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RECHTSPOSITIEREGELING  

De rechtspositieregeling bepaalt hoe de rechten en plichten van het 

stadspersoneel juridisch zijn vastgelegd en bevat bepalingen rond 

aanwerving en selectie, proeftijd, evaluatie, vorming, salaris, 

toelagen, verloven,… Naar aanleiding van enkele wijzigingen in de 

wetgeving rond Vlaams zorgkrediet, loopbaanonderbreking en 

onbetaald verlof wordt de rechtspositeregeling gewijzigd. Daarnaast 

worden een aantal passages met betrekking tot de 

evaluatieprocedure bijkomend verduidelijkt. 

 

ARBEIDSREGLEMENT 

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen aan het 

arbeidsreglement goed. Het gaat onder meer om de schrapping van 

de 2 dagen ziekte zonder attest, het actualiseren van de 

beleidsverklaring preventief alcohol- en drugbeleid en het opnemen 

van het principe, de doelstellingen en de werking van een track en 

trace systeem. 

 

EVALUATIECYCLUS PERSONEEL 

De evaluatiecycli van de medewerkers van stad, AGB en OCMW 

worden op elkaar afgestemd. Naar de toekomst toe zal elke OCMW-

medewerker ook een planningsgesprek hebben waarin duidelijke 

afspraken gemaakt worden met betrekking tot de evaluatiecriteria. 

Deze evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijving van elke 

medewerker en de doelstellingen van het bestuur. Nieuw voor de 

medewerkers van de stad en AGB is dat voortaan zal gewerkt 

worden met ‘vaste evaluatieperiodes’. Voor de bestaande cycli 

wordt een overgangsregeling uitgewerkt. Alle personeelsleden 

zullen door de personeelsdiensten nog verder worden geïnformeerd 

over de wijzigingen en worden opgeleid (leidinggevenden). 

 

NIJVERHEIDSSTRAAT - NIJVERHEIDSLAAN 

In het kader van de heraanleg van de Nijverheidsstraat en 

Nijverheidslaan worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd. 

Omdat deze wegen gelegen zijn in de industriezone wordt er 

gekozen voor een zwaardere fundering. Voor de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel is er een tussenkomst van het Vlaams 

Gewest voorzien. De gemeenteraad keurde het wegentracé en het 

  



bestek, de plannen en de gunningswijze goed. De werken kunnen 

meteen worden opgestart. 

 

VERVANGING BRUG WINNEZELSTRAAT 

De brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat is ernstig 

beschadigd en moet vervangen worden. De vervanging van deze 

brug is een gedeelde verantwoordelijkheid met Frankrijk.  In 

de overeenkomst tussen de stad en Le Département du Nord is 

bepaald dat de stad optreedt als opdrachtgevend bestuur en dat Le 

Département de helft van de kosten terugbetaalt. Studiebureau 

Arcadis Belgium nv werd aangesteld als ontwerper. Het bestek voor 

de vervanging van de brug werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd.  

 

OVERDRACHT HEUVELLANDSEWEG 

De heraanleg van de Heuvellandseweg (gewestweg N315) maakt 

deel uit van de herinrichting van de doortocht Reningelst. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal als beheerder van deze 

gewestweg budget vrijmaken om de volledige weg heraan te leggen 

en vervolgens over te dragen aan de stad. Deze overdracht kadert 

in een globale overdrachtoperatie van het AWV van gewestwegen 

met een louter lokaal belang naar steden en gemeenten. 

 

DIERENASIEL ZUIDELIJKE WESTHOEK 

De gemeenteraad keurde de oprichting en het ontwerp van 

statuten  van de projectvereniging voor intergemeentelijke 

samenwerking ‘Dierenasiel Zuidelijke Westhoek’ in Poperinge, 

Heuvelland, Vleteren en Mesen goed. De vier gemeenten 

engageren zich hiermee om samen te werken rond de organisatie 

van het dierenwelzijnsbeleid, meer bepaald rond de opvang van 

zwervende en verloren honden en katten, de uitbating van een 

honden- en kattenasiel en het uitwerken van een gezamenlijk beleid 

rond zwerfkatten. De stad Poperinge zal instaan voor het bouwen 

en inrichten van het dierenasiel en zal dit ter beschikking stellen van 

de projectvereniging. 



 

GEACTUALISEERD BELASTINGREGLEMENT 

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de heffing van een 

belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als 

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand voor de 

aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019. Dit geactualiseerd 

belastingreglement treedt in werking op 1 mei 2017 en kwam tot 

stand naar aanleiding van enkele beleidskeuzes op Vlaams niveau. 

Het reglement kan geraadpleegd worden via de stedelijke website. 

  

 


