar gebruik van de
accommodatie op donderdagvoormiddag van 9-12u. Indien er nog scholen
bijkomen dan staan wij in voor de planning binnen het vooropgestelde tijdsbestek.
Deze samenwerking vangt aan op 01/09/2021 en loopt tot 31/08/2031. De
samenwerkingsovereenkomst is door partijen opzegbaar door een kennisgeving per
aangetekend schrijven, mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden
voor het einde van elk schooljaar (31/08/20xx). Deze samenwerking wordt op het
einde van elk schooljaar door beide geëvalueerd en indien nodig aangepast,
waarna deze, indien nodig, opnieuw ter goedkeuring aan de betrokken
gemeenteraden wordt voorgelegd.

Relevante documenten
•

Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Diksmuide en de Gemeente Kortemark.
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Juridisch kader
•

Decreet over het lokaal bestuur dd 22 december 2017

Financiële implicaties
•
•
•
•

geraamde kostprijs busvervoer: 45.000 euro
geraamde kostprijs huur klaslokalen: 1.200 euro
participatiebijdrage: 10.000 euro
geraamde kostprijs tussenkomst zwembeurten: 8.150 euro

Met 16 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
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:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist te voorzien in busvervoer van en naar het zwembad van
Diksmuide en Lichtervelde voor alle lagere scholen op het grondgebied van Kortemark.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist de tussenkomst in de kostprijs van de zwembeurten en de
klaslokalen goed te keuren.
Artikel 3: De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Diksmuide en de
gemeente Kortemark goed te keuren.

6. Polderrand, Weststraat 24 te 8460 Oudenburg - Projectvereniging Polderrand:
goedkeuring van het jaarverslag 2020, financieel verslag 2020 en verslag van de
accountant 2020.
Aanleiding, feiten en context
•
•

De gemeente Kortemark is deelgenoot van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Polderrand, Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst.
In navolging van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 11 van de
statuten van de projectvereniging worden volgende stukken overgemaakt: jaarverslag
2020, financieel verslag 2020 en verslag van de accountant 2020 met het verzoek om deze
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Relevante documenten
•
•
•

jaarverslag 2020.
financieel verslag 2020.
verslag van de accountant 2020.
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Juridisch kader
•
•

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 11 van de statuten van de projectvereniging Polderrand.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier,
Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt), 3 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier)
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de volgende toegestuurde verslagen goed: jaarverslag
Polderrand 2020, financieel verslag polderrand 2020, verslag van de accountant 2020.

7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, de
gemeente Koekelare en de gemeente Kortemark voor de aanleg van infrastructuur op
het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk (aanleg fietspad Werkenstraat Koekelare
en Steenstraat Kortemark).
Aanleiding, feiten en context
•
•

•

De gemeentebesturen van Koekelare en Kortemark wensen een volwaardig fietspad aan te
leggen tussen de dorpskern van Bovekerke en de dorpskern van Werken.
Voor de aanleg van dit fietspad wordt samengewerkt met de Provincie West-Vlaanderen in
het kader van het provincieraadsbesluit van 22 maart 2018 betreffende de financiering van
het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in kader van het Fietsfonds.
Voor het realiseren van dit project wensen de betrokken partijen een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, deze samenwerkingsovereenkomst werd
opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen.

Relevante documenten
•

Samenwerkingovereenkomst

Juridisch kader
•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het decreet lokaal bestuur.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 48.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit:
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, gemeente
Koekelare en gemeente Kortemark voor de aanleg van een fietspad langsheen de Werkenstraat in
Koekelare en de Steenstraat in Kortemark, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende
samenwerkingsovereenkomst, overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst Mobiliteit
en Infrastructuur.

8. Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Ondergronds brengen van
nutsleidingen” in de Lichterveldestraat n.a.v. de riolerings- en wegeniswerken met
aanleg van een vrijliggend fietspad.
Aanleiding, feiten en context
•
•
•

•

In de Lichterveldestraat zijn riolerings- en wegeniswerken met aanleg van een vrijliggend
fietspad gepland.
De Lichterveldestraat heeft nog een bovengronds elektriciteitsnet.
Er werd een offerte 0020084842 opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te 8820 Torhout
voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet binnen de werkzone in de
Lichterveldestraat voor een bedrag van 56.964,89 € incl. btw. onder trekkingsrechten.
Er werd een offerte 0020084843 opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te 8820 Torhout
voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet binnen de werkzone in de
Lichterveldestraat voor een bedrag van 72.895,17 € incl. btw. niet onder trekkingsrechten.

Relevante documenten
•

offertes 0020084842 en 0020084843 opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te 8820
Torhout.

Juridisch kader
•

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 30. (In house opdracht).

Financiële implicaties
•

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-00/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-75 (ACT-1004).

Met 20 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier,
Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark
Pollentier)
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Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de offertes 0020084842 voor een bedrag van 56.964,89 € incl.
btw en 0020084843 voor een bedrag van 72.895,17 € opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te
8820 Torhout voor het ondergronds brengen van nutsleidingen binnen de werkzone in de
Lichterveldestraat goed te keuren.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist om offerte 0020084842 te vereffenen met het aandeel
trekkingsrechten.

9. Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Renovatie en verledding van de
openbare verlichting Elflijnenwijk”.
Aanleiding, feiten en context
•

•

De verlichtingspalen in de Elflijnenwijk zijn einde levensduur, vele palen hebben tekenen
van betonrot, in dit kader wordt door Fluvius voorgestelde alle betonnen palen te
vervangen. Tevens worden alle verlichtingsarmaturen in de wijk vervangen door Ledarmaturen.
Voor de aanleg van openbare verlichting werd door Fluvius een offerte P044403
opgemaakt voor een bedrag van 123.706,79 € incl. btw.

Relevante documenten
•
•
•

Offerte P044403 opgemaakt voor een bedrag van 123.706,79 € incl. btw voor de renovatie
en verledding van de openbare verlichting in de Elflijnenwijk.
Ontwerpplannen
foto's palen met betonrot

Juridisch kader
•
•

•

•

De gemeenteraadsbeslissing dd. 17 maart 1995 waarbij de herstructurering van de
energiesector de gemeente toegetreden is bij de W.V.E.M. (nu Fluvius).
De beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax dd. 24 januari 2010 houdende invoering
van trekkingsrechten voor de renovatie van HPL-armaturen door energiezuinige
verlichtingstoestellen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d ii
(de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen
van: mededinging ontbreekt om technische redenen).
Het decreet lokaal bestuur

Financiële implicaties
•

Code budgetsleutel: 2018/ACT-163/0670-00/228007/BESTUUR/CBS/IE-16 en 2018/ACT87/0290-00/150000/BESTUUR/CBS/IE-13

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de renovatie en verledding van de
openbare verlichting in de Elflijnenwijk te Handzame.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist de offerte P044403 opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te
8820 Torhout goed te keuren voor een totaalbedrag van 123.706,79 € incl. btw.
Artikel 3: De gemeenteraad beslist om het project te vereffenen via het overschot van het aandeel
trekkingsrechten.

10. Brouwerijsite Kortemark VG12 - Kennisname van akte verkoop (Brouwsaele,
parkingcomplex - parking gemerkt pp-20 & 21) opgesteld door Meester François
Blontrock, notaris met standplaats te Brugge met tussenkomst door Meester Debbie
Hebbelinck, notaris met standplaats te Kortemark.
Aanleiding, feiten en context
•

Deze ontwerpakte/verkoopovereenkomst verkoop wordt voor kennisname aan de raad voor
gelegd.

Relevante documenten
•

Ontwerpakte/verkoopovereenkomst: VANROLLEGHEM, Karien Paula Martha

Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de voormelde akte
verkoop/verkoopovereenkomst, opgesteld door Meester François Blontrock, notaris met
standplaats te Brugge met tussenkomst door Meester Debbie Hebbelinck, notaris met standplaats
te Kortemark.

11. Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze: renovatie van het stations- en
sanitaire gebouw van het Station van Kortemark.
Aanleiding, feiten en context
•

•
•
•
•
•

De ontwerpopdracht voor de opdracht “verbouwen van het stations- en sanitaire gebouw
van het station van Kortemark” werd op 18 september 2020 gegund aan Fish architecten,
Mandellaan 417 te 8800 Roeselare.
Het ontwerp werd dd. 08 juli voorgelegd en besproken met Inter en de participerende
voorzieningen.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 429_AB_20210708 opgesteld door
de ontwerper.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 300.000 € incl. 21% btw.
De renovatie werd opgenomen in het Grensoverschrijdend Interreg V-programma
Transmobil, waarbij een subsidie werd toegekend van 143 632,99 euro.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
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Relevante documenten
•
•

Aanbestedingsdossier met bijlagen.
Advies Inter dd. 8 juli 2021.

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 artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële implicaties
•

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2021 op de budgetsleutel
BP2020_2025-2/ACT-1048/0290-00/221007/GEMEENTE/CBS/IP-86/U/0.

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier,
Tim Deweerdt), 4 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle
Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 429_AB_20210708 opgesteld door Fish
architecten goed. 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 300.000 € incl. 21% btw.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
open aanbesteding.
Artikel 3: De gemeenteraad beslist dat het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en
bekendgemaakt op nationaal niveau.

12. Schoolwegel - aanvullend verkeersreglement.
Aanleiding, feiten en context
•
•

Het college heeft in de zitting van 30 april 2021 beslist om een snelheidsregime van 30
km/u in te voeren in de Schoolwegel.
Het aanvullend verkeersreglement van de Schoolwegel moet hiervoor worden aangepast.
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Relevante documenten
•
•

Gemeenteraadsbeslissing dd. 9 november 2015 houdende het aanvullend
verkeersreglement van de Schoolwegel.
Collegebeslissing dd. 30 april 2021 houdende de invoering van een snelheidsregime van
30 km/u in de Schoolwegel.

Juridisch kader
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het aanvullend verkeersreglement van de Schoolwegel, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 9 november 2015.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1:
Op de Schoolwegel, meer bepaald het stuk van de Handzamestraat tot de Elflijnenlaan in de
richting van de Handzamestraat geldt:
• verboden rijrichting voor iedere bestuurder.
In de tegenovergestelde richting geldt:
• toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C1;
• verkeersborden F19.
Artikel 2:
Op de Schoolwegel geldt:
• de toegang is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen
en van motorfietsen met zijspan;
• de toegang is verboden voor bestuurders van motorfietsen;
• de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
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•
•
•

verkeersborden C5;
verkeersborden C7;
de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV.

Artikel 3:
Op de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen tussen de Edewallestraat en OC Gildezaal, ter
hoogte van het kruispunt met de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen tussen de
Handzamestraat en de Elflijnenlaan, geldt:
• de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen.
Op de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen tussen de Handzamestraat en de
Elflijnenlaan, ter hoogte van het kruispunt met de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen
tussen de Edewallestraat en OC Gildezaal, geldt:
• de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B5;
• verkeersborden B15.
Artikel 4:
Op de Schoolwegel:
• meer bepaald het stuk gelegen tussen de Edewallestraat en OC Gildezaal, ter hoogte van
het kruispunt met de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen tussen de
Handzamestraat en de Elflijnenlaan;
• ter hoogte van de uitrit van OC Gildezaal, meer bepaald de uitrit gelegen in de
Schoolwegel, het stuk tussen OC Gildezaal en de Elflijnenlaan;
geldt:
• de bestuurders zijn verplicht links af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden D1.
Artikel 5:
Op de Schoolwegel ter hoogte van de uitritten van de parking gelegen in de Schoolwegel tussen
de Handzamestraat en de Elflijnenlaan, kant van de Elflijnenlaan, geldt:
• de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden D1.
Artikel 6:
Op de Schoolwegel ter hoogte van:
• het kruispunt met de Elflijnenlaan;
• het kruispunt met de Edewallestraat;
geldt:
• de bestuurders moeten voorrang verlenen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B1.
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Artikel 7:
Op de Schoolwegel, meer bepaald het stuk gelegen tussen de Handzamestraat en de
Elflijnenlaan, ter hoogte van de parking gelegen nabij de Elflijnenlaan, geldt:
• voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
• wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.
Artikel 8:
Op de Schoolwegel, in beide richtingen, geldt:
• het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C43.
Artikel 9:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Schoolwegel
worden opgeheven.
Artikel 10:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.

13. Zarren-Lindestraat - aanvullend verkeersreglement.
Aanleiding, feiten en context
•

•

Het college heeft in de zitting van 7 augustus 2020 beslist om een proefopstelling te
plaatsen op het kruispunt Zarren-Lindestraat X Kruisstraat cfr. het voorgelegde
ontwerpplan. Deze proefopstelling moet een jaar na uitvoering worden geëvalueerd.
Het aanvullend verkeersreglement van de Zarren-Lindestraat moet hiervoor worden
aangepast.

Relevante documenten
•
•
•

Collegebeslissing dd. 25 oktober 2019 houdende de actiepunten van het
schoolvervoersplan van de gemeentelijke basisschool 'De Linde' te Zarren.
Collegebeslissing dd. 7 augustus 2020 houdende de aanpak van het kruispunt ZarrenLindestraat X Kruisstraat.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 2015 houdende het aanvullend verkeersreglement
van de Zarren-Lindestraat.

Juridisch kader
•

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.

14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het aanvullend verkeersreglement van de Zarren-Lindestraat, goedgekeurd door de
gemeenteraad in de zitting van 20 april 2015.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Met 20 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Jelle Vercoutere, Koen Decleir,
Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier,
Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark
Pollentier)
Besluit:
Artikel 1:
Op de Zarren-Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de Stadenstraat geldt:
• de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;
• de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt
aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B5;
• wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode.
Artikel 2:
Op de Zarren-Lindestraat ter hoogte van:
• het kruispunt met de Mollestraat;
• het kruispunt met de Molenstraat;
• het kruispunt met de Legestraat;
geldt:
• de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B15.
Artikel 3:
Op de Zarren-Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de Kruisstraat geldt:
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•
•

de bestuurders moeten voorrang verlenen;
de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt
aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B1;
• wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 4:
Op de Zarren-Lindestraat van het kruispunt met de Molenstraat tot het kruispunt met de Kruisstraat
geldt:
• het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te
halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode.
Artikel 5:
Op de Zarren-Lindestraat:
• vanaf het kruispunt met de Stadenstraat over een lengte van 40 meter;
• vanaf het kruispunt met de Kruisstraat over een lengte van 3 meter;
geldt:
• het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep die het naderen van de
doorlopende streep aankondigt te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te
slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen;
• het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van
de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.
Dit wordt gesignaleerd door:
• wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode;
• wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode.
Artikel 6:
Op de Zarren-Lindestraat van het kruispunt met de Kruisstraat tot huisnummer 45A aan de kant
van de onpare huisnummers geldt:
• de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg dat
gelegen is aan de andere kant van deze streep is voorbehouden voor het stilstaan en
parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode
Artikel 7:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de ZarrenLindestraat worden opgeheven.
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Artikel 8:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.

14. Motie naar aanleiding van het wetsontwerp tot aanpassing van artikel 186 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mark Pollentier, Raadslid
Aanleiding, feiten en context
•
•

•

•

•

•

•

Op 18 juni 2021 kwam het in voorbereiding zijnde wetsontwerp tot aanpassing van artikel
186 Gerechtelijk Wetboek ter sprake op het burgemeestersoverleg van de Westhoek.
Momenteel is het bestaan van de afdelingen van de Rechtbanken van Eerste Aanleg,
Arbeids- en Ondernemingsrechtbanken verankerd in de wet. De wetgever waarborgt
bijgevolg het bestaan van bijvoorbeeld de Ieperse ondernemingsrechtbank.
Door de beoogde wetswijziging zal het voortbestaan van rechtbanken afhangen van de
beslissing van Voorzitters van de Rechtbanken zelf. Gezien deze reeds georganiseerd zijn
op provinciaal niveau (Rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen, Arbeidsrechtbank
West-Vlaanderen) of nog hoger niveau (het zgn. ressortniveau Ondernemingsrechtbank
Gent = Oost- + West-Vlaanderen), is de vrees gegrond dat dit snel zal leiden tot de
afschaffing van landelijk gelegen afdelingen van Rechtbanken.
Het voortbestaan van de Ieperse en Veurnse Ondernemingsrechtbank wordt bijgevolg zeer
onzeker wanneer deze wetswijziging ingang vindt. Ook het voortbestaan van de Rechtbank
van Eerste Aanleg en Arbeidsrechtbank komt daardoor onder druk te staan.
Het voorliggend wetsontwerp kan onmogelijk de goedkeuring wegdragen van een landelijke
regio zoals de Westhoek. Decennialang wordt in de regio al gestreden tegen een
terugtrekkende overheidsdienstverlening. Een snelle blik op de vergaderagenda's van het
burgemeestersoverleg levert een lange lijst aan voorbeelden uit diversie sectoren op:
o De terugtrekking van de postdiensten,
o De gebrekkige uitbouw en het ondermaatse onderhoud van nutsdiensten,
o De centralisering in de ziekenhuissector,
o De afbouw van het openbaar vervoer,
o Het wegtrekken van allerhande vormen van (aanvullende) onderwijsaanbod,
o Het verdwijnen van de dienstverlening van de FOD Financiën,
o ...
Het idee dat een overheid zijn dienstverlening zo goed als mogelijk dient te spreiden over
zijn volledige grondgebied wordt steeds meer losgelaten. Een organisatiemodel waarbij
basisdienstverlening van de overheid enkel nog aangeboden wordt in een selecte groep
van 'centrumsteden' komt steeds nadrukkelijker op de voorgrond.
Het wegtrekken van justitie uit de nabijheid van rechtszoekenden is wel degelijk
problematisch. Nabijheid staat voor vertrouwdheid en vertrouwen. In perifere gebieden is er
argwaan tegen centrale organisaties. Indien gerechtsgebouwen en zittingen verdwijnen of
quasi verdwijnen in die regio's, zal dit het vertrouwen in justitie verminderen. Ook de
rechtshulp zal verdwijnen, vermits de advocatuur in grote mate de rechtbanken zal volgen
en m.a.w. ook geleidelijk aan nog slechts beperkt aanwezig zal zijn in die regio.
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•

•

•

De latente keuze voor centralisering wordt naar alle waarschijnlijkheid ingegeven door een
streven naar grotere efficiëntie. Echter, de afgelopen gezondheidscrisis heeft ons geleerd
dat digitalisering en informatisering enorme mogelijkheden tot grotere efficiëntie bieden. Als
er ingezet wordt op efficiëntie door digitalisering moet er niet ook tegelijk fysiek
gecentraliseerd worden, integendeel. De huidige economische tendens om terug te
decentraliseren dient eerder te worden gevolgd. Decentraliseren, wordt opnieuw mogelijk
gemaakt door de efficiëntie van digitalisering: terug naar lokaler, menselijker,...
Dit idee wordt onder meer goed uitgewerkt door Geert Noels (Gigantisme: Van too big to
fail naar...kleiner en menselijker). Volgens Noels schuilt er namelijk weerbaarheid in
kleinschaligheid. Steden doen het beter dan nationale overheden. Kleine wendbare
bedrijven staan dichter bij hun werknemers dan grote multinationals. Kleine scholen doen
het beter dan grote...
Bij het organiseren van fysieke zittingen, moet het bijgevolg de bedoeling zijn dat de
zetelende magistraat zich verplaatst naar de zitting en niet de rechtszoekende naar de
magistraat. Op het vlak van mobiliteit staat dit voor de verplaatsing van één tegenover de
verplaatsing van velen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad pleit voor het voortbestaan van de 'nabijheidsrechtbanken' bij de
herziening van art. 186 Gerechtelijk Wetboek.
De problemen waarmee ons rechtssysteem kampt zijn historisch opgebouwd. Specifieke
problemen verdienen een gepaste oplossing; Een algemene keuze voor een blinde centralisering
vormt niet de oplossing voor deze specifieke problemen.
De nabije organisatie van de rechtsbedeling zal het vertrouwen erin verhogen. De hedendaagse
mogelijkheden inzake digitalisering bieden daarbij opportuniteiten om dit op een efficiënte manier
te doen.

15. Goedkeuring verwerkingsovereenkomst in kader van de verwerking van
persoonsgegevens ter bestrijding van de Covid-19-pandemie via casemanagement.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mark Pollentier, Raadslid
Aanleiding, feiten en context
•
•

•
•

Op 25/06/2021 werd het Samenwerkingsplatform voor UitbraakManagement (SUM)
beschikbaar voor alle eerstelijnszones en lokale besturen.
Dit platform maakt het voor de lokale besturen mogelijk om bijkomende risicocontacten in
kaart te brengen voor clusters en persoonlijke samenkomsten waarbij niet alle aanwezigen
gekend waren tijdens het corona contactonderzoek.
Op deze manier kan het volledige risico op verspreiding van het Covid-19-virus in kaart
gebracht worden met als doel dit zoveel mogelijk in te dijken.
Cases die niet opgenomen worden door het lokaal bestuur, worden centraal opgenomen.
Via het dashboard van het SUM-platform kan het lokaal bestuur de volledige situatie mee
opvolgen.
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•
•

Gezien de gevoelige informatie gelinkt aan dit SUM-platform, werd reeds een
geheimhoudingsverklaring ondertekend door de personen die toegang hebben.
Echter dient in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG/GDPR) nog een verwerkingsovereenkomst ondertekend te worden voor het uitvoeren
van casemanagement via SUM.

Relevante documenten
•

Verwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Gemeente
Kortemark.

Juridisch kader
•
•

•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken.
Decreet van 21 november 2003 betreffende preventief gezondheidsbeleid.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de verwerkingsovereenkomst tussen het
Agentschap Zorg en Gezondheid en Gemeente Kortemark inzake het verwerken van
persoonsgegevens ter bestrijding van de Covid-19-pandemie via casemanagement en keurt deze
overeenkomst goed.

16. Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en het addendum,
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mark Pollentier, Raadslid
Aanleiding, feiten en context
•

•

Sedert de opstart vormt optie 1 (bronopsporing en quarantainecoaching) een belangrijk
beheersinstrument om:
o contacten van besmette personen snel te identificeren en in quarantaine te
plaatsen;
o (uitbraak)clusters te detecteren en isoleren;
o burgers blijvend aan te moedigen en te sensibiliseren om de basismaatregelen vol
te houden om zo de transmissie van het COVID-19 virus te doorbreken en deze
pandemie in te dijken.
Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.
Als enige niveau ondernemen lokale besturen concrete acties om de bronopsporing te
versterken. Ze leggen verbanden door analyse van de beschikbare gegevens, inclusief de
gegevens verkregen uit de samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad, waardoor
ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden
teruggebracht om op die manier verdere verspreiding van COVID-19 te beperken door het
aanpassen van het lokale beleid inzake infectiebestrijding. Bij detectie van hotspots worden
eveneens maatregelen genomen om deze te isoleren en zo mogelijk in te perken.
Intussen vordert de vaccinatiecampagne in Vlaanderen met rasse schreden. Niettemin zal
bronopsporing de komende maanden nodig blijven. Dit blijft een tweede belangrijke
beschermingslinie tegen de verspreiding van het virus.
Uit 2020 leerden we dat de combinatie van versoepelingen van de maatregelen die de
verspreiding van het coronavirus moesten indijken in de lente- en zomermaanden, de
terugkeer van vakantiegangers en het slechter wordende weer naar het einde van de
zomer toe mogelijk aanleiding gaven tot de tweede en meest dodelijke golf van de coronapandemie in België. Het begin van de tweede golf werd door Sciensano vastgesteld op
maandag 31 augustus 2020.
Uit de evaluatie van de periode 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 blijkt de
meerwaarde van de lokale besturen. Door hun direct contact met de burger en diepgaande
kennis van de lokale situatie kunnen de lokale besturen de bronopsporing en
quarantainecoaching heel doeltreffend aanpakken. Hierbij gebruiken ze verschillende
acties en methodieken om nieuwe uitbraken en nieuwe besmettingen snel te lokaliseren en
te bekampen. In aanvulling van de centrale contacttracing op het Vlaamse niveau konden
de lokale besturen fysieke hulp bieden of zelfs beschermingsmateriaal ter beschikking
stellen.
Op 16 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering met het besluit van de Vlaamse regering van
16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken (hierna BVR 16 juli 2021) de
contouren voor de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale
bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen door lokale
besturen na 31 augustus 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie voor optie 1.
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de
centrale contactcenters.
De gemeenten die inzetten op optie 1 (sensibilisering / communicatie, preventie,
bronopsporing en quarantainecoaching) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per
inwoner per maand voor een periode van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie
1.
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming
van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol
op te nemen.
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•

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen
die de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden
binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te
versterken.

Relevante documenten
•

•

•
•
•

Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken - optie 1.
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse
Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie te versterken en het
geconsolideerde besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding
van de COVID-19 pandemie te versterken.
Afsprakenkader met ELZ Houtland en Polder.
Verwerkersovereenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens met Agentschap
Zorg en Gezondheid.
Protocol verdere maatregelen.

Juridisch kader
•

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken (hierna: BVR van 16 juli 2021).
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, het geconsolideerde
besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning
van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst en
addendum met bijlagen en keurt deze goed.
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BESLOTEN
17. Gemeentelijke Administratieve Sancties – Aanwijzing van een ambtenaar die inbreuken
op het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties kan
vaststellen.
Aanleiding, feiten en context
•
•
•
•

•

De gemeenteraad keurde het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties goed in november 2015. Dit werd ondertussen bijgestuurd.
Ondertussen volgde een gemeentelijk ambtenaar de vereiste opleiding om vaststellingen
van inbreuken op voormeld reglement uit te voeren.
In een vervolgstadium zal het personeelslid nog de vorming gemeenschapswacht volgen.
De vaststeller voert taken uit in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke
administratieve sancties, bijgevolg is het aangewezen dat die gemeentelijke ambtenaar
wordt aangewezen om inbreuken op het algemeen reglement op de gemeentelijke
administratieve sancties vast te stellen.
Mevrouw Barbara Wyffels voldoet op heden tevens aan de overige voorwaarden, zoals
opgelegd in het KB te weten:
o 1° ten minste 18 jaar oud zijn,
o 2° niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of
criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf,
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de
politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht
om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor
lichamelijke ongeschiktheid,
o 3° minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs.

Relevante documenten
•
•
•

Uittreksel strafregister
Diploma secundair onderwijs
Brevet vaststeller gas

Juridisch kader
•
•
•
•
•
•

•

De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119 bis, gewijzigd ingevolge de wet van
13.05.1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
De wet van 24/06/2013 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
De wet van 07.05.2004 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 betreffende de
jeugdbescherming en de Nieuwe Gemeentewet.
De wet van 17.06.2004 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.
Het KB van 07.01.2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar
en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13.05.1999 betreffende de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties.
Het KB van 21.12.2013 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
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•

•
•

•

•
•

•

bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging
van een gemeentelijke administratieve sanctie,
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 17.06.2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.
De wet van 20.07.2005 houdende diverse bepalingen.
De Omzendbrief OOP 30ter van 10.11.2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20.07.2005
houdende diverse bepalingen.
De Wet van 15.05.2007 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 omvorming van de stadswachten naar gemeenschapswachten.
Onze beslissing dd. 09.11.2015 houdende de vaststelling van een algemeen reglement op
de gemeentelijke administratieve sancties, aangepast door ons op 08/05/2017 en
10/02/2020.
De omzendbrief dd. 22.07.2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties, in het bijzonder onder III.1. onder
punt 18.

Gaat vervolgens over bij geheime stemming tot aanstelling van mevr Barbara Wyffels, voornoemd,
als vaststeller - gemeentelijke ambtenaar die inbreuken op het algemeen reglement op de
gemeentelijke administratieve sancties kan vaststellen.
21 leden nemen deel aan de stemming.
21 stembriefjes worden in de stembus gevonden.
De oplezing van de stembriefjes geeft volgend resultaat:
21 stemmen op naam van Barbara Wyffels,
0 neen-stemmen,
0 blanco stemmen,
0 onthoudingen.
Gelet op de uitslag van de geheime stemming.
Besluit:
De gemeenteraad stelt vast dat mevr. Barbara Wyffels, tewerkgesteld bij de gemeente Kortemark,
voldoet op heden tevens aan de overige voorwaarden, zoals opgelegd in het KB te weten :
1° ten minste 18 jaar oud zijn;
2° niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf
bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens
inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit
een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan
voor lichamelijke ongeschiktheid;
3° minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;

23

Artikel 1: De gemeenteraad wijst Barbara Wyffels, geboren te Roeselare op 18/08/1971, bij de
gemeente Kortemark aan als gemeentelijke ambtenaar die inbreuken op het algemeen reglement
op de gemeentelijke administratieve sancties kan vaststellen (vaststeller).
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing voor uitvoering te geven aan mevr. Barbara Wyffels,
voornoemd, en ter kennisgeving over te maken op elektronische wijze aan :
• de Korpschef van de politiezone Polder,
• aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Kortemark.
Artikel 3: De vaststeller moet steeds een identificatiekaart op zichtbare wijze dragen. Het model
van een dergelijke kaart is conform het Ministerieel besluit van 5 september 2014, als volgt.
Deze identificatiekaart:
• heeft een rechthoekige vorm met afgeronde hoeken
• is wit
• is geplastificeerd
• meet 85,6 mm op 54 mm
De precieze vermeldingen die op de kaart komen worden aangepast conform het koninklijk besluit
van 21 december 2013 over vaststellers van GAS-inbreuken.
Artikel 4: De voormelde werkwijze inzake de identificatiekaart wordt echter gewijzigd vanaf 1
november als volgt: Vanaf 1 november 2021 is er voor de aangestelden dezelfde identificatiekaart:
een uniform model dat wordt uitgereikt rechtstreeks door de minister van binnenlandse Zaken (de
FOD Biza) en niet meer door de burgemeesters. Het model van de nieuwe kaart is alvast in het
Belgisch Staatsblad verschenen. (dd. 02/10/2020)
Recent liet de FOD weten : Er zal hiervoor nog een schrijven worden verstuurd naar alle steden en
gemeenten om de gegevens op te vragen zodat de kaarten kunnen aangemaakt worden. De firma
die de kaarten maakt, zal deze ook afleveren bij de steden en gemeenten.
In afwachting van dit nieuw model wordt gewerkt met de kaart vermeld in artikel 3.
Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur,

Voorzitter Gemeenteraad,

Sara De Meyer

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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