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OPENBAAR
ORGANISATIE
1. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP)
Voorwerp en motivering
De algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ zoals goedgekeurd
door de algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van
beheerscomité van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals
goedgekeurd door partners van de interlokale vereniging.
Partner

Algemeen

Alveringem

14.07.2016

De Panne

27.12.2016

Diksmuide

29.08.2016

Heuvelland

19.09.2016

Houthulst

17.01.2017

Ieper

4.07.2016

Koekelare

7.07.2016

Kortemark

5.09.2016

Langemark-Poelkapelle

5.09.2016

Lo-Reninge

30.06.2016

Mesen

29.09.2016

Nieuwpoort

18.08.2016

Poperinge

26.09.2016

Veurne

22.08.2016

Vleteren

22.08.2016

Wervik

27.06.2017

Zonnebeke

12.07.2016

Provincie West-Vlaanderen 01.09.2016
West-Vlaamse
Intercommunale

15.06.2016

WAI vzw

12.12.2016

OCMW Poperinge

14.07.2016

Art. 12 en 13 van deze algemene overeenkomst die de wijze bepalen waarop het jaarverslag
en de jaarrekening moeten goedgekeurd worden.
De aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 21 mei 2010 en zoals goedgekeurd door
partners van de interlokale vereniging.
Partner

Westhoekoverleg

Alveringem

26.08.2010

De Panne

27.07.2010

Diksmuide

30.08.2010

Heuvelland

30.08.2010

Houthulst

24.08.2010

Ieper

05.07.2010

Koekelare

12.07.2010

Koksijde

16.08.2010

Kortemark

06.09.2010

Langemark-Poelkapelle

30.08.2010

Lo-Reninge

19.08.2010

Mesen

30.08.2010

Nieuwpoort

27.07.2010

Poperinge

26.08.2010

Veurne

30.08.2010

Vleteren

30.08.2010

Wervik

07.09.2010

Zonnebeke

08.11.2010

West-Vlaamse
Intercommunale

16.06.2010

De aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’ zoals goedgekeurd door de algemene vergadering
van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals goedgekeurd door partners van de interlokale
vereniging.
Partner

Jeugd

Alveringem

14.07.2016

De Panne

27.12.2016

Diksmuide

29.08.2016

Heuvelland

19.09.2016

Ieper

4.07.2016

Kortemark

5.09.2016

Langemark-Poelkapelle

5.09.2016

Lo-Reninge

30.06.2016

Mesen

29.09.2016

Nieuwpoort

18.08.2016

Poperinge

26.09.2016

Veurne

22.08.2016

Vleteren

22.08.2016

Wervik

06.06.2017

Zonnebeke

12.07.2016

De aanvullende overeenkomst ‘Wonen’ zoals goedgekeurd door het beheerscomité van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 16.11.2007 en zoals goedgekeurd door
partners van de interlokale vereniging.
Partner

Wonen

Alveringem

27.12.2007

Diksmuide

28.12.2007

Houthulst

11.12.2007

Kortemark

16.6.2014

Lo-Reninge

27.11.2007

Veurne

26.11.2007

De aanvullende overeenkomst ‘milieubeleid’ zoals goedgekeurd door het beheerscomité van
de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 25.02.2005 en zoals goedgekeurd door
partners van de interlokale vereniging.
Partner

Milieu

Lo-Reninge

28.07.2005

Vleteren

03.05.2005

West-Vlaamse
Intercommunale

22.06.2005

De aanvullende overeenkomst ‘Energielening Westhoek’ zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van
de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals goedgekeurd door
partners van de interlokale vereniging.
Partner

Energielening

Alveringem

14.07.2016

De Panne

27.12.2016

Diksmuide

29.08.2016

Heuvelland

19.09.2016

Houthulst

17.01.2017

Ieper

4.07.2016

Koekelare

7.07.2016

Kortemark

05.09.2016

Langemark-Poelkapelle

05.09.2016

Lo-Reninge

30.06.2016

Mesen

29.09.2016

Nieuwpoort

18.08.2016

Poperinge

26.09.2016

Veurne

22.08.2016

Vleteren

22.08.2016

Zonnebeke

12.07.2016

OCMW Poperinge

14.07.2016

De aanvullende overeenkomst ‘welzijn in de Westhoek’ zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van
de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals goedgekeurd door
partners van de interlokale vereniging.
Partner

Welzijn

Alveringem

14.07.2016

De Panne

27.12.2016

Diksmuide

29.08.2016

Heuvelland

19.09.2016

Houthulst

17.01.2017

Ieper

4.07.2016

Koekelare

7.07.2016

Kortemark

5.09.2016

Langemark-Poelkapelle

5.09.2016

Lo-Reninge

30.06.2016

Mesen

29.09.2016

Nieuwpoort

18.08.2016

Poperinge

26.09.2016

Veurne

22.08.2016

Vleteren

22.08.2016

Wervik

06.06.2017

Zonnebeke

12.07.2016

Provincie West-Vlaanderen

1.09.2016

WAI vzw

12.12.2016

Art. 5, 1ste al. van de algemene overeenkomst waarin wordt bepaald dat de interlokale
vereniging van start gaat zodra alle deelnemende rechtspersonen de algemene
overeenkomst hebben goedgekeurd en gelet op het schrijven van de gemeente Koksijde van
05.09.2016 met kenmerk SEC.ER.193.03.117 waarin verwezen wordt naar de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen om de voorgelegde overeenkomsten niet goed
te keuren; Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van Koksijde dd. 20 januari 2014
van het protocol van Westhoekoverleg op basis waarvan de deelname van Koksijde aan het
Westhoekoverleg wordt geregeld.
Regelgeving
Het decreet over de intergemeentelijke samenwerking van 6 juni 2001, art. 6 t.e.m. 9.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De lijst met deelnemende partijen onder de tweede titel ‘algemene overeenkomst interlokale
vereniging Westhoekpersoneel’ van de algemene overeenkomst van de interlokale
vereniging wordt als volgt aangepast: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland,
Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen,
Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik, Zonnebeke, Provincie West-Vlaanderen,
West-Vlaamse Intercommunale (WVI), WAI vzw, OCMW Poperinge.
De lijst met deelnemende partijen onder de eerste titel ‘deelnemende partners’ van de
aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ wordt als volgt aangepast: Alveringem, De
Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik,
Zonnebeke, West-Vlaamse Intercommunale (WVI).
De lijst met deelnemende partijen onder de tweede titel ‘deelnemende partners’ van de
aanvullende overeenkomst ‘energielening Westhoek’ van de interlokale vereniging wordt als
volgt aangepast: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper,
Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge,
Veurne, Vleteren, Zonnebeke, OCMW Poperinge.
De lijst met deelnemende partijen onder de tweede titel ‘deelnemende partners’ van de
aanvullende overeenkomst ‘welzijn in de Westhoek’ van de interlokale vereniging wordt als
volgt aangepast: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper,
Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge,
Veurne, Vleteren, Wervik, Zonnebeke, Provincie West-Vlaanderen, WAI vzw.
Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2016.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan het secretariaat van de Interlokale Vereniging
Westhoekpersoneel, Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
EREDIENSTEN
2. Jaarrekening 2016 Sint-Martinus Roesbrugge

Voorwerp en motivering
Poperinge bezorgt de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge
goedgekeurd in zitting van de kerkraad van 28.02.2017 en goedgekeurd door de
gemeenteraad van Poperinge in zitting van 24.04.2017.
Regelgeving
Artikel 52 §3 van het decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 54 tot 56;
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.. inzonderheid de artikels
23 1e lid.
De omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Ons besluit dd. 24.10.2013 over de goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van de
kerkfabriek Sint.-Martinus Roesbrugge en latere wijzigingen.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2016 van Sint-Martinus
Roesbrugge die sluit met een batig saldo.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan het betrokken kerkbestuur .
3. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Mildreda Izenberge en
Sint-Audomarus Beveren-IJzer
Voorwerp en motivering
Het centraal kerkbestuur van de federatie Alveringem, dient de wijziging meerjarenplan
2014-2019 in van de kerkfabrieken Sint-Mildreda Izenberge en Sint-Audomarus Beveren,
met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. inzonderheid de artikels 13,
15 en 16 2e lid.
De omzendbrief BB. 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Mildreda Izenberge
en Sint-Audomarus Beveren wordt goedgekeurd.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
4. Budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Audomarus Alveringem, SintAudomarus Beveren, Sint-Mildreda Izenberge en Sint-Martinus Leisele
Voorwerp en motivering
Het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem op het Gemeentebestuur van de budgetwijzigingen 2017, goedgekeurd in de
zittingen van:
-

de kerkraad van Sint-Audomarus te Alveringem dd. 11.04.2017

-

de kerkraad van Sint-Audomarus te Beveren IJzer dd. 10.04.2017

-

de kerkraad van Sint-Mildreda te Izenberge dd. 12.04.2017

-

de kerkraad van Sint-Martinus te Leisele dd. 15.04.2017

met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad;
De bijgevoegde begeleidende nota’s waarin de redenen van de budgetwijzigingen worden
toegelicht.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. inzonderheid artikel 23 1e
lid.
De omzendbrief BB. 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Ons besluit dd. 24.10.2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van alle
kerkfabrieken, dd. 25.09.2015 houdende goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 en ons besluit van heden.
De wet van 29.07.1991
bestuurshandelingen.

houdende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

de

Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt akte van de wijzigingen van het budget 2017 van de kerkfabrieken
Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus Beveren, Sint-Mildreda Izenberge en SintMartinus Leisele.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.

5. Aktename budget 2018 kerkfabriek Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus
Beveren, Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Lambertus Hoogstade, Sint-Mildreda
Izenberge, Sint-Martinus Leisele en Sint-Jan Onthoofding Stavele
Voorwerp en motivering
Het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem, van de budgetten 2018, goedgekeurd in de zittingen van:
-

de kerkraad Sint-Audomarus te Alveringem dd. 05.04.2017

-

de kerkraad Sint-Audomarus te Beveren IJzer dd. 10.04.2017

-

de kerkraad St.-Petrus te Gijverinkhove dd. 04.04.2017

-

de kerkraad Sint-Martinus te Leisele dd. 12.04.2017

-

de kerkraad Sint-Lambertus Sint-Rijkers/Hoogstade dd. 25.04.2017

-

de kerkraad Sint-Jan-Onthoofding te Stavele dd. 17.04.2017

-

de kerkraad Sint-Mildreda te Izenberge dd. 12.04.2017

samen met de toegevoegde samenvattende tabel van de hierin voorziene gemeentelijke
toelagen en dit met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad;
De gemeentelijke toelagen voor bovenvernoemde kerkfabrieken liggen binnen de grenzen
van de bedragen opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen en goedgekeurde
wijzigingen.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikel 2, 47 en 48.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. inzonderheid de artikel 20
en 21.
De omzendbrief BB 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29.07.1991
bestuurshandelingen.

houdende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

de

Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken Sint-Audomarus
Alveringem, Sint-Audomarus Beveren aan de IJzer, Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Martinus
Leisele, Sint-Lambertus te Sint-Rijkers/Hoogstade en Sint-Jan-Onthoofding te Stavele en
Sint-Mildreda Izenberge.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
ONDERWIJS
6. Aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs
Voorwerp en motivering

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd
op 02 juli 2015 is aan actualisatie toe.
Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in
de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure.
Het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Regelgeving
Het
gemeentedecreet
van
15
juli
2005,
artikelen
42
en
43.
De
nieuwe
gemeentewet
van
24
juni
1988,
artikel
104
en119.
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11 ter,19,27,28,31,32,33 en 37
zoals het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016.
Het
overleg
in
de
schoolraad
van
08
juni
2017.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht
van
leerlingengegevens
bij
schoolverandering.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden
leerlingen
in
het
gewoon
basisonderwijs.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie
bij
eerste
inschrijving
en
schoolreglement.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing
in
het
basisonderwijs.
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal,
taaltraject
en
taalbad
in
het
gewoon
lager
onderwijs.
De ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 02 juli 2015 wordt opgeheven.
Het nieuwe schoolreglement als bijlage wordt goedgekeurd.
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en
schepenen opgenomen in de infobrochure.
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving
van een leerling en nadien bij elke wijziging, bezorgd (op papier of via een elektronische
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING
7. Uitvoeren van werken binnen de ruilverkaveling Sint-Rijkers - inrichtingswerken
deel 1 - heraanleggen van twee landbouwwegen, rooien van een rij populieren
langs de Oerenstraat en uitvoeren van werken aan geklasseerde waterlopen advies

Voorwerp en motivering
Door het Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, werd een
aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het uitvoeren van
inrichtingswerken (deel I) binnen het ruilverkavelingsblok van Sint-Rijkers.
Aan de gemeenteraad wordt advies gevraagd over de wegen.
De aanvraag gaat over:
Heraanleggen van de (kleine) Bampoelstraat in asfalt op een breedte van 3 meter en de
aanleg van nieuwe bermgrachten en wegbermen.
Aanleggen van een nieuwe zijtak in asfalt van de (kleine) Bampoelstraat als openbare
weg ter ontsluiting van de landbouwzetel Bampoelstraat 4 op een breedte van 3 meter en de
aanleg van nieuwe bermgrachten en wegbermen.
Er werd van 2 mei 2017 tot 31 mei 2017 een openbaar onderzoek gehouden. Er werden
geen bezwaren ingediend.
Regelgeving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de aanvraag stedenbouwkundige
vergunning voor het uitvoeren van inrichtingswerken (deel I) binnen het ruilverkavelingsblok
van Sint-Rijkers.
De wegenis zal na uitvoering van de werken toegevoegd worden aan het openbaar domein.

Wouter Accou
gemeentesecretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

