Gemeenteraad 23/12/2019
MEERJARENPLAN 2020-2025
De raad stelde het meerjarenplan 2020-2025 van de stad vast en
keurde tevens de meerjarenplannen van AGB en OCMW goed. De
meerjarenplannen kun je hier raadplegen.

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
De

gemeenteraad hernieuwde

verschillende

belastingen

en

retributies (deze kunnen geraadpleegd worden via de stedelijke
website).

PLAN INFORMATIEVEILIGHEID EN
GEGEVENSBESCHERMING 2020-2025
In het kader van de Belgische en Europese privacywetgeving dient
een

lokaal

bestuur

te

beschikken

over

een

informatieveiligheidsbeleid. De raad hechtte goedkeuring aan een
plan informatieveiligheid en gegevensbescherming 2020-2020,
gebaseerd op een algemene risicoanalyse en maturiteitsmeting van
de

organisatie

op

vlak

van

informatieveiligheid

en

gegevensbescherming. Waarbij vroeger de nadruk vooral lag op
informatiebeveiliging

(verzekeren

van

de

vertrouwelijkheid,

integriteit en beschikbaarheid van informatie) ligt met de invoering
van de GDPR het accent steeds meer op gegevensbescherming
(bescherming van de persoonsgegevens én de verwerking van
deze gegevens). In het plan zijn 34 beheersmaatregelen
opgenomen,

verdeeld

over

11

thema’s,

die

zowel

informatiebeveiliging als gegevensbescherming nastreven.

HERAANLEG BEGRAAFPLAATSEN
De raad hechtte goedkeuring aan de bestekken, plannen, ramingen
en plaatsingsprocedures voor de heraanleg van de begraafplaatsen
in

Haringe,

Roesbrugge, Krombeke, Proven en de oude

begraafplaats in het Rekhof. De heraanleg van de begraafplaatsen
in

Haringe

en

Roesbrugge

is

voorbehouden aan sociale

werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele

integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel
hebben. Daarnaast keurde de raad het bestek, de plannen, raming
en plaatsingsprocedure voor de herinrichting van de begraafplaats
Ter Ruste in Poperinge goed. Deze werken omvatten de
herinrichting van de begraafplaats, de inrichting van de nieuwe
kinderbegraafplaats en de herinrichting van de parking.

BEDRIJVENTERREINVERENIGING POPIN
De vzw Popin neemt op het bedrijventerrein Sappenleen het
bedrijventerreinmanagement op zich. De stad wil de vzw
ondersteunen in deze rol. Deze ondersteuning, zowel financieel als
administratief,

wordt

in

een

subsidie-

en

samenwerkingsovereenkomst beschreven.

SPORT- EN RECREATIEBAD DE KOUTER
De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen aan het reglement van
interne orde van het sport- en recreatiebad De Kouter goed. Zo
worden de recreatieve faciliteiten tijdens schoolweken op vrijdag al
vanaf 15u30 opengesteld voor het publiek. Inwoners van
partnergemeenten (bv. Vleteren) mogen in ruil voor een vaste
bijdrage van 1 euro per inwoner aan het voorkeurtarief komen
zwemmen. Daarnaast worden jaarpassen en aquafitkaarten te koop
aangeboden en zijn er voordelige tarieven voor jeugdorganisaties
en sportclubs waarmee een huurovereenkomst werd afgesloten.

MICROPROJECT CIRCUS 157
De stad diende een Europees dossier in voor het microproject
Circus 157. Het project kreeg een financiële toelage van 30.500
euro. De eigen inbreng is beperkt tot de inzet van personeel (een
jobstudent voor de expo in de Gasthuiskapel en opvolging vanuit de
dienst toerisme). “Circus 157 - Ontdek het verhaal achter vijf WO2vliegtuigcrashes” is een interactieve auto- en e-bikeroute die vijf
crashplaatsen met elkaar verbindt. Circus 157 is de codenaam van
een operatie van de Royal Air Force die plaatsvond op 5 mei 1942.
Die dag geraakten vijf Spitfires verzeild in een luchtgevecht boven
het grensgebied Vlaanderen-Frankrijk. Slechts één piloot slaagde
erin om uit de handen van de Duitsers te blijven. Vandaag zijn de
crashplaatsen

visueel

gemarkeerd

met

een

monument

in

Dranouter, Nieuwkerke, Ploegsteert en Proven. Met de oprichting
van een herinneringsbord in het Noord-Franse Hardifort is dit WOIIverhaal volledig en kan het ontsloten worden via een toeristische
route die gelanceerd wordt op 5 mei 2020. In de zomer is er een

tijdelijke tentoonstelling gepland in Poperinge en in Cassel. De
gemeenteraad hechtte goedkeuring aan een overeenkomst tussen
de projectleider (Poperinge), de projectpartner (Hardifort) en de
beheersautoriteit (Wallonië).

