STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 26
NOVEMBER 2020.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
17. AANPASSING REGLEMENT VOORDEELPAS
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 februari 2018 houdende aanvulling reglement voordeelpas 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 december 2019 houdende aanvulling pleegkinderen reglement
voordeelpas;
Gelet op de mail van Andranik Grigoryan dd. 15 oktober 2020 betreffende de GDPR-wetgeving;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2020
houdende aanpassing reglement voordeelpas;
Overwegende dat het huidige reglement omtrent de voordeelpas volgende artikels bevat;
Art.1.

Iedere inwoner van Nieuwpoort vanaf 2,5 jaar tot en met 25 jaar heeft recht op een voordeelpas jeugd cultuur - sport. De term ‘inwoner’ wordt gedefinieerd als zijnde wie in Nieuwpoort gedomicilieerd is of hier
geregistreerd staat in het kader van de gedeelde huisvesting van minderjarigen (kopie van het
getuigschrift gedeelde woonst vereist).

Art.2.

Binnen de op het budget voorziene kredieten geeft de voordeelpas recht op 50% korting voor deelname
aan culturele activiteiten georganiseerd door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort.

Art.3.

Wie aan bepaalde inkomensgerelateerde voorwaarden voldoet (zie art. 5), kan een speciale
kortingscode aanvragen. De voordeelpas met code wordt aangeduid als VDP+. De kortingscode wordt
door het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis uitgereikt.
Binnen de op het budget voorziene kredieten geeft de VDP+ recht op 50 % korting bij volgende
vrijetijdsactiviteiten:
- sport- en zwemkampen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- sport- en zwemcursussen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- activiteiten ingericht door het stadsbestuur of AGB, indien het logo VDP+ op de publicatie vermeld
staat;
- aankoop sportpas;
- aankoop 10-beurtenkaart en (familie of individueel) abonnement stedelijk zwembad;
- toegangsprijs bezoekerscentrum Westfront (< 7 jaar = gratis);
- speelpleinwerking stad Nieuwpoort;
- swapactiviteiten stad Nieuwpoort;
- naschoolse kinderopvang stad Nieuwpoort;
- lidmaatschap erkende jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen in Nieuwpoort;
- inschrijving bij WAK en StAPwest (ook geldig in de filialen buiten Nieuwpoort voor activiteiten die niet in
Nieuwpoort aangeboden worden);
- deelname aan extra activiteiten van erkende jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen in
Nieuwpoort, bedoeld voor alle leden, beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per vereniging, met een
maximum tussenkomst van 25 EUR;
- deelname aan activiteiten van de Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris - Ramskapelle (niet van
toepassing op het lidgeld);
- jeugd- en sportkampen ingericht door erkende Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen;
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- aankoop of huur materiaal voor deelname aan activiteiten van een erkende jeugd-, sport- en socioculturele vereniging in Nieuwpoort, WAK en StAPwest, met een maximum tussenkomst van 150 EUR
per kind (bewijs lidmaatschap nodig).
Bijkomend voordeel:
- terugbetaling van 25% van de kosten na aankoop van een Buzzy Pazz;
- gratis busvervoer tijdens de schoolvakanties, voor wie aan de speelpleinwerking of een sportkamp
deelneemt;
- toegang tot de kledijwinkel in het Sociaal Huis (project Domino): tweedehandskledij tot 12 jaar en
speelgoed.
Art.4.

Voor wie aan bepaalde inkomensgerelateerde voorwaarden voldoet (zie art. 5) geeft de VDP+, binnen
de op het budget voorziene kredieten, daarnaast ook recht op de aankoop van onderwijscheques.
Een onderwijscheque kost 2 EUR en heeft een nominale waarde van 10 EUR. Er zijn onderwijscheques
te koop ter waarde van 10, 50, 100 of 150 EUR.
- kleuteronderwijs: waarde max. 50 EUR per kind per schooljaar;
- basisonderwijs: waarde max. 100 EUR per kind per schooljaar;
- secundair onderwijs: waarde max. 150 EUR per kind per schooljaar.
De onderwijscheques kunnen gebruikt worden ter betaling van de volledige schoolfactuur van de school
waarin het kind is ingeschreven.
In geval van gedeelde woonst waarbij beide ouders in Nieuwpoort wonen, heeft de ouder bij wie het kind
gedomicilieerd is voorrang bij de aankoop van onderwijscheques. Bij een aanvraag door de andere
ouder dient een schriftelijk onderling akkoord voorgelegd te worden.
Ongebruikte of verloren cheques worden niet terugbetaald of omgeruild. De onderwijscheques kunnen
enkel worden gebruikt voor de betaling van kosten voor het kind voor wie ze werden aangekocht.
Daartoe vermeldt elke cheque volgende gegevens:
- naam van het kind;
- handtekening burgemeester en secretaris;
- stempel van de stad Nieuwpoort.
De onderwijscheques kunnen vanaf 15 augustus tot 30 juni aangekocht worden in het Infopunt Welzijn
(Sociaal huis).

Art.5.

Onder ‘gezin’ wordt voor de toepassing van dit reglement begrepen: alle alleenstaande, wettelijk
samenwonende of gehuwde personen met hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen die allen
gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres of op hetzelfde adres geregistreerd staan in het kader van de
gedeelde huisvesting van minderjarigen. Feitelijk samenwonende personen en hun biologische,
geadopteerde en/of pleegkinderen behoren niet tot het gezin dat gevormd wordt door de andere
personen waarmee ze feitelijk samenwonen en hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen.
Om in aanmerking te komen voor de VDP+ dient men te voldoen aan één van de volgende
voorwaarden:
- Het gezin heeft recht op leefloon. Te bewijzen via een recent attest van het OCMW.
- Het gezin heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Te bewijzen via een recent
attest van de mutualiteit.
- Het gezin staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Te bewijzen
via een attest van de schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment
van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.
- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het
leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend. Te
bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en indien van toepassing een attest van
de FOD Sociale Zekerheid.
- Pleegkinderen krijgen zonder verdere voorwaarden een VDP+. Te bewijzen via een attest van de
dienst voor pleegzorg Vlaanderen.
Enkel de eigen biologische, geadopteerde of pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin van de
aanvrager komen in aanmerking voor de VDP+.
Er kan rekening gehouden worden met recente wijzigingen in de werk- of gezinssituatie. De
gezinssamenstelling zal telkens via de dienst Bevolking gecontroleerd worden. Er dient een recent
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bewijs van inkomen (loonfiche, attest werkloosheidsuitkering, tussenkomst mutualiteit, enz.) voorgelegd
te worden.
Art.6.

In het geval van betalingen d.m.v. onderwijscheques maakt de school de cheques over aan het college
van burgemeester en schepenen, samen met een door een gemachtigde van de school ondertekende
vorderingsstaat die de naam en het adres van de school vermeldt, alsook het rekeningnummer waarop
de door het stadsbestuur verschuldigde som wordt overgemaakt.
In het geval van betalingen d.m.v. de voordeelpas of VDP+ aan het autonoom gemeentebedrijf maakt
het autonoom gemeentebedrijf de factuur waarop de korting vermeld staat over aan het college van
burgemeester en schepenen.
In het geval van betalingen d.m.v. de VDP+ aan de jeugddienst of de sportdienst maakt deze dienst de
afrekening van de betreffende activiteit over aan het college van burgemeester en schepenen.
In het geval van betalingen d.m.v. de VDP+ aan een jeugd-, sport-, socio-culturele vereniging, maakt de
vereniging een door een gemachtigde ondertekende vorderingsstaat die de naam en het adres van de
vereniging vermeldt, alsook het rekeningnummer en de door het stadsbestuur verschuldigde som over
aan het college van burgemeester en schepenen.
In het geval van tussenkomst na aankoop van een Buzzy Pazz of huur/aankoop van materiaal of indien
de korting op het lidgeld niet via de vereniging werd verrekend, wordt een door het gezin ingevulde
vorderingsstaat, samen met de nodige bewijzen (aankoop, betaling, lidmaatschap) aan het college van
burgemeester en schepenen overgemaakt.

Art.7.

De voordeelpas of VDP+ is geldig van 1 januari tot 31 december. Vanaf de verdeling van de nieuwe
voordeelpas blijft de oude VDP+ nog 1 maand geldig.

Art.8.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college
van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Art.9.

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zullen de verkregen persoonsgegevens niet worden aangewend voor andere doeleinden dan
wat valt onder het reglement van de voordeelpas.
De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de
betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het
hiertoe een mail te richten naar sociaalhuis@nieuwpoort.be.

Art.10. Het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende aanpassing reglement voordeelpas en
onderwijscheques en het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 juni 2017
houdende voordeelpas WAK en StAPwest worden opgeheven bij het van kracht worden van dit
raadsbesluit.

Overwegende dat voorgesteld wordt om het reglement rond de voordeelpas jeugd – cultuur – sport
op bepaalde vlakken te wijzigen en aan te vullen;
Gelet op volgende suggesties:
Algemeen:
- De naam wordt gewijzigd in Voordeelpas i.p.v. Voordeelpas jeugd – cultuur – sport. De pas wordt nl.
meer en meer gebruikt om ook andere (subsidie-)voordelen toe te kennen die buiten die drie
domeinen vallen. Op het pasje zelf wordt het vermeld als ‘Voordeelpas 2,5 – 25 jaar’.
- De term Infopunt Welzijn wordt weggelaten, enkel het (algemenere) Sociaal Huis wordt nog vermeld.
- De volgorde en inhoud van de artikels worden gewijzigd om de opbouw logischer en overzichtelijker
te maken: eerst informatie over de voorwaarden om een code op de voordeelpas te verkrijgen, daarna
een opsomming van deze extra voordelen per categorie.
- Bij de extra voordelen wordt bij de verwijzing naar kredieten ‘op het budget voorziene’ geschrapt.
Art. 3:
(…) Bijkomend voordeel:
- terugbetaling van 25% van de kosten na aankoop van een Buzzy Pazz;
- gratis busvervoer tijdens de schoolvakanties, voor wie aan de speelpleinwerking of een sportkamp
deelneemt;
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- toegang tot de kledijwinkel in het Sociaal Huis (project Domino): tweedehandskledij tot 12 jaar en
speelgoed.
Voorstel:
- Het busvervoer wordt niet meer georganiseerd, dus dient hier geschrapt te worden.
- Aanpassing van de omschrijving rond Domino gezien er meer wordt aangeboden dan kledij en
speelgoed: toegang tot de tweedehandswinkel in het Sociaal Huis (project Domino) met een aanbod
voor kinderen tot 12 jaar.
- De code op de voordeelpas biedt reeds nog andere voordelen, bv. het corona anti-verveelpakketje
dit voorjaar. Ook recente voorstellen vanuit het OCMW in kader van verkregen corona-subsidies
verwijzen naar deze doelgroep. Om hierbij gebruik te kunnen maken van hun gegevens dienen deze
extra voordelen ook opgenomen te worden in het reglement. Dit kan als volgt omschreven worden:
toegang tot bijkomende voordelen en initiatieven in kader van kinderarmoedebestrijding.
Art. 4:
(…) De cheques kunnen enkel worden gebruikt voor de betaling van kosten voor het kind voor wie ze
werden aangekocht. Daartoe vermeldt elke cheque volgende gegevens:
- naam van het kind;
- handtekening burgemeester en secretaris;
- stempel van de stad Nieuwpoort.
Voorstel:
Secretaris wordt vervangen door algemeen directeur.
Art. 5:
(…) Er kan rekening gehouden worden met recente wijzigingen in de werk- of gezinssituatie. De
gezinssamenstelling zal telkens via de dienst bevolking gecontroleerd worden en er dient een recent
bewijs van inkomen (loonfiche, attest werkloosheidsuitkering, tussenkomst mutualiteit, enz.)
voorgelegd te worden.
Voorstel:
- Er is geen verwijzing meer nodig naar de dienst bevolking, het sociaal huis (Ilse Cranskens) kan nu
zelf via webbv de gegevens controleren.
- Om een goed zicht te hebben op de situatie worden in de praktijk bij een wijziging in de werksituatie
bewijzen van de laatste drie maanden gevraagd. Dit dient hier verduidelijkt te worden.
Art. 9:
Dit artikel rond het gebruik van persoonsgegevens verwijst nog naar oude wetgeving en is niet
volledig.
Voorstel:
Op advies van consultant Andranik Grigoryan worden volgende aanpassing en toevoeging gedaan:
- Artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt
vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Toevoeging om eventuele extra voordelen via het OCMW mogelijk te maken: Aan de betrokkenen
kan wel gevraagd worden (toestemming) of hun gegevens gedeeld mogen worden met het OCMW
van Nieuwpoort in het kader van aanvullende voordelen toegekend door het Sociaal Huis.
Art.10:
De vorige van toepassing zijnde raadsbesluiten worden opgeheven bij het van kracht worden van het
nieuwe raadsbesluit.
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Iedere inwoner van Nieuwpoort vanaf 2,5 jaar tot en met 25 jaar heeft recht op een voordeelpas. De term
‘inwoner’ wordt gedefinieerd als zijnde wie in Nieuwpoort gedomicilieerd is of hier geregistreerd staat in
het kader van de gedeelde huisvesting van minderjarigen (kopie van het getuigschrift gedeelde woonst
vereist).

Art.2.

Binnen de op het budget voorziene kredieten geeft de voordeelpas recht op 50% korting voor deelname
aan culturele activiteiten georganiseerd door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort.
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Art.3.

Wie aan bepaalde inkomensgerelateerde voorwaarden voldoet, kan een speciale kortingscode
aanvragen. De voordeelpas met code wordt aangeduid als VDP+. De kortingscode wordt door het
Sociaal Huis uitgereikt.
Om in aanmerking te komen voor de VDP+ dient men te voldoen aan één van de volgende
voorwaarden:
- Het gezin heeft recht op leefloon. Te bewijzen via een recent attest van het OCMW.
- Het gezin heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Te bewijzen via een recent
attest van de mutualiteit.
- Het gezin staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Te bewijzen
via een attest van de schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment
van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.
- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het
leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet meegerekend. Te
bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en indien van toepassing een attest van
de FOD Sociale Zekerheid.
- Pleegkinderen krijgen zonder verdere voorwaarden een VDP+. Te bewijzen via een attest van de
dienst voor pleegzorg Vlaanderen.
Onder ‘gezin’ wordt voor de toepassing van dit reglement begrepen: alle alleenstaande, wettelijk
samenwonende of gehuwde personen met hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen die allen
gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres of op hetzelfde adres geregistreerd staan in het kader van de
gedeelde huisvesting van minderjarigen. Feitelijk samenwonende personen en hun biologische,
geadopteerde en/of pleegkinderen behoren niet tot het gezin dat gevormd wordt door de andere
personen waarmee ze feitelijk samenwonen en hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen.
Enkel de eigen biologische, geadopteerde of pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin van de
aanvrager komen in aanmerking voor de VDP+.
Er kan rekening gehouden worden met recente wijzigingen in de werk- of gezinssituatie. De
gezinssamenstelling zal telkens gecontroleerd worden. Er dient een bewijs van inkomen (loonfiche,
attest werkloosheidsuitkering, tussenkomst mutualiteit, enz.) van de laatste drie maanden voorgelegd
te worden.

Art.4.

Binnen de voorziene kredieten geeft de VDP+ recht op 50 % korting bij volgende vrijetijdsactiviteiten:
- sport- en zwemkampen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- sport- en zwemcursussen ingericht door de stad Nieuwpoort of het AGB Nieuwpoort;
- activiteiten ingericht door het stadsbestuur of AGB, indien het logo VDP+ op de publicatie vermeld
staat;
- aankoop sportpas;
- aankoop 10-beurtenkaart en (familie of individueel) abonnement stedelijk zwembad;
- toegangsprijs bezoekerscentrum Westfront (< 7 jaar = gratis);
- speelpleinwerking stad Nieuwpoort;
- swapactiviteiten stad Nieuwpoort;
- naschoolse kinderopvang stad Nieuwpoort;
- lidmaatschap erkende jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen in Nieuwpoort;
- inschrijving bij WAK en StAPwest (ook geldig in de filialen buiten Nieuwpoort voor activiteiten die niet in
Nieuwpoort aangeboden worden);
- deelname aan extra activiteiten van erkende jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen in
Nieuwpoort, bedoeld voor alle leden, beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per vereniging, met een
maximum tussenkomst van 25 EUR;
- deelname aan activiteiten van de Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris - Ramskapelle (niet van
toepassing op het lidgeld);
- jeugd- en sportkampen ingericht door erkende Nieuwpoortse jeugd- en sportverenigingen;
- aankoop of huur materiaal voor deelname aan activiteiten van een erkende jeugd-, sport- en socioculturele vereniging in Nieuwpoort, WAK en StAPwest, met een maximum tussenkomst van 150 EUR
per kind (bewijs lidmaatschap nodig).

Art.5.

Binnen de voorziene kredieten geeft de VDP+ ook recht op de aankoop van onderwijscheques.
Een onderwijscheque kost 2 EUR en heeft een nominale waarde van 10 EUR. Er zijn onderwijscheques
te koop ter waarde van 10, 50, 100 of 150 EUR.
- kleuteronderwijs: waarde max. 50 EUR per kind per schooljaar;
- basisonderwijs: waarde max. 100 EUR per kind per schooljaar;
- secundair onderwijs: waarde max. 150 EUR per kind per schooljaar.
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De onderwijscheques kunnen gebruikt worden ter betaling van de volledige schoolfactuur van de school
waarin het kind is ingeschreven.
In geval van gedeelde woonst waarbij beide ouders in Nieuwpoort wonen, heeft de ouder bij wie het kind
gedomicilieerd is voorrang bij de aankoop van onderwijscheques. Bij een aanvraag door de andere
ouder dient een schriftelijk onderling akkoord voorgelegd te worden.
Ongebruikte of verloren cheques worden niet terugbetaald of omgeruild. De onderwijscheques kunnen
enkel worden gebruikt voor de betaling van kosten voor het kind voor wie ze werden aangekocht.
Daartoe vermeldt elke cheque volgende gegevens:
- naam van het kind;
- handtekening burgemeester en algemeen directeur;
- stempel van de stad Nieuwpoort.
De onderwijscheques kunnen vanaf 15 augustus tot 30 juni aangekocht worden in het Sociaal Huis.
Art.6.

Binnen de voorziene kredieten geeft de VDP+ tenslotte ook recht op bijkomende voordelen:
- terugbetaling van 25% van de kosten na aankoop van een Buzzy Pazz;
- toegang tot de tweedehandswinkel in het Sociaal Huis (project Domino) met een aanbod voor
kinderen tot 12 jaar;
- toegang tot bijkomende voordelen en initiatieven in kader van kinderarmoedebestrijding.

Art.7.

In het geval van betalingen d.m.v. onderwijscheques maakt de school de cheques over aan het college
van burgemeester en schepenen, samen met een door een gemachtigde van de school ondertekende
vorderingsstaat die de naam en het adres van de school vermeldt, alsook het rekeningnummer waarop
de door het stadsbestuur verschuldigde som wordt overgemaakt.
In het geval van betalingen d.m.v. de voordeelpas of VDP+ aan het autonoom gemeentebedrijf maakt
het autonoom gemeentebedrijf de factuur waarop de korting vermeld staat over aan het college van
burgemeester en schepenen.
In het geval van betalingen d.m.v. de VDP+ aan de jeugddienst of de sportdienst maakt deze dienst de
afrekening van de betreffende activiteit over aan het college van burgemeester en schepenen.
In het geval van betalingen d.m.v. de VDP+ aan een jeugd-, sport-, socio-culturele vereniging, maakt de
vereniging een door een gemachtigde ondertekende vorderingsstaat die de naam en het adres van de
vereniging vermeldt, alsook het rekeningnummer en de door het stadsbestuur verschuldigde som over
aan het college van burgemeester en schepenen.
In het geval van tussenkomst na aankoop van een Buzzy Pazz of huur/aankoop van materiaal of indien
de korting op het lidgeld niet via de vereniging werd verrekend, wordt een door het gezin ingevulde
vorderingsstaat, samen met de nodige bewijzen (aankoop, betaling, lidmaatschap) aan het college van
burgemeester en schepenen overgemaakt.

Art.8.

De voordeelpas of VDP+ is geldig van 1 januari tot 31 december. Vanaf de verdeling van de nieuwe
voordeelpas blijft de oude VDP+ nog 1 maand geldig.

Art.9.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college
van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Art.10. In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen de verkregen
persoonsgegevens niet worden aangewend voor andere doeleinden dan wat valt onder het reglement
van de voordeelpas. Aan de betrokkenen kan wel gevraagd worden (toestemming) of hun
gegevens gedeeld mogen worden met het OCMW van Nieuwpoort in het kader van aanvullende
voordelen toegekend door het Sociaal Huis.
De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de
betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het
hiertoe een mail te richten naar sociaalhuis@nieuwpoort.be.
Art.11. Het raadsbesluit dd. 22 februari 2018 houdende aanpassing reglement voordeelpas 2018 en het
raadsbesluit dd. 19 december 2019 houdende aanvulling pleegkinderen reglement voordeelpas
worden opgeheven bij het van kracht worden van dit raadsbesluit.

Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis (Ilse Cranskens).
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De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 26 november 2020
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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