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WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE 

De gemeenteraad keurde de gewijzigde personeelsformatie van de 

stad goed. De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal 

en de soorten betrekkingen binnen de stadsdiensten. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

 De functie van diensthoofd ruimtelijke, milieu- en 

natuurontwikkeling (Av) wordt geschrapt omdat de functie van 

beleidscoördinator (Ax) is ingevuld 

 Binnen de sportdienst: de sportfunctionaris wordt voor 50% 

gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf De Kouter 

(AGB) en 2 gespecialiseerde werkmannen worden volledig 

gedetacheerd naar het AGB. Alle andere functies binnen de 

sportdienst worden geschrapt omdat er een nieuwe formatie 

opgemaakt is voor het AGB 

 Er wordt een functie van deskundige vergunningen (Bv) 

toegevoegd 

 Het aantal gespecialiseerde werkmannen verandert van 29 

voltijdse equivalenten (FTE) naar 31 FTE 

 Deskundige archief (Bv) verandert van 1 FTE naar 0.5 FTE. 

Een halftijdse archiefmedewerker (Cv) wordt toegevoegd 

 Het aantal begeleiders buitenschoolse kinderopvang (Dv) 

verandert van 3,34 FTE naar 8 FTE 

 De functie van beroepsambulancier wordt geschrapt omdat 

deze overgegaan is naar de brandweerzone. 

 

WIJZIGING TARIEVEN IDENTITEITSDOCUMENTEN 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verhoogt de 

productiekostprijs voor de elektronische identiteitskaarten (eID), de 

vreemdelingenkaarten (eVK) en de kids-ID’s. Met ingang van 1 januari 

2016 gelden volgende tarieven: 

 Afgifte van een eID en eVK gewone procedure: 18 euro 

 Afgifte van een eID en eVK met dringende spoedprocedure: 

119 euro 

 Afgifte van een eID en eVK met zeer dringende 

spoedprocedure: 183 euro 

 Afgifte van een kids-ID gewone procedure: 7 euro 

 Afgifte van een kids-ID met dringende spoedprocedure: 110 

euro 

 Afgifte van een kids-ID met zeer dringende spoedprocedure: 

175 euro 

 Afgifte van dringende of zeer dringende kids-ID’s die 

  



gelijktijdig worden aangevraagd voor kinderen van hetzelfde 

gezin en dus op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zullen de 

transportkosten vanaf 1/1/2016 slechts één maal aangerekend 

worden door de FOD: vanaf de tweede kids-ID: 50 euro 

 

RETRIBUTIES 

De gemeenteraad hernieuwde volgende retributies: 

 Retributie op het voltrekken van huwelijken 

 Retributie op de opgravingen op de stedelijke begraafplaatsen 

De retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige 

handelingen, het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen 

en aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie werd geactualiseerd. 

De nieuwe retributiereglementen worden eerstdaags op de stedelijke 

website geplaatst. 

 

VERKAVELING BOMMELBILK 

De stad realiseert samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW) en de huisvestingsmaatschappijen Ons Onderdak en 

De Mandel de verkaveling 'Bommelbilk'. Deze verkaveling is gelegen 

langs de Zwijnlandstraat. Het studiebureau Duynslaeger werd door de 

VMSW na marktbevraging aangesteld als ontwerper van de 

infrastructuurwerken. De gemeenteraad keurde het wegentracé, het 

bestek, de gunningswijze en de raming goed. Het aandeel van de stad 

Poperinge in de infrastructuurwerken bedraagt 54%. 

 

HERINRICHTING BRUGGESTRAAT 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor de 

herinrichting van de schoolomgeving Bruggestraat. Deze straat is een 

gewestweg, waardoor het Vlaams Gewest de werken deels subsidieert. 

In zitting van de raad van 31 augustus 2015 werd hiertoe een 

samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest goedgekeurd. 

De stad treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

http://www.poperinge.be/NL/pagina/3957/retributies
http://www.poperinge.be/NL/pagina/3957/retributies


 

VERVANGING BRUG WINNEZELESTRAAT 

Op de grens tussen België (Watou) en Frankrijk (Winnezeele) bevindt 

zich een brug over de Heidebeek. Deze brug is in slechte staat en dient 

vernieuwd te worden. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud of 

het vervangen van de brug is een gedeelde verantwoordelijkheid 

(50/50) met Frankrijk (Le Département du Nord). Door de 

stabiliteitsproblemen met de bestaande brug vinden beide partijen het 

aangewezen een studiebureau aan te stellen voor het technisch 

ontwerp van een nieuwe brug. De stad treedt op als aanbestedende 

overheid. De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen 

voor deze opdracht goed. 

 

STEDELIJKE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE 

In zitting van 22 december 2014 keurde de gemeenteraad het 

commercieel strategisch plan goed. Verschillende acties uit dit plan 

worden momenteel uitgewerkt. Eén van de voorgestelde acties was de 

hervorming van de handelsraad tot de 'stedelijke raad voor lokale 

economie'. De gemeenteraad keurde de statuten van deze hervormde 

adviesraad goed. De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de 

handelsverenigingen, de bedrijventerreinvereniging PopIn vzw, 

ondernemersorganisaties Unizo en Voka en de lokale horeca. Er wordt 

ook een prijs voor de lokale economie voorzien met als doel bijzonder 

verdienstelijke Poperingse ondernemers te huldigen en/of economische 

projecten/initiatieven voor hun creativiteit of uitstraling te belonen. 

 

SUBSIDIEREGLEMENTEN LOKALE ECONOMIE 

In het kader van de uitwerking van het strategisch commercieel plan 

keurde de gemeenteraad enkele subsidiereglementen goed die in 

werking treden op 1 januari 2016. 

De huidige handelsverenigingen (straatcomités) in het stadscentrum 

worden samengevoegd tot één overkoepelend geheel: Popshop vzw. 

De subsidiëring van deze vzw en van de hervormde handelsraad 

worden geregeld in het gemeentelijk reglement op het toekennen van 

werkings- en investeringssubsidies aan de handelsverenigingen en de 

stedelijke raad voor lokale economie. 

Het Veurnestraatcomité en het Duinkerkestraatcomité horen eerder 

thuis bij de straat-, buurt-, wijk- en feestcomités, daar hun werking niet 

echt op handel en economie gericht is. Deze comités vallen dus niet 

meer onder de stedelijke raad voor lokale economie en zullen in de 

toekomst gesubsidieerd worden op basis van het gemeentelijk 



reglement op het toekennen van subsidies aan straat-, buurt-, wijk- en 

feestcomités. 

Het gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering 

van de lokale economie in de woonkernen voorziet in een subsidie voor 

het opstarten van een nieuwe handels- of horecazaak of de overname/ 

herloacalisatie van een bestaande zaak. Daarnaast worden een 

subsidie voor investeringen in de digitalisering van de 

verkoopprocessen en voorraadbeheer van handelszaken en een 

subsidie voor modernisering en opwaardering van de publieksruimten 

van horecazaken voorzien. 

 

BELASTING WINKELVLOEROPPERVLAKTE 

In 2009 richtte de stad de vzw Centrummanagement Poperinge op in 

samenwerking met Unizo Poperinge vzw en Horeca Regio Poperinge 

vzw. De werking van de vzw Centrummanagement is in hoofdzaak 

gericht op het ondersteunen en het versterken van de handel en de 

horeca in het stadscentrum. Aan handelaars en horeca-uitbaters in de 

stadskern werd tot nu toe een vrijwillige bijdrage gevraagd voor 

deelname aan de activiteiten van de vzw Centrummanagement. De 

stad voorziet daarnaast jaarlijks een werkingstoelage die momenteel 

125.000 euro bedraagt. De groep ondernemers die jaarlijks een 

bijdrage betaalt wordt steeds kleiner, terwijl een omvangrijke groep 

ondernemers die geen bijdrage betaalt wel onrechtstreeks geniet van 

de voordelen en acties die uitgaan van de werking van de vzw 

Centrummanagement. Vanuit de handelskern in het stadscentrum 

kwam de vraag om voor iedereen een lagere maar gelijke bijdrage in de 

vorm van een belasting te innen, zodat er een einde komt aan deze 

ongelijkheid. Diverse handelaars uit het stadscentrum startten hiervoor 

een petitie op. Om aan die vraag tegemoet te komen wordt  een 

belasting op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen 

ingevoerd. Deze belasting is eigenlijk een promotiebijdrage, omdat het 

geenszins de bedoeling is dat de opbrengst van die ‘belasting’ in de 

stadskas vloeit. Het is daarentegen de bedoeling dat de opbrengst 

integraal doorgestort wordt naar de vzw Centrummanagement en de 

overkoepelende handelsvereniging Popshop vzw, zodat beide 

verenigingen geen lidgelden meer dienen te innen, wat voor de 

deelnemende handelszaken een serieuze besparing betekent. Deze 

belasting/ promotiebijdrage werd goedgekeurd voor de aanslagjaren 

2016 tot en met 2019. 



 

SUBSIDIES VERBOUWEN 

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement functioneel renoveren, 

duurzaam verbouwen en de  impulssubsidie voor de private huurmarkt 

goed. In vergelijking met het huidige reglement wordt nu een subsidie 

voorzien voor BEN-woningen (Bijna EnergieNeutrale Woningen). 

Daarnaast wil men private verhuurders bijkomend ondersteunen via 

een impulssubsidie. 

 

HERINRICHTING BOLLAARD-SITE 

De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed voor 

de opmaak van een bouwkundig ontwerp voor de sloop van het 

ontmoetingscentrum De Bollaard en de bouw van een nieuw 

multifunctioneel gebouw. Het ontmoetingscentrum De Bollaard heeft 

een hoge bezettingsgraad. Op de site bevinden zich naast het OC ook 

nog een apart gebouw voor de KSA, een sportterein, groenzone, 

schuttersinrichting,... Vroeger onderzoek wees uit dat er in het gebouw 

betonrot aanwezig is. Bijkomend dateert het huidige gebouw uit een 

periode waarbij duurzaamheid een mindere impact had en de 

isolatievoorschriften minder streng waren. Binnen dit kader wordt 

voorgesteld om het ontmoetingscentrum De Bollaard te slopen en een 

nieuw multifunctioneel gebouw te bouwen dat voldoet aan de 

hedendaagse normen en wetgeving. Terzelfdertijd wordt de omgeving 

geoptimaliseerd, attractiever gemaakt en in overeenstemming gebracht 

met het nieuw te realiseren gebouw. 

 

REGLEMENT SPORTONDERSCHEIDINGEN 

De gemeenteraad keurde het gewijzigde reglement voor de toekenning 

van de stedelijke sportonderscheidingen en de organisatie van de 

kampioenenhuldiging goed. In het nieuwe reglement wordt een 

opsplitsing gemaakt tussen de toekenning van de stedelijke 

sportonderscheidingen en de organisatie van de 

kampioenenhuldiging. Om in aanmerking te komen voor de stedelijke 

prijs voor sportverdienste is het niet langer vereist om je 

hoofdverblijfplaats in Poperinge te hebben. Ook de jury wordt anders 

samengesteld. 

 

 


