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FINANCIËN 

De gemeenteraad stelde een aanpassing aan het meerjarenplan 2014-

2019, de tweede budgetwijziging van 2015 en het budget voor 2016 

van de stad vast. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden via 

de website. Daarnaast keurde de gemeenteraad het aangepaste 

meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed en nam zij kennis van 

de tweede budgetwijziging van 2015 en het budget voor 2016. Ook het 

aangepast meerjarenplan 2014-2019, de budgetwijziging 2015/2 en het 

budget 2016 van AGB De Kouter werden goedgekeurd. 

 

BELASTINGEN 

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de hernieuwing van 

volgende belastingen voor het aanslagjaar 2016: 

 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 

(8%) 

 Heffing 1.975 opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

 

GEWIJZIGDE SAMENSTELLING OCMW-RAAD 

Petra Demeester (Groen) en Edwin Lesschaeve (N-VA) worden met 

ingang van 1 januari 2016 in de OCMW-raad vervangen door Bryan 

Vanderhaeghe (Samen) en Christine Verdonck (Open Vld). 

 

GEWIJZIGDE SAMENSTELLING GECORO 

Griet Devos vervangt Rosette Billiet als vertegendwoordiger namens 

werknemersorganisatie ACV in de GECORO (de Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening). 

  

http://www.poperinge.be/NL/pagina/2466/beleidsplannen


 

ORGANISATIEBEHEERSING 

Een ‘goed georganiseerde stad’ is belangrijk voor de optimalisatie van 

de dienstverlening aan de burger. Het gemeentedecreet bepaalt dat de 

gemeenten instaan voor de 'interne controle' van hun activiteiten. Audit 

Vlaanderen voert in de gemeenten externe audits uit. Dit houdt in dat 

men de ‘interne controlesystemen’ evalueert en aanbevelingen tot 

verbetering formuleert. Een werkgroep van de stad gebruikte de 

leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen als zelfevaluatie-

instrument. Aan de hand van verschillende bijeenkomsten kreeg de 

werkgroep een beeld van waar de organisatie ‘goed’ zit en waar verder 

op ingezet moet worden. Op die manier werd een organisatiebreed 

systeem van organisatiebeheersing uitgewerkt. Deze oefening 

resulteerde in 64 ‘beheersmaatregelen’ die de komende jaren aandacht 

verdienen. De beheersmaatregelen worden opgenomen als actie in de 

beleidsnota’s van het jaar waarin ze worden aangepakt. Jaarlijks wordt 

hierover gerapporteerd aan het schepencollege en aan de 

gemeenteraad. De gemeenteraad keurde het kader van het interne 

controlesysteem goed. 

 

PATRIMONIUMPLAN 

De gemeenteraad keurde het patrimoniumplan goed. Dit plan bevat een 

overzicht van terreinen en sites waarvoor nieuwe ontwikkelingen 

worden uitgewerkt. Per terrein of gebouw wordt aangegeven wat de 

plannen zijn, welk budget voorzien wordt en welke termijnen worden 

nagestreefd. Zowel gemeenschaps-voorzieningen (bvb. Vroonhofsite, 

Hopmuseum, OC De Bollaard,...) als gebouwen die nodig zijn voor een 

goede dienstverlening (bvb. stadhuissite, technische dienst,...) komen 

aan bod. 

 

TOEKOMST PAROCHIEKERKEN 

In zitting van 30 december 2013 keurde de gemeenteraad de 

toekomstvisie voor de parochiekerken in Poperinge goed. Op 26 mei 

2014 keurde de raad een overeenkomst goed met de WVI (West-

Vlaamse Intercommunale) om samen met de intercommunale Leiedal 

en de provincie West-Vlaanderen een Europees PDPO-dossier 

(Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling) in te dienen voor de 

uitvoering van een haalbaarheidsstudie. In deze studie werd uitgezocht 

of de herbestemming van de kapel van ’t Vogeltje tot een 

ontmoetingscentrum mogelijk is en of het haalbaar is om de Onze-

Lieve-Vrouwekerk te desaffecteren en te herbestemmen tot een zaal 

voor cultuur- en podiumkunsten. Architectenbureau Desmet-Vermeulen 

leverde twee eindrapporten af. De Onze-Lieve-Vrouwekerk zal worden 



omgebouwd tot een zaal voor cultuur- en podiumkunsten met een 

capaciteit van 366 zitplaatsen, én met behoud van de aanwezige 

erfgoedwaarden van het interieur. Kapel ’t Vogeltje wordt omgebouwd 

tot ontmoetingscentrum, waarbij de verschijningsvorm van de kapel 

behouden blijft. Het Bisdom Brugge beslist over de wenselijkheid en 

timing van de ontwijding. De gemeenteraad nam akte van het resultaat 

van de haalbaarheidsstudie. 

 

HERBESTEMMING VROONHOFSITE 

In zitting van 4 juni 2012 keurde de gemeenteraad het masterplan 

Open Schoolcampus Vroonhof Poperinge goed. Op basis van dat plan 

onderhandelden het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de stad verder 

over de toekomstige invulling van de Vroonhofsite. Ondertussen werd 

het masterplan herwerkt. De toekomstige perceelsgrens tussen de 

gronden van de stad en de gronden van het GO! werd 

vastgelegd. Doordat het haalbaarheidsonderzoek rond de 

herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk leert dat het mogelijk is 

die kerk tot een podiumzaal om te bouwen, wordt de nieuwbouw van 

een podiumzaal op de Vroonhofsite niet langer weerhouden. Op de 

Vroonhofsite komen volgende voorzieningen: basis- en later ook 

secundaire school, Huis van het Kind (met buitenschoolse 

kinderopvang, bureau voor de dienst opvoedingsondersteuning en 

speelotheek) en een Academie+ (huisvesting stedelijke kunstacademie, 

podiumzaaltje en foyer). De gemeenteraad keurde een 

samenwerkingsovereenkomst goed tussen het GO! en de stad, die  de 

modaliteiten regelt rond de aankoop van de grond, de toekomstige 

invulling van de site, de timing van de geplande investeringen en een 

reeks praktische afspraken tijdens de diverse bouwfasen. 

 

BOUW NIEUW STADSDEPOT 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor 

het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een bouwkundig 

ontwerp met het oog op de bouw van een nieuw stadsdepot ter 

huisvesting van alle technische stadsdiensten, zowel het administratief 

als het uitvoerend personeel. De opdracht omvat tevens het ontwerpen 

van de gemeenschappelijke parking, de uitleendienst, opslagruimtes 

en de huisvesting voor dierenopvang. 



 

OPENBARE VERLICHTING DOUVIEWEG 

Naar aanleiding van de aanleg van twee enkelrijrichtings-fietspaden 

langs de Douvieweg, tussen Poperinge en Watou, dienen sommige 

laagspanningspalen verplaatst te worden. Er worden ook enkele 

verlichtingspalen bijgeplaatst. De gemeenteraad keurde het bestek en 

de wijze van gunnen goed voor de aanleg van openbare verlichting 

langs de Douvieweg. Gaselwest neemt deze werken ten laste. Er wordt 

een brandregime gekozen waarbij de verlichting gedoofd wordt tussen 

middernacht en 6 uur ‘s morgens. 

 

CO7 

De projectvereniging CO7 heeft de ambitie om de Intergemeentelijke 

Archeologische Dienst (IAD) te laten uitgroeien tot een 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) en hiervoor een 

erkenningsaanvraag in te dienen bij het Agentschap Onroerend 

Erfgoed. De vereniging streeft hiermee naar een verankerd beheer en 

duurzame ontsluiting van het onroerend erfgoed in de zuidelijke 

Westhoek. De gemeenteraad keurde de erkenningsaanvraag van CO7 

goed. 

 

GEBRUIK STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Zowel het gemeentelijk huishoudelijk reglement op het gebruik van de 

socio-culturele infrastructuur als het reglement op het gebruik van 

de jeugdinfrastructuur worden gewijzigd. Deze wijzigingen komen er 

omwille van een verdere digitalisering van de dienstverlening van de 

vrijetijdsdiensten en van een uniformisering van de tarieven. 

 

LOGIESBELASTING 2016-2019 

De gemeenteraad keurde het reglement voor de heffing van een 

belasting op het verstrekken van logies voor de aanslagjaren 2016-

2019 goed. Het reglement werd herwerkt na een bijkomend overleg met 

een delegatie van logiesverstrekkers. 

 

 


