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GEMEENTERAADSCOMMISSIE
De gemeenteraad richt een commissie op die bevoegd is voor
financiën en de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De commissie
is samengesteld uit 10 gemeenteraadsleden, met raadslid Marc
Devos als voorzitter. De leden van het college van burgemeester en
schepenen zijn toegevoegd lid van de commissie.

VERKAVELING IEPERSEWEG
In de Ieperseweg komt een nieuwe verkaveling met 14
bouwloten. Studiebureau

Cnockaert

uit

Wervik

maakte

het

technisch ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken op. De
gemeenteraad keurde het wegentracé goed.

BEGRAAFPLAATS KROMBEKE
Het kerkhof rond de Sint-Blasiuskerk in Krombeke laat op korte
termijn heel weinig bijkomende begravingen toe. De stad zoekt een
locatie om een nieuwe begraafplaats te realiseren. Voor de aanleg
van de begraafplaats, bijhorende parking en de uitbreiding van de
speelinfrastructuur moet een grondverwerving gebeuren. Het
betreft een perceel weiland gelegen nabij de Roggestraat in
Krombeke.

De

gemeenteraad

keurde

hiertoe het

voorlopig

onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota goed.

RETRIBUTIE BEGRAAFPLAATSEN
Tot op heden plaatste een externe firma kelders op de
begraafplaatsen en factureerde aan de nabestaanden wanneer
deze bij overlijden werden ingenomen. Ook het openen van kelders
werd

door

een

aannemer

of

steenkapper

uitgevoerd

en

gefactureerd aan de nabestaanden. Gezien de huidige firma deze
werkwijze niet langer wenst te behouden, maar de kostprijs van
geplaatste kelders kort na plaatsing wenst te recupereren, keurde
de gemeenteraad een bestek goed voor het leveren, plaatsen en
openen van grafkelders. Door de nieuwe werkwijze wordt een
retributie

vastgesteld

voor

deze

kelders

en

het

openen

ervan. Daarnaast worden de tarieven, ongewijzigd sinds juli

2007, geactualiseerd en wordt een retributie vastgelegd voor de
asverstrooiing. Deze retributies dragen bij tot de inrichting en het
onderhoud van de stedelijke begraafplaatsen en de administratieve
opvolging.

ZONNEPANELEN
De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en de
plaatsingsprocedure goed voor het leveren en plaatsen van
zonnepanelen op stedelijke gebouwen. Volgende locaties komen in
aanmerking

voor

2019:

de

ontmoetingscentra van

Abele,

Krombeke, Proven, Reningelst en Roesbrugge, het gebouw van de
KSA (in de Duinkerkestraat), het aanleunappartement 't Wingeroen
(Beiaardstraat) en de gebouwen van de sportzone en stedelijke
werkplaatsen in de Ouderdomseweg.

BUURT- EN VOETWEG MOLENSTRAAT
In het kader van de verkoop van bouwgronden langs de Molenstraat
werd een aanvraag ingediend voor het verleggen van buurtweg 9
en het afschaffen van voetweg 26 te Krombeke. De buurt- en
voetweg zijn al tientallen jaren niet meer zichtbaar of toegankelijk.
Ze bieden ook geen enkele meerwaarde gezien het parallelle tracé
van de Molenstraat. De gemeenteraad keurde de verlegging van
buurtweg 9 en de afschaffing van voetweg 26 langs de Molenstraat
principieel goed. Na het openbaar onderzoek wordt het dossier
opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd om tot een definitieve
beslissing te komen.

MUSEUMPAS
Het

Hopmuseum

neemt

binnenkort deel

aan

het

museumpasprogramma. Houders van een museumpas kunnen
voor 50 euro een jaar lang meer dan 130 Belgische musea
bezoeken. De museumpas wordt ook aangeboden tegen een
kansentarief voor mensen in armoede. Doel van de pas is het
museumbezoek in België aanzwengelen, het toerisme in eigen land
stimuleren en extra middelen genereren voor de musea. De pas
verlaagt de drempel tot kunst en cultuur, maar laat musea ook toe
om nieuw publiek te bereiken. Sinds de lancering in september 2018
werden reeds 44.000 museumpassen verkocht.

INFORMATIEVEILIGHEID
In het kader van de Belgische en Europese privacywetgeving
dienen de stad en het OCMW een beleid rond informatieveiligheid
uit te werken. Het informatieveiligheidsplan, goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 28 mei 2018, bevat verschillende
beheersmaatregelen met timing en verantwoordelijken. Jaarlijks
wordt gerapporteerd over dit document. In 2017 en 2018 werden
heel wat

inspanningen geleverd om te voldoen aan

de

verplichtingen uit de GDPR, de Europese verordening rond
gegevensbescherming.

Er

werd

ook

sterk

ingezet

op

bewustwording bij het personeel via opleidingen en nieuwsbrieven.
Voor 2019 staan onder meer nieuwe bewustzijnscampagnes en de
opmaak van een bedrijfscontinuïteisplan op het programma.

