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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 26 AUGUSTUS 2021
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

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, Roland Woestijn: Raadsleden;
Matthew Wydoodt: wd. Algemeen Directeur
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 24 juni 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 24 JUNI 2021 - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur;
Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 24 juni 2021 ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering; als deze opmerkingen aangenomen worden door de
gemeenteraad, worden de notulen in die zin aangepast;
Overwegende dat wanneer er geen opmerkingen gemaakt worden over de notulen van de vorige
vergadering, deze notulen als goedgekeurd beschouwd worden;
BESLUIT:

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

Art.1.

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 24 juni 2021 goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. AANPASSING REGLEMENT 10% MEER KOOPKRACHT ACTIE
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 mei 2020 houdende de goedkeuring van het budget voor het
impulsprogramma Lokale economie;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 mei 2020 houdende
de gunning van de uitvoering van het impulsprogramma aan de firma CCV Lab;
Gelet op het advies van de Lokaal Economische Raad dd. 9 juni 2020;
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Gelet op het advies van het advocatenkantoor Peeters-Lierman dd. 29 juli 2020;
Gelet op het advies van het advocatenkantoor Peeters-Lierman dd. 5 augustus 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 augustus 2020
betreffende het reglement voor de 10% meer koopkracht actie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 betreffende het reglement voor de 10% meer
koopkracht actie;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 april 2021 betreffende
de opschorting van de 10% meer koopkracht actie en de aanpassing van het reglement;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 betreffende
de aanpassing van het reglement van de 10% meer koopkracht actie;
Overwegende dat aan de hand van de ervaringen met het systeem in het verleden een aantal
aanpassingen aan het reglement werden doorgevoerd;
Overwegende dat vastgesteld werd dat de maximumlimiet te laag lag voor bepaalde winkels; dat
voorgesteld wordt om deze te verdubbelen, mede als compensatie voor de opschorting van de actie;
Overwegende dat de lokale economie een impuls nodig heeft in de komende winterperiode en niet
tijdens het zomerseizoen;
Overwegende dat in september nieuwe handelaars de mogelijkheid zullen krijgen om in te
schrijven voor de actie;
Overwegende dat in september de nodige uitleg opnieuw gegeven zal worden aan alle
deelnemers;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de punten te laten gelden tot 1 april 2022;
BESLUIT:

Art.1.

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

Het aangepaste reglement voor de ‘10% meer koopkracht actie’ goed te keuren:

Artikel 1: Doelstelling en toepassingsgebied
De Stad Nieuwpoort geeft de lokale economie extra ademruimte, door 1 miljoen euro te voorzien voor
een gemeentelijke koopkrachtactie waaraan de handelaars kunnen deelnemen. Door middel van een
kruisbestuiving binnen verschillende sectoren zal het grootste gedeelte van de Nieuwpoortse
economie betrokken worden bij deze actie. De ene sector moet de andere sector versterken en
omgekeerd. In het kader van deze koopkrachtactie zal een loyaliteitskaart in omloop worden gebracht
die bij één van de deelnemende handelaars / ondernemers kan worden aangewend om punten te
sparen en vervolgens als betaalmiddel kan worden aangewend. De Stad Nieuwpoort betaalt de
gespaarde punten ten aanzien van de deelnemende handelaar en financiert dus de extra koopkracht
voor de consument.
Artikel 2: Definitie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
A. De BV CCV LAB werkt in opdracht van de Stad Nieuwpoort om het loyaliteitsprogramma technisch
tot stand te brengen.
B. “Deelnemer”:

1. Handelaars, ondernemers of ondernemingen die producten of diensten aanbieden in een
fysieke winkel op het grondgebied van de stad Nieuwpoort en die staan ingeschreven met hun
activiteit in het KBO.

2. Recazaken op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort.
3. Erkende dienstverleners op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort
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C. “Gebruiker”
1. De “gebruiker” is een consument die minstens 18 jaar oud is.
Artikel 3: Deelnemende ondernemers
De deelnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Beschikken over een ondernemingsnummer.
2. Niet in staat van faillissement verkeren.
3. Geen aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie hebben ingediend.
4. De deelnemers moeten verplicht registreren via een registratieformulier. Zij zullen pas als
deelnemer worden beschouwd na de beoordeling en ontvangst van een deelnamebevestiging
door de Stad Nieuwpoort.
Volgende ondernemingen of sectoren worden uitgesloten van deelname aan de 10% meer
koopkracht actie:
•
•
•
•
•
•

Warenhuizen en supermarkten
Vrije beroepen
B2B
Bouwsector
Logiessector
Nachtwinkels

De deelnemende handelaars/ondernemers worden opgesplitst in 2 sectoren:
Sector A : Restaurants, tearooms, café’s en snackbars/take-away food;
Sector B : Detailhandel, retail en diensten;
Artikel 4: Voorwaarden van de “10% meer koopkracht actie”
1. Een loyaliteitskaart is een fysieke kaart die door middel van QR-code gebruikt kan worden. De
waarde op de kaart kan tussentijds gebruikt worden.
2. Een loyaliteitskaart heeft de volgende eigenschappen
a. Het aantal gespaarde punten kan maximaal 4000 punten per sector bedragen.
b. Per aankoopbedrag van € 1 ,- wordt 1 punt gespaard. 1 punt = € 0,10 waard.
c. De punten zijn vanaf € 1 ,- of 10 punten inwisselbaar.
d. Er wordt een onderscheid gemaakt in 2 sectoren waar de punten verkregen en
ingewisseld kunnen worden, namelijk: Sector A en Sector B.
e. Punten verdiend in Sector A dienen ingewisseld te worden bij Sector B en
omgekeerd.
Artikel 5: Registratie
Bij eerste gebruik krijgt de gebruiker een plastic kaart met unieke QR code en kaartnummer. De
gebruiker kan kiezen om te werken met de digitale kaart of plastic kaart.
De gebruiker dient zich voorafgaand aan het gebruik of deelname aan de actie te registreren en zich
akkoord te verklaren met de verwerking van de persoonsgegevens via de website
www.ikkoopinnieuwpoort.be. en de applicatie ‘CCV Connect’.
Artikel 6: Acceptatie
Alle deelnemers zullen een aantal kaarten ter beschikking krijgen.
De deelnemer kan deze kaarten accepteren via zijn android of ios toestel. Ook kan dit via de browser
gebeuren van bijvoorbeeld een laptop of desktop.
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De benodigde applicatie is “CCV Connect”. Deze applicatie is gratis beschikbaar in de app stores.
Artikel 7: Geldigheid
1. De loyaliteitskaart kan bij de deelnemers gratis verkregen worden bij een aankoop van
minimaal € 1 ,-.
2. De ‘10% meer koopkracht actie’ herstart op 1 oktober 2021 en loopt tot dat het
vooropgestelde budget van 1.000.000 miljoen euro is opgebruikt. Dit zal tijdig
gecommuniceerd worden door de Stad Nieuwpoort.
3. De gespaarde punten kunnen worden gebruikt t.e.m. 1 april 2022.

Artikel 8: Extra voorwaarden
De ‘10% meer koopkracht actie’ is niet van toepassing op kansspelen en tabak.
Artikel 9: Controle over het budget
De Stad Nieuwpoort heeft live inzicht in de uitgegeven en geïnde punten/bedragen via de online
backoffice.
CCV limiteert de uitgave van het aantal punten op een waarde van € 950.000. Dit kan door de Stad
Nieuwpoort ten allen tijden gewijzigd worden.
Artikel 10: Uitbetaling
De Stad Nieuwpoort verbindt er zich toe de ingewisselde bedragen ten laatste 30 dagen na het
verstrijken van de maand door te storten aan de deelnemers. CCV Connect voorziet een SEPA
betalingsbestand dat per uitbetalingsperiode bekomen kan worden in de backoffice.
De gebruikers en de deelnemers verklaren zich akkoord dat de Stad Nieuwpoort het recht heeft om de
10% korting te weigeren en doorbetaling aan de deelnemers en gebruikers te weigeren bij elke
mogelijke inbreuk van huidig reglement, poging tot fraude of fraude. De deelnemer zal ook
onmiddellijk geschrapt worden.
Bij vaststelling van fraude door de gebruiker zal de loyaliteitskaart worden geblokkeerd en zal de
gebruiker niet meer kunnen deelnemen aan de actie.
Artikel 11: Verlies en diefstal
Er kan contact worden opgenomen met de Stad Nieuwpoort bij verlies, diefstal of andere
gebeurtenissen of voorvallen via email economie@nieuwpoort.be of TEL 058 22 44 79 om de
loyaliteitskaart te laten blokkeren.
Artikel 12: Privacy en data verwerking
1. De Stad Nieuwpoort is verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens bestanden en heeft
met CCV een verwerkersovereenkomst gesloten waarbij CCV als verwerker van de data
optreedt.
2. De Stad Nieuwpoort verwerkt de persoonsgegevens enkel met het oog op de realisatie van
het doel van deze koopkrachtactie.

Artikel 12: Informatie
1. Het gespaarde saldo is te raadplegen via de website www.ikkoopinnieuwpoort.be of via de
applicatie “CCV Connect”.
2. De uitgereikte en ingeruilde punten zijn door de deelnemers te raadplegen met een
aangeleverde login via de applicatie “CCV Connect”.
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Artikel 13: Schorsing
Indien door de overheid sector brede coronamaatregelen getroffen worden, zal de ‘10% meer
koopkracht actie’ geschorst worden voor de duur van de maatregelen.
Artikel 14: Digitaal platform – minimale vereisten
Connect, het digitaal platform dat instaat voor de verwerking van het ‘10% meer koopkracht actie’
heeft een device software nodig van minimaal Android 7.0 of iOS 11.0. Bij iedere nieuwe release van
device software en end-of-life aankondigingen wordt dit opnieuw bekeken. De software werkt ook op
oudere versies, maar hiervoor kunnen geen garanties worden gegeven op de werking of kritische
meldingen worden gedaan. Ook voor de gebruikte browsers geldt dat deze de nieuwste updates
moeten hebben en van een recente datum moeten zijn. Dit geldt zowel voor de deelnemer als voor de
gebruiker.
Artikel 15: Geschillenregeling
Bij een gebruikelijk geschil wordt getracht een minnelijke regeling na te streven. In geval van een
gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd en is het Belgisch recht van
toepassing.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst toerisme, de
financiële dienst, LER, CCV en de wd. financieel directeur.

3. WERKINGSTOELAGE DIERENSASIEL GANZEWEIDE 2021
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 december 2012
houdende actualisatie samenwerkingsovereenkomst en een bedrag van €0,30 (incl. BTW – gekoppeld
aan de gezondheidsindex) per inwoner te betalen als jaarlijkse werkingstoelage;
Gelet op de factuur van dierenasiel Ganzeweide dd. 15 mei 2021 houdende de werkingstoelage
2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2021 betreffende
de goedkeuring voor de werkingstoelage voor dierenasiel Ganzeweide voor 2021;
Overwegende dat de werkingstoelage als volgt werd berekend:
Basis aantal inwoners op 01/01/2020

11.623

Geïndexeerd bedrag/inwoner (excl. BTW)

€ 0,2750

Totaal toelage 2021

€ 3.196,33 (excl. BTW)

Overwegende dat nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem BI 047000 dierenbescherming;
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BESLUIT:

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

Art.1.

De werkingstoelage 2021 ten bedrage van € 3.867,55 (incl. BTW) voor het dierenasiel
Ganzeweide, Langeleedstraat 12 te 8670 Koksijde goed te keuren en betaalbaar te stellen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de dienst milieu, wd. financieel directeur en het dierenasiel De Ganzeweide.

4. REGLEMENT PREMIE VOOR HET REINIGEN EN HERSTELLEN VAN WAARDEVOLLE
GEVELS
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 17 juni 1999 houdende vaststelling van het gemeentelijk reglement
inzake het toekennen van een toelage voor het reinigen en herstellen van de voorgevel, gewijzigd bij
raadsbesluit dd. 14 maart 2002;
Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2021 om het
reglement te herzien;
Overwegende dat de stad het reinigen en herstellen van waardevolle gevels wenst te stimuleren;
Overwegende dat goed onderhouden waardevolle gevels bijdragen tot de belevingskwaliteit van de
stad;
BESLUIT:

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

Art.1.

Voor zover voldaan wordt aan de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de perken van het
jaarlijks budget, verleent het stadsbestuur van Nieuwpoort een premie aan houders van het
zakelijk recht voor het verfraaien van gevels van gebouwen gelegen in Nieuwpoort.

Art.2.

Het reglement is van toepassing op:
1. Alle beschermde gebouwen op het volledig grondgebied van Nieuwpoort, dit volgens de
officiële beschermingslijst van Onroerend Erfgoed.
2. De gebouwen opgenomen in het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum en die
aangeduid staan als:
-

Stadslandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud (woningen met een zwart sterretje);

-

Gebouwen en/of gehelen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde
(woningen met een blauw sterretje).

3. Alle gebouwen gelegen in het GRUP Nieuwpoort Stadscentrum die gebouwd zijn vόόr
1925.
Art.3.

Voor deze premie worden onder gevelwerken verstaan, voor zover de gevels grenzen aan de
straatkant:
1. De reiniging van de volledige gevels, onder meer door milieuvriendelijke technieken,
afhankelijk van de gevelmaterialen:
-

Het bespuiten met nat zand;

-

Hydropneumatische zandschuring;

-

Natte verzadigde stoom;

-

Tensio- actieve producten;

-

Lagedruk – waterschuim;

-

Reinigen onder hoge druk;

-

Gommen.
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2. Volgende onderhoudswerken:
-

Vervanging van beschadigde gevelstenen;

-

Cementering;

-

Reinigen en hervoegen van de volledige gevel;

-

Zandstralen of chemisch reinigen van de gevels;

-

Effenwerken;

-

Afbijten, enkel van bepleistering op stenen of bakstenen.

3. Alle voorbereidende werken voor zover die deel uitmaken van deze verfraaiingswerken,
zoals:
-

Werken ter bescherming van de raamomlijstingen en de aangrenzende gevels;

-

Huur, plaatsen en verwijderen van stellingen;

-

Werken tot versterking en herstel van de grondlaag voor de verf.

4. Aanbrengen van allerhande afwerkings- en beschermingsproducten die deel uitmaken
van de verfraaiingswerken, met name: vochtwerende producten,
schimmelbestrijdingsmiddelen en verhardingsmiddelen.
5. Het schilderen van de ramen, deuren en kroonlijsten, van het ander houtwerk, luiken,
balkons, het traliewerk, de verlichtingstoestellen, dakgoten, aflopen voor regenwater en
van alle decoratieve elementen als onderdeel van een globale gevelverfraaiing.
6. Het opnieuw aanbrengen van houten geprofileerde kroonlijsten voor zover dit deel
uitmaakt van een globale gevelverfraaiing.
Art.4.

De volgende werken komen niet in aanmerking voor deze premie:
-

Aanbrengen van steenstrips/crepi op een gevel of het kaleien van een gevel;

-

Reinigen van de gevels door één van de volgende eenvoudige procédés:
-

Art.5.

Het schaven
Het slijpen
Het puimen
Het droogborstelen of de “afstoffing”

De premie dient voor de start van de werken gemeld te worden door de houder(s) van het
zakelijk recht, aan de stad Nieuwpoort en voorzien van de volgende documenten:
-

Foto’s van de huidige toestand.

-

Gedetailleerde beschrijving en raming van de werken.

-

Voor de beschermde gebouwen dient bijkomend de machtiging / vergunning van
Onroerend Erfgoed bijgevoegd te worden.

Art.6.

De premie wordt uitbetaald na goedkeuring door het College van Burgemeester en
Schepenen en na voorlegging van de gedetailleerde facturen van de werken door de
uitvoerende (erkende) aannemer(s) en/of van de aankoopfacturen van het materiaal en
facturen tot inhuren van materieel op naam van de aanvrager die de werken zelf heeft
uitgevoerd. De facturen moeten binnen het jaar na factuurdatum bij de stad Nieuwpoort
ingediend worden.

Art.7.

De premie kan slechts éénmaal om de 25 jaar per gebouw aangevraagd worden en bedraagt
50% van de kostprijs (BTW inclusief) van de werken met een maximum van 1.000 EUR.

Art.8.

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd alle onderzoeken te laten verrichten
door de ambtenaren van de stedelijke diensten voor het controleren van de verstrekte
gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op
toelage mee. Alle betwistingen worden zonder verhaal beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
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Art.9.

De raadsbesluiten dd. 17 juni 1999 en dd. 14 maart 2002, houdende vaststelling en wijziging
van het reglement inzake de toekenning van een toelage voor het reinigen en herstellen van
de voorgevels, op te heffen en te vervangen door onderhavig reglement.

Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de dienst wonen en de dienst omgeving.
5. SAMENWERKINGOVEREENKOMST OPTIE 1: LOKALE CONTACTOPSPORING VERLENGING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 §1 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dit verankert
het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig
risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en
voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op de oproep van de Vlaamse regering dd. 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de
Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle
Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het draaiboek dd. 3 december 2020 van Vlaanderen: engagementen lokale besturen in
het kader van het besluit dd. 16 oktober 2020 en besluit dd. 13 november 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020 om te
kiezen voor optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur (dd. 15 december 2020) waarin
bevestigd wordt dat de inlichtingenfiche voor optie 1- inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing
en quarantainecoaching goed ontvangen werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2021 om
kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2021 om
kennis te nemen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en deze goed te
keuren. Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de
gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2021 om het besluit van het college van burgemeester en
schepenen dd. 19 januari 2021 houdende kennisname van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, te bekrachtigen;
Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering dd. 19 maart 2021 om een nieuw
besluit van de Vlaamse regering voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantainecoaching en contactonderzoek, met een bijhorende (zelfde) subsidie goed te keuren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 augustus 2021 om
principiële goedkeuring te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst optie 1 – lokale
contactopsporing met inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching te
verlengen tot 15 oktober 2021. Dit punt wordt voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad;
Overwegende dat besturen die reeds een samenwerkingsovereenkomst hebben met het
Agentschap Zorg en Gezondheid, de keuzemogelijkheden hebben om al dan niet optie 1 te verlengen
van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021;
Overwegende dat de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing,
analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) een
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forfaitaire subsidie van 0,125 EUR krijgen per inwoner per maand voor een periode van 1 september
2021 tot en met 15 oktober 2021;
Overwegende dat het lokaal bestuur in deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden werkt alsook op de werking van de centrale
contactcenters;
Overwegende dat het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de
bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG);
Overwegende dat bij een verlening van optie 1 het bestuur een ingevuld en ondertekend
addendum dient te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor 30 september 2021;
BESLUIT:

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

Art.1.

De samenwerkingsovereenkomst optie 1 – lokale contactopsporing met inzet in
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching te verlengen tot en met 15
oktober 2021.

Art.2.

Kennis te nemen van het voorgelegde addendum en dit goed te keuren.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de Eerstelijnzone Westkust en Polder en de sociale
dienst.

6. KENNISGEVING BURGEMEESTERBESLUITEN.
De Raad,
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op art. 63 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de
bevoegdheden van de burgemeester die naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen
eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de
federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander
orgaan van de gemeente is opgedragen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 135 § 2 betreffende de bevoegdheid van
de gemeenten om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de
burgemeester om de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de
politiebesluiten uit te voeren;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en verdere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring van de nationale Veiligheidsraad dd. 23 juli 2020 van het ‘Draaiboek
lokale uitbraak Covid-19’;
Gelet op het ministerieel schrijven dd. 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het beheer van de federale fase en de
uitvoering van de lokale maatregelen;
Gelet op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de noodtoestand
inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau dd. 30 januari 2020, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
GR dd. 26 augustus 2021

blz. 11

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie verklaard werd door de
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa
en België;
Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau uitgeroepen heeft
aangaande het coronavirus COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt
over de wereld;
Gelet op de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO dd. 12 oktober 2020 die
aangaf dat het virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot
opflakkeringen van de epidemie die onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van
gerichte maatregelen;
Gelet op de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa dd. 15 oktober 2020, die
aangeeft dat de situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en
besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de
zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;
Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge
alertheid) zit;
Overwegende dat de gevolgen en voordelen van de vaccins voor de gezondheid nog niet meteen
voelbaar zijn; dat men vooralsnog standvastig moet blijven in de toepassing van het volledige scala
van maatregelen als reactie tegen de verspreiding van het virus;
Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds zeer ernstig en precair is; dat
verregaande en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk blijven om de situatie onder controle te
houden; dat een drastische beperking van de sociale contacten en van de toegelaten activiteiten
vereist blijft; dat de maatregelen zich verder opdringen om de overdracht van het virus tegen te gaan
door onder meer de intensiteit en de duur van het contact tussen personen in een besloten ruimte te
beperken;
Overwegende dat om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de
beperking van de uiterst ernstige gevaren voor de volksgezondheid reeds diverse maatregelen
genomen werden door de federale overheid; dat het voor zich spreekt dat deze maatregelen strikt
dienen te worden opgevolgd; dat lokale besturen hierin een belangrijke rol spelen;
Gelet op de verantwoordelijkheid om als gemeente de nodige maatregelen te nemen in geval van
(een cluster van) besmettingen; dat artikel 27 van het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
bepaalt dat zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen
kunnen nemen;
Overwegende dat een lokaal bestuur de specifieke opdracht heeft om te voorzien, ten behoeve van
de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de
rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; dat het behoort tot de taak en
bevoegdheid van de gemeenten en van de burgemeester in het bijzonder tot het nemen van
passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen;
Overwegende dat de burgemeester op 10 mei 2021 naar aanleiding van een positieve test de
winkel “Tiny” gelegen in de Langestraat 60 heeft laten sluiten om zo de verspreiding van Covid-19
tegen te gaan;
Overwegende dat de burgemeester op 8 juli 2021 naar aanleiding van een positieve test de winkel
“Vishandel Biriger” gelegen in de Valkestraat 7 heeft laten sluiten om zo de verspreiding van Covid-19
tegen te gaan;
Overwegende dat beide winkels ondertussen opnieuw open zijn na het voorleggen van negatieve
Covid-19 testen en het voltooien van de quarantaine periode;
Overwegende dat deze besluiten ter kennisgeving naar de gemeenteraad gebracht worden;
BESLUIT:
Art.1.

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

Kennis te nemen van onderstaande besluiten van burgmeester:
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- Het besluit van de burgemeester betreffende de sluiting van de winkel “Tiny” gelegen in de
Langestraat 60 te Nieuwpoort, dd. 10 mei 2021.
- Het besluit van de burgemeester betreffende de sluiting van de winkel “Tiny” gelegen in de
Langestraat 60 te Nieuwpoort.Opheffing, dd. 2 juni 2021.
- Het besluit van de burgemeester betreffende sluiting van de winkel “vishandel Birger”
gelegen in de Valkestraat 7 te Nieuwpoort dd. 8 juli 2021.
- Het besluit van de burgemeester betreffende sluiting van de winkel “vishandel Birger”
gelegen in de Valkestraat 7 te Nieuwpoort.opheffing, dd. 12 juli 2021.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst preventie en veiligheid, de dienst secretarie, de
lokale politie westkust en alle andere nodige diensten.

7. GOEDKEURING JAARREKENING 2020 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 287, 286 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 februari 2008 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort en de Stad Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende de wijziging van de statuten en wijziging
benaming van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort naar Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 18 mei 2015 houdende de goedkeuring van de wijziging in de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort;
Gelet op het jaarverslag voor de jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Overwegende dat de jaarrekening over het boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije
Tijd opgesteld werd; dat het beschikbaar budgettair resultaat voor het boekjaar 2020 dat liep van 1
januari t.e.m. 31 december 2020, 1.274.350 EUR (afgerond) bedraagt;
Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat voor de jaarrekening 2020 als volgt sluit:
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Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
II. Investeringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
III. Saldo exploitatie en investeringen
IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(a-b)

(a-b)

(I+II)
(a-b)

(III+IV)
(V+VI)
(VII-VIII)

Jaarrekening
791.580
2.339.830
1.548.250
0
0
0
791.580
-809.296
0
809.296
-17.716
1.292.065
1.274.350
0
1.274.350

Overwegende dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2020 voor het AGB Vrije Tijd
58.569,51 EUR bedraagt; dat een dividend van 58.569,51 EUR uitgekeerd zal worden aan het
Stadsbestuur van Nieuwpoort;
BESLUIT:

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

Art.1.

De BBC jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd zoals afgesloten per
31 december 2020, zoals voorzien in het ontwerp, gunstig te adviseren.

Art.2.

De NBB jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd zoals afgesloten per
31 december 2020, zoals voorzien in het ontwerp, gunstig te adviseren.

Art.3.

Het jaarverslag van de jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd vast
te stellen en gunstig te adviseren.

Art.4.

De jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd vast te stellen en gunstig
te adviseren op hoger genoemde bedragen.

Art.5.

De jaarrekening 2020 van het AGB Vrije Tijd ter goedkeuring voor te leggen aan de
toezichthoudende overheid.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, de wd. financieel directeur en aan de
boekhouding van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.

8. GOEDKEURING EN DEFINITIEVE VASTSTELLING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
2020 STAD EN OCMW NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 260 en 262 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020 – 2025 door de gemeenteraad goedgekeurd werd in
zitting op 9 april 2020, aangepast door de gemeenteraad in zitting op 17 december 2020;
Overwegende dat de raadsleden, overeenkomstig art. 147 van het decreet lokaal bestuur de
jaarrekening 2020 overgelegd werden op 11 augustus 2021;
Overwegende dat de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 van de Stad en OCMW
Nieuwpoort opgesteld werd; dat het beschikbaar budgettair resultaat voor het boekjaar 2020 dat liep
van 1 januari t.e.m. 31 december 2020, 46.433.106 EUR (afgerond) bedraagt;
Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat voor de jaarrekening 2020 als volgt sluit:
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Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo

Jaarrekening

Meerjarenplan

5.069.267

1.471.672

a. Ontvangsten

44.165.546

45.125.325

b. Uitgaven

39.096.279

43.653.653

-3.370.802

-5.126.410

a. Ontvangsten

2.231.520

6.368.333

b. Uitgaven

5.602.322

11.494.743

II. Investeringssaldo

(a-b)

(a-b)

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II)

1.698.464

-3.654.738

IV. Financieringssaldo

(a-b)

-2.280.127

-2.270.491

589.775

599.776

2.869.902

2.870.267

-581.663

-5.925.229

47.014.768

47.014.768

46.433.106

41.089.539

0

105.056

46.433.106

40.984.483

a. Ontvangsten
b. Uitgaven
V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV)

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VIIVIII)

Overwegende dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de jaarrekening 2020 als volgt
sluit:
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Jaarrekening

I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen

3.252.472

-335.486

-81.001

-80.636

2.869.902

2.870.267

2.950.903

2.950.903

3.171.471

-416.122

3.171.471

-416.122

83.679

81.583

3.255.150

-334.539

(a-b)

a. Periodieke aflossingen conform de
verbintenissen
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Meerjarenplan

(I+II)

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
- AGB Nieuwpoort

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

BESLUIT:

16 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 5 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Rousseau
Sabine Slembrouck
Nicolas Vermote ):

Arnel Lemaire Jo

Art.1.

De geconsolideerde jaarrekening 2020 Stad en OCMW Nieuwpoort goed te keuren op hoger
genoemde bedragen.

Art.2.

De rekening samen met de bewijsstukken over te leggen aan de heer Gouverneur van de
Provincie West-Vlaanderen.
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Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur en de secretarie.

9. BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN STAD NIEUWPOORT EN AGB VRIJE TIJD GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 234, 252 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en de goedkeuring van de statuten;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende statutenwijziging en wijziging benaming
autonoom gemeentebedrijf naar autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende statutenwijziging autonoom gemeentebedrijf
Vrije Tijd;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 januari 2019 houdende samenstelling van de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende gewijzigde samenstelling van de raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur dd. 24 januari 2019 houdende samenstelling van het
directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd;
Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst tussen het AGB Vrije Tijd en de stad Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester dd. 29 juni 2021 houdende goedkeuring van
ontwerp van beheersovereenkomst tussen Stad en AGB Vrije Tijd;
Gelet op het besluit van het directiecomité dd. 13 juli 2021 houdende goedkeuring ontwerp van
beheersovereenkomst tussen Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de beheersovereenkomst als volgt goedgekeurd wordt:
TUSSEN
De Stad Nieuwpoort, met zetel te Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, hier vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Geert Vanden Broucke, Burgemeester, en de heer
Benoit Willaert Algemeen Directeur, hier handelend in uitvoering van het raadsbesluit dd. 26 augustus 2021;
Hierna genoemd ‘de Stad’,
EN
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd, afgekort AGB Vrije Tijd, met zetel te Marktplein 7 8620 Nieuwpoort,
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, opgericht bij raadsbesluit van de Stad Nieuwpoort dd. 12 april 2007 en
rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 19 juli 2007, waarvan de kennisgeving is verschenen in het Belgisch
Staatsblad dd. 24 oktober 2007, en gewijzigd bij raadsbesluit van de Stad Nieuwpoort dd. 29 januari 2015 waarbij
de naam van het Autonoom Gemeentebedrijf werd aangepast, en gewijzigd bij raadsbesluit van de Stad
Nieuwpoort dd. 24 juni 2021 waarbij de statuten werden aangepast aan de geldende wetgeving, hier
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie optreedt de heer Geert Vanden Broucke, voorzitter, hier
handelend in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur dd. 26 augustus 2021;
Hierna genoemd het ‘Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd’ of ‘het bedrijf’,
Hierna samen genoemd ‘de partijen’,
Gelet op artikel 234 van het Decreet Lokaal Bestuur dat voorziet dat tussen de Stad en het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd een beheersovereenkomst wordt afgesloten.
Overwegende dat artikel 227, lid 2 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat elk gemeentelijk
verzelfstandigd agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden
een evaluatie maakt van de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan en deze
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voorlegt aan de gemeenteraad met een evaluatie van de verzelfstandiging waarover de gemeenteraad zich
binnen drie maanden uitspreekt;
Overwegende dat de verzelfstandiging onder de vorm van een Autonoom Gemeentebedrijf hierbij positief
geëvalueerd werd en dat zowel de Stad als het Autonoom Gemeentebedrijf de intentie hebben om de huidige
werkwijze ook in de legislatuur 2019-2024 verder te zetten;
Overwegende dat het past afspraken te maken over de samenwerking tussen de Stad en het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd; dat deze afspraken over de rechten en verplichtingen van de partijen in een
beheersovereenkomst kunnen worden opgenomen;
Overwegende dat artikel 10, §1 van de statuten bepaalt dat deze beheersovereenkomst minstens de volgende
aangelegenheden regelt:
-

-

De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB;
Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het
presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden
toegekend;
De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden aangeworven en
aangewend;
De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend
worden;
De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB;
De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten
vertegenwoordigen;
De informatieverstrekking door het AGB aan de stad, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen;
De rapportering door het AGB aan de stad overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne en externe controle, overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen, alsook de rapportering desbetreffende aan de gemeenteraad;
De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst
en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
De omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd,
geschorst en ontbonden.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
HOOFDSTUK 1 – VOORWERP – DUUR
Art. 1 – Voorwerp en grondslag
Deze beheersovereenkomst bepaalt de werking van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd en de
samenwerking tussen het Autonoom Gemeentebedrijf en de Stad, legt de modaliteiten vast voor de overdracht
van infrastructuur, goederen en overeenkomsten, en regelt de financiële verhoudingen tussen het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd en de Stad.
Deze overeenkomst wordt in het bijzonder gesloten in het kader van de bevoegdheden en beleidsdoelstellingen
van de Stad en van het maatschappelijk doel van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd, zoals vastgesteld in
artikel 5 van de Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd zoals goedgekeurd bij raadsbesluit van de
Stad Nieuwpoort dd. 24 juni 2021.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd voert de in de statuten en deze overeenkomst omschreven opdrachten
autonoom uit, zoals verder bepaald in deze overeenkomst, in overeenstemming met het door de Stad gevoerde
beleid.
Art. 2 – Duur
De duur van deze beheersovereenkomst wordt geregeld in artikel 234, §3, eerste lid van het Decreet Lokaal
Bestuur.
HOOFDSTUK 2 – BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS
Art. 3. - Gemeentelijke doelstellingen
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Het bedrijf verbindt er zich toe zich in te schakelen in de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Het bedrijf verbindt er zich toe om zich in het kader van de aan haar toevertrouwde exploitatieopdrachten in te
schakelen.
Het bedrijf verbindt er zich toe om samen met de Stad te streven naar een hogere kwaliteit en professionaliteit
van de openbare dienstverlening.
Bij alle initiatieven zal de missie van de Stad het grotere kader vormen en zullen de volgende beginselen de
leidraad vormen: realistische planning, efficiënt en resultaatsgerichte uitvoering, klantgerichte aanpak,
openbaarheid van bestuur, respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur, orthodox
financieel beleid, cyclus van continue verbetering van beleid en dienstverlening.
Art. 4. – Organisatiebeheersing en uitgavencyclus
§1. - Organisatiebeheersing
Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf is verantwoordelijk voor het uitwerken van een
organisatiebeheersingssysteem binnen het bedrijf, dat de beginselen van het organisatiebeheersingssysteem van
de Stad als uitgangspunt neemt.
§2. - Uitgavencyclus - algemeen
Artikel 234 Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat zolang het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor
het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale
betalingsorders, artikel 266, 267, 269 en 272, §1, tweede en derde lid, Decreet over het lokaal bestuur van
toepassing zijn op het bedrijf. In dat geval zijn bovendien artikel 265, 268 en 272, §1, eerste lid, en §2, eerste lid,
Decreet over het lokaal bestuur van toepassing op het bedrijf.
Deze beheersovereenkomst voorziet in een aantal eigen regels met betrekking tot haar beleids- en
beheerscyclus. In zoverre geen eigen regels opgenomen zal de terugval- of standaardregeling, zoals deze geldt
voor de Stad, van toepassing zijn op het bedrijf.
HOOFDSTUK 3 – PROJECTEN, VERWERVING EN VERVREEMDING VAN ONROERENDE GOEDEREN
Art. 5 – Projecten van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd in samenwerking met de Stad
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd werkt in overleg en samenwerking met de Stad aan de
1.
organisatie en exploitatie van volgende projecten:
a. infrastructuur bestemd voor sportieve activiteiten
b. infrastructuur bestemd voor culturele activiteiten
c. infrastructuur bestemd voor jeugdactiviteiten
d. infrastructuur bestemd voor parkeeractiviteiten
e. infrastructuur bestemd voor zalen
2.
organisatie van de toeristische en culturele programmatie voor de Stad
De lijst van projecten waaraan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd in samenwerking met de Stad werkt, kan
worden aangevuld in onderling overleg tussen de partijen.
Art. 6 – Projecten door het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd kan op eigen initiatief beslissen over de ontwikkeling en realisatie van
andere projecten dan deze vermeld in artikel 5, die in overeenstemming zijn met het maatschappelijke doel zoals
vastgesteld in de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
Art. 7 – Uitvoering van de in deze overeenkomst vermelde projecten en/of opdrachten
§1. om de in deze overeenkomst beoogde projecten of opdrachten uit te voeren beschikt het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd over alle bevoegdheden die het zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de
statuten, in het bijzonder over de bevoegdheden bepaald in artikel 5 en 21 van de statuten.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd kan slechts filialen oprichten of participeren in bestaande
rechtspersonen na voorafgaande instemming van de gemeenteraad.
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De projecten en opdrachten hebben mogelijk betrekking op alle doelen, activiteiten en bevoegdheden van het
Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd overeenkomstig artikel 5 van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
Voor opdrachten of projecten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst met een belangrijke
investeringswaarde, zijnde hoger dan 500.000 EUR, vraagt het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd,
voorafgaand aan de opstart van de opdracht of het project, schriftelijk advies aan de Stad. Een negatief advies
van de Stad is bindend.
§2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private instellingen
en ondernemingen. Rekening houdend met de in voorkomend geval toepasselijke regelgeving inzake de
toewijzing van overheidsopdrachten, kan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd de opdrachten toevertrouwen
door middel van alle mogelijke rechtsfiguren.
§3. Indien gewenst of vereist, wordt tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd en de Stad een afzonderlijke
overeenkomst gesloten houdende de modaliteiten van de ontwikkeling en realisatie van een project of opdracht.
Art. 8 – Ter beschikking stelling van roerende en onroerende goederen – overgedragen overeenkomsten
§1. Met het oog op de uitvoering van projecten en opdrachten door het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd, kan
de Stad roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
De wijze en modaliteiten van de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen wordt tussen de
partijen bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.
§2. Met het oog op de uitvoering van projecten en/of opdrachten door het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd,
kan de Stad lopende of toekomstige overeenkomsten overdragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
Art. 9 – Verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd beslist autonoom over het verwerven, het vervreemden, en het
aanwenden van roerende en onroerende goederen ten aanzien van zijn eigen patrimonium, alsook over het
vestigen van zakelijke rechten op deze goederen.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd beslist het autonoom over het beheren en exploiteren van zijn eigen
patrimonium, in overeenstemming met zijn maatschappelijk doel en in voorkomend geval met de overeenkomst
met de Stad.
Art. 10 – Kosten en Financieringswijze
Tussen de partijen worden in voorkomend geval afspraken gemaakt over de financiering van de realisatie van
bepaalde projecten en opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.
De Stad kan aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd een renteloze lening toestaan.
Art. 11 – Dotatie
De Stad kan aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd geen werkings- of investeringssubsidies toekennen.
De eventuele betoelaging gebeurt uitsluitend middels prijssubsidies zoals beschreven in art. 17 van deze
overeenkomst.
HOOFDSTUK 4 – ONDERLINGE DIENSTVERLENING
Art. 12 – Algemeen
§1. Indien de Stad, behalve de in de deze beheersovereenkomst aangegane verbintenissen, diensten verleent
aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd, kan de Stad daarvoor kosten aanrekenen. Indien het Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd hierom verzoekt, raamt de Stad de kosten voor de uitvoering van de prestaties in een
offerte die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
§2. Indien het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd diensten verleent aan de Stad die los staan van de in
Hoofdstuk 3 vermelde activiteiten, kan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd daarvoor kosten aanrekenen.
Indien de Stad hierom verzoekt, raamt het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd de kosten voor de uitvoering van
de prestaties in een offerte die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Stad.
§3. Voor een periode van minimum 3 jaar na de ondertekening van deze overeenkomst geldt dat tussen de Stad
en het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd een dermate nauwe relatie bestaat die met zich brengt dat de Stad
en het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd door middel van een inbesteding wederzijds een beroep kunnen

GR dd. 26 augustus 2021

blz. 19

doen op elkaars diensten en werkzaamheden waarvoor in voorkomend geval kosten kunnen worden
aangerekend.
Art. 13 – Kantoor en Logistiek
§1. De Stad stelt het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd voor de duur van deze beheersovereenkomst de
nodige kantoor- en vergaderruimte ter beschikking. De uitvoeringsmodaliteiten voor deze terbeschikkingstelling
worden zo nodig opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd
en de Stad.
§2. Voor de aankoop van alle kantoorbenodigdheden, met inbegrip van meubilair en drukwerk maar met
uitzondering van informaticatoestellen en -programma’s, kan het bedrijf een beroep doen op de aankoopdienst
van de Stad.
§3. De Stad zorgt voor het afleveren van de inkomende post en het verzenden van de uitgaande post van het
Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.
§4. De Stad verleent het recht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd om gebruik te maken van de
telefoon- en telefaxtoestellen en -lijnen van de Stad.
§5. De Stad verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd het recht om aan te sluiten op het
informaticanetwerk van de Stad.
HOOFDSTUK 5 – CONTROLE – OVERLEG
Art. 14 – Controle
De Stad moet retroactief inzake alle aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd betaalde vergoedingen kunnen
nagaan of de toegekende vergoedingen hun bestemming verkrijgen. Tevens moeten alle vergoedingen middels
bewijskrachtige documenten zoals onder meer facturen, betaalbewijzen, overeenkomsten en alle eventuele
andere documenten ten aanzien van de Stad worden verantwoord.
Art. 15 – Overleg
§1. De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over de toepassing van deze beheersovereenkomst via
overleg tussen de partijen op te lossen.
§2. Met het oog op het overleg tussen de partijen, kan de Stad het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd
uitnodigen op het college van burgemeester en schepenen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije
Tijd kan eveneens aan de stad vragen om te worden gehoord door het college van burgemeester en schepenen.
De vertegenwoordigers van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd worden aangewezen door de raad van
bestuur.
HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 16 - Tarifering
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd staat zelf in voor de financiering van haar activiteiten. Het hanteert de
tarieven voor het verstrekken van leveringen en diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het
Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd kan daartoe een voorstel van tarieven formuleren, waarover de
gemeenteraad zich uitspreekt.
In dat verband zal de Stad de toegangsprijzen tot de infrastructuur kunnen begrenzen opdat de infrastructuur
toegankelijk zou zijn voor iedereen en de beperkte toegangsprijzen subsidiëren.
Artikel 17. - Derdebetalersysteem - prijssubsidies
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd stelt het college van burgemeester en schepenen tijdig in kennis van de
tarieven en de tariefstructuren die zij zal toepassen voor de exploitatie van de infrastructuur teneinde de Stad toe
te laten om desgewenst maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van een
derdebetalersysteem, waarbij de Stad een gedeelte van het tarief ten laste neemt.
Bij de toepassing van prijssubsidies kan de gemeente een factor of een forfait bepalen, welke als prijssubsidie
wordt toegepast op de geldende tarieven, teneinde het bedrijf toe te laten om rendabel te zijn.
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd richt zich volledig naar de fiscale Beslissing E.T.129.288 van 19 januari
2016.
Art. 18 – Gedragsregels
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd voert haar dienstverlenende taken uit te goeder trouw, in
overeenstemming met haar statuten en deze beheersovereenkomst, en met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.
Art. 19 – Presentiegelden en kosten
De leden van de raad van bestuur, die niet tot de gemeenteraad of niet tot het college van burgemeester en
schepenen behoren, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur presentiegeld
per vergadering. De grootte van het presentiegeld wordt gelijkgeschakeld met het presentiegeld dat de
gemeenteraadsleden van de Stad Nieuwpoort ontvangen voor het bijwonen van de gemeenteraad.
De leden van het directiecomité, die niet tot de gemeenteraad of niet tot het college van burgemeester en
schepenen behoren, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van het directiecomité presentiegeld. De
grootte van het presentiegeld wordt gelijkgeschakeld met het presentiegeld dat de gemeenteraadsleden van de
Stad Nieuwpoort ontvangen voor het bijwonen van de gemeenteraad met een maximum van één zitpenning per
maand.
Aan de voorzitter van het directiecomité kan maximaal een dubbel presentiegeld worden toegekend
respectievelijk voor het bijwonen van de vergaderingen van het directiecomité en de raad van bestuur.
Indien de vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité op dezelfde dag aaneensluitend
plaatsvinden, bedraagt het presentiegeld voor de leden van de raad van bestuur, die tevens deel uitmaken van
het directiecomité, voor de tweede vergadering die zij bijwonen slechts maximaal de helft.
Aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité die tevens lid zijn van het college van burgemeester
en schepenen kunnen overeenkomstig art. 153 van het Decreet Lokaal Bestuur geen aanvullende vergoedingen,
wedden en presentiegelden worden toegekend ten laste van de Stad en/of het AGB. Deze bepaling is eveneens
van toepassing voor de secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité, zo deze functie wordt
uitgeoefend door de Algemeen Directeur.
Art. 20 – Verzoeningsprocedure
Onverminderd de bepalingen van artikel 15 van deze overeenkomst wordt, ingeval van overmacht of in het
algemeen belang, of indien het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd of de Stad ernstig en op voortdurende wijze
zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en daardoor de realisatie van de
projecten en opdrachten in het gedrang zou brengen, zo spoedig mogelijk voorzien in een overleg.
Op de eerste vergadering in het kader van de verzoeningsprocedure, maakt de partij die de betwisting heeft
ingediend, een voorstel van akkoord over, dat samen met een dossier houdende motivering, als basis dient voor
de onderhandelingen aangaande de betwisting. De partijen trachten te goeder trouw en met inachtneming van de
redelijke belangen van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. Indien een
voorstel van akkoord wordt bereikt, zal dit door de partijen schriftelijk worden vastgesteld.
Bij gebreke aan een oplossing ingevolge de verzoeningsprocedure binnen een termijn van dertig (30)
kalenderdagen na de eerste samenkomst, kan de meest gerede partij de betwisting voorleggen aan de bevoegde
rechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.
Art. 21 – Rapportering en informatieverstrekking
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd stelt de door het Decreet Lokaal Bestuur en de statuten
voorgeschreven beleidsrapporten op,
Art. 22 – Beëindiging van de overeenkomst
De partijen kunnen in onderling overleg een einde maken aan deze overeenkomst.
De partijen kunnen ingeval van beëindiging van deze overeenkomst schriftelijke afspraken maken over de
overdracht van de lopende verbintenissen door het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd aan de Stad.
Art. 23 – Toepasselijk recht en rechtsmacht
§1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
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§2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van deze
overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne.
Art. 24 – Overdracht
Het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd mag noch deze overeenkomst, noch enig recht of verbintenis uit deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Stad.
Art. 25 – Aanpassing aan wijziging van de regelgeving
Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke regelgeving. Zij zullen er
alsdan naar streven om het globale financiële evenwicht vervat in deze overeenkomst maximaal behouden.
Art. 26 – Uitvoeringsmodaliteiten
Met het oog op de uitvoering, vervollediging en verfijning van deze overeenkomst, kunnen de partijen addenda
sluiten die aan deze overeenkomst zullen worden gehecht.
Art. 27 – Verzaking – Cumulatieve rechten
Verzuim of vertraging in de uitoefening door de partijen van enig recht uit deze overeenkomst houdt geen
verzaking in aan dat recht, en evenmin zal enige gedeeltelijke uitoefening van zulk recht de verdere uitoefening
van dit recht of de uitoefening van elk ander recht uitsluiten.
De rechten die uitdrukkelijk zijn voorzien in deze overeenkomst zijn cumulatief en sluiten geen andere wettelijk
voorziene rechten uit, tenzij in deze overeenkomst anders bepaald.
Art. 28 – Splitsbaarheid
Elke bepaling van deze overeenkomst die nietig, ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou zijn in om het even
welke rechtsorde zal geen rechtskracht en uitwerking hebben in die rechtsorde, zonder echter de overige
bepalingen van deze overeenkomst in deze of enige andere rechtsorde ongeldig te maken of hun geldigheid of
afdwingbaarheid aan te tasten. Partijen zullen in dart geval die nietige, ongeldige, verboden of onafdwingbare
bepaling te goeder trouw vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft.

Overwegende dat art. 234 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er tussen de Stad en het
autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten wordt;
BESLUIT:

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

Art.1.

De beheersovereenkomst tussen het AGB Vrije Tijd en de stad Nieuwpoort goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

10. WIJKRAAD SIMLI - AANSTELLING LID.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de
adviesraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 mei 2021 houdende aanpassing van de statuten van de dorps- en
wijkraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende aanstelling van de leden van de dorps- en
wijkraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 mei 2021 houdende aanstelling van de leden van de dorps- en
wijkraden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 juli 2021 houdende
aanstelling lid voor wijkraad Simli;
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Gelet op de mail van dhr. Denis De Ridder dd. 2 juli 2021 houdende kandidatuur voor wijkraad
Simli;
Overwegende dat dhr. Denis De Ridder aan alle voorwaarden voldoet;
BESLUIT:
Art.1.

Volgend lid aan te stellen als lid van de wijkraad Simli:

•
Art.2.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 20 JA EN 1 NEEN:

Denis De Ridder
Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene en de dienst secretarie.

11. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING JOZEF CARDIJNLAAN
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 juni 2021 houdende
het vernieuwen van de openbare verlichting in de Jozef Cardijnlaan voor besluitvorming voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper dd. 26 mei 2021 ref. Off NW 353312 ten
bedrage van 50.040,36 EUR (BTW verlegd) ten laste van de stad;
Nieuwe openbare verlichting
Aansluiting op OV-net

34 st

6.200,71

Materiaal palen en steunen

34 st

10.209,58

Plaatsen palen en steunen

34 st

9.817,12

Materiaal verlichtingstoestellen

34 st

9.453,33

Waarvan Recupel
Plaatsen verlichtingstoestellen

0,34
34 st

Materiaal opties verlichting

2.122,96
34 st

762,96

Totaal (excl. BTW)

38.566,66

21% BTW

8.099,00

Totaal bedrag (incl. BTW)

46.665,66

Aanpassing bestaande openbare verlichting
Wegnemen en slopen palen en steunen
Slopen en wegnemen verlichtgingstoestellen

35 st

10.059,35
35 st

1.414,35

Totaal (BTW verlegd)

11.473,70

BTW medecontractant

2.409,48

Totaal bedrag (incl. BTW)

13.883,18
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Totaal van de offerte ref. Off NW 353312:
Algemeen Totaal (BTW verlegd)

50.040,36

21% BTW

10.508,48

Totaal bedrag (incl. BTW.)

60.548,84

Overwegende dat de bestaande openbare verlichting in de Jozef Cardijnlaan in het kader van de
verledding vervangen wordt door lichtmasten met een hoogte van 6,30 m en 5 m kleur RAL 9010, en
verlichtingstoestellen type ‘Teceo’ kleur RAL 9010;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Fluvius over het alleenrecht beschikt
voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Straatverlichting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het vernieuwen van de openbare verlichting in de Jozef Cardijnlaan goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 50.040,36 EUR (BTW verlegd) + 10.508,48 EUR (BTW 21%).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

12. VERNIEUWEN VAN DE LANGESTRAAT FASE 2 (VAK IEPERSTRAAT –
RECOLLETTENSTRAAT) – LEVEREN EN PLAATSEN VAN OPENBARE VERLICHTING EN
FEESTVERLICHTINGSNET – GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 juli 2021 houdende
aanvaarding en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen het leveren en plaatsen van
openbare verlichting en feestverlichtingsnet in het kader van de werken ‘Vernieuwen van de
Langestraat fase 2 (vak Ieperstraat – Recollettenstraat)’;
Gelet op de offerte van Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle dd. 9 juli 2021 met referentie
Fluvius/NW349614 ten bedrage van 67.809,15 EUR (excl. BTW), zijnde 80.035,51 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat de openbare verlichting aan de gevels voorzien wordt; dat er ter hoogte van de
bomen een aansluitpaal met feestverlichtingsaansluiting voorzien is;
Overwegende dat er in deze centrale zone van de Langestraat een geluidskabel met
aansluitpunten voor boxen, aansluitpunten voor guirlandes en ter hoogte van de bomen grondspots
voorzien worden;
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Overwegende dat voor Nieuwpoort Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle voor het
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet instaat;
Overwegende dat de offerte als volgt samengesteld is:
Totaal
prijs
(BTW
Totaal prijs
Nr
Omschrijving
Aantal excl.)
BTW
(BTW incl.)
Werken voor het plaatsen van netten, eigendom van de
1 distributienetbeheerder
1.1
Feestverlichtingsnet
9.588,33
0,00
9.588,33
Leveren en plaatsen van
1.1.1 kerstverlichtingskabel
475
9.588,33
0,00
9.588,33
2.1
Laagspanningsnet
178,25
37,43
215,68
2.1.1 Wegname bovengronds net

0

0,00

0,00

2.1.2 Wegname netsteunen
1
178,25
Andere werken aan infrastructuur, geen eigendom van de
2 distributienetbeheerder
2.1
Nieuwbouw openbare verlichting
42.388,39

37,43

8.901,56

2.1.1 Aansluiting OV op het net

33

6.018,34

1.263,85

2.1.2 Plaatsen palen/steunen

33

7.261,10

1.524,83

2.1.3 Plaatsen verlichtingstoestellen

20

1.248,80

262,25

2.1.4 Recupel verlichtingstoestellen

33

7.581,77

1.592,17

2.1.5 Toestellen (incl. recupel)

20

20.076,42

4.216,05

2.1.6 Materiaal opties OV
Werken aan bestaande openbare
2.2
verlichting

18

201,96

42,41

2.643,08

555,04

2.2.1 Wegnemen en slopen
Aanpassen bestaande openbare
2.2.2 verlichting
2.3
Feestverlichtingsinstallaties

8

1.834,88

385,32

20

808,20
6.509,00

169,72
1.366,89

2.3.1 Aftakpunten op gevel/mast

16

4.320,00

907,20

2.3.2 Aftakpunten in lichtmast
2.4
Diverse leidingen

11

2.189,00
6.502,10

459,69
1.365,44

2.4.1 Geluidskabel
TOTAAL

Overzicht
Totaal offerte Eandis
BTW medecontractant
Totaal bedrag (BTW incl.)

284

6.502,10 1.365,44
67.809,15 12.226,36

BTWregime

vrij van
BTW

BTW
0,00 verlegd
BTW
215,68 verlegd

51.289,95
BTW
7.282,19 verlegd
BTW
8.785,93 verlegd
BTW
1.511,05 verlegd
BTW
9.173,94 verlegd
BTW
24.292,47 verlegd
BTW
244,37 verlegd
3.198,12
BTW
2.220,20 verlegd
BTW
977,92 verlegd
7.875,89
BTW
5.227,20 verlegd
BTW
2.648,69 verlegd
7.867,54
BTW
7.867,54 verlegd
80.035,51

67.809,15
12.226,36
80.035,51

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Investeringen in
openbare verlichting;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 608 Nieuwe OV in LED;
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BESLUIT:

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

Art.1.

Het leveren en plaatsen van openbare verlichting en feestverlichtingsnet in het kader van de
werken ‘Vernieuwen van de Langestraat fase 2 (vak Ieperstraat – Recollettenstraat)’ te
aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 67.809,15 EUR (excl. BTW), zijnde 80.035,51 EUR (incl. BTW).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, het diensthoofd rekenen belastingdienst en de wd. financieel directeur.

13. DOSS. OMV_2021085516 - O/2021/117: AANLEG NIEUWE WEGEN, GELEGEN
HEMMESTRAAT, 8620 NIEUWPOORT, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 4° AFD.
(RAMSKAPELLE), SECTIE A NR(S) 0025D, 0015G, 0011X EN 0015H.
De Raad,
Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;
Gelet op de omgevingsaanvraag ingediend door de nv Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan
19 bus 301, 9051 Gent tot verkavelen grond in 16 loten voor eengezinswoningen en 12 loten voor
carports met aanleg wegen gelegen Hemmestraat, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
4° Afd. (Ramskapelle), Sectie A nr(s) 0025D, 0015G, 0011X en 0015H;
Overwegende dat het ontwerp, volgens het gewestplan Veurne-Westkust, goedgekeurd bij
koninklijk besluit dd. 6 december 1976, gelegen is in woongebied met landelijk karakter;
Overwegende dat het ontwerp gelegen is binnen het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp
Projectzone 4A Hemmestraat dd. 9 april 2020 (B.S. 13/08/2020); dat het voorliggend project gelegen
is in artikel 1: projectzone;
Overwegende dat het ontwerp deels is binnen het BPA Ramskapelle Dorp, goedgekeurd bij
ministerieel besluit dd. 27 juli 2007 (B.S. 21/08/2007); dat het voorliggend project gelegen in artikel 1:
zone voor centrumbebouwing;
Overwegende dat het ontwerp niet gelegen is binnen een niet vervallen verkaveling;
Overwegende dat het advies van de gemeenteraad dient gevraagd gezien de aanvraag de aanleg
van of wijzigingen aan het openbaar gemeentelijk wegennet beoogt;
Overwegende dat de plannen van de wegenis opgemaakt werden door Studiebureau Verhaeghe &
Partners, Autobaan 5 bus 0102, 8210 Zedelgem dd. 30 april 2021; dat de kosten voor de aanleg van
de wegenis geraamd worden op € 424.220,77 (incl. BTW);
Overwegende dat de omgevingsaanvraag de aanleg van of wijzigingen aan het openbaar
gemeentelijk wegennet omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft; dat in
toepassing van artikel 4.2.17. §2. van het VCRO, de gemeenteraad dan een beslissing over de zaak
van de wegen neemt, alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt
over de omgevingsaanvraag
BESLUIT:
Art.1.

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

Het tracé, profiel, de breedte en verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en
openbare nutsvoorzieningen, zoals voorzien in de omgevingsaanvraag OMV_2021085516 O/2021/117 ingediend door de nv Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301,
9051 Gent tot verkavelen grond in 16 loten voor eengezinswoningen en 12 loten voor carports
met aanleg wegen gelegen Hemmestraat 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
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Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie A nr(s) 0025D, 0015G, 0011X en 0015H goed te
keuren, mits te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de aanvrager, de cel wegen riolering en de dienst
omgeving.

14. SCHENKING BEELD JEANNE PANNE.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
dd. 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 juni 2021 houdende de
goedkeuring van de schenking van een beeld van Jeanne Panne;
Gelet op de schenking van een beeld van Jeanne Panne, uit klei beschilderd, 30 cm hoog,
gemaakt door beeldend kunstenares Lutgardis Marcou aan het patrimonium van Nieuwpoort door de
heer Filip Callens Square Marie-Louise 17/5 1000 Brussel;
Overwegende dat de kunstenares bij de dienst cultuur onbekend is;
BESLUIT:

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

Art.1.

De schenking van een beeld van Jeanne Panne, uit klei beschilderd, 30 cm hoog, gemaakt
door beeldend kunstenares Lutgardis Marcou aan het patrimonium van Nieuwpoort door de
heer Filip Callens Square Marie-Louise 17/5 1000 Brussel te aanvaarden.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur en de archivaris.

15. VASTSTELLING VERLOF- EN ACTIVITEITENKALENDER VAN DE GEMEENTESCHOOL ST.JORIS – SCHOOLJAAR 2021-2022.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet basisonderwijs dd. 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 12 juni 1991 inzake de organisatie van het
gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van een lestijdenpakket;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 juli 2020 houdende de
goedkeuring van de verlof- en activiteitenkalender van de gemeenteschool De Pagaaier voor het
schooljaar 2021-2022;
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Overwegende dat het noodzakelijk is om de verlofdagen voor de gemeenteschool te bepalen voor
het schooljaar 2021-2022;
Overwegende dat onderstaand voorstel besproken werd op de personeelsvergadering dd. 9 juni
2020 en de schoolraad dd. 25 juni 2020:
1.

Officiële verlofdagen:

- herfstvakantie: vanaf 1 november t.e.m. 5 november 2021;
- wapenstilstand: 11 november 2021;
- kerstvakantie: vanaf 27 december 2021 t.e.m. 7 januari 2022;
- krokusvakantie: vanaf 28 februari t.e.m. 4 maart 2022;
- paasvakantie: vanaf 4 april 2022 t.e.m. 18 april 2022;
- Feest van de arbeid: 1 mei 2022;
- Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022;
- Pinkstermaandag: 6 juni 2022;
2.

Facultatieve dagen: 2 volle dagen

- 2 mei 2022;
- 3 mei 2022;
3.

Pedagogische studiedagen

- 20 oktober 2021;
- 12 november 2021;
4.

Aanvang en einde schooljaar

- aanvang op 1 september 2021;
- einde op 30 juni 2022;
Overwegende dat voorgesteld wordt om onderstaande activiteiten als volgt in te plannen:
-

bosklassen 11 – 15 oktober 2021 (5-6 lj)

-

grootouderfeest 19 november 2021

-

schoolfeest: 21 mei 2022

-

bosklassen 26 april – 29 april 2022 ( 3 – 4 lj)

BESLUIT:

Art.1.
1.

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

De verlof- en activiteitenkalender van de gemeenteschool Sint-Joris schooljaar 2021-2022 als
volgt vast te stellen en goed te keuren:
Officiële verlofdagen:

- herfstvakantie: vanaf 1 november t.e.m. 5 november 2021;
- wapenstilstand: 11 november 2021;
- kerstvakantie: vanaf 27 december 2021 t.e.m. 7 januari 2022;
- krokusvakantie: vanaf 28 februari t.e.m. 4 maart 2022;
- paasvakantie: vanaf 4 april 2022 t.e.m. 18 april 2022;
- Feest van de arbeid: 1 mei 2022;
- Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022;
- Pinkstermaandag: 6 juni 2022;
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2.

Facultatieve dagen: 2 volle dagen

- 2 mei 2022;
- 3 mei 2022;
3.

Pedagogische studiedagen

- 20 oktober 2021;
- 12 november 2021;
4.

Aanvang en einde schooljaar

- aanvang op 1 september 2021;
- einde op 30 juni 2022;
5.

Activiteiten

-

bosklassen 11 – 15 oktober 2021 (5-6 lj)

-

grootouderfeest 19 november 2021

-

schoolfeest: 21 mei 2022

-

bosklassen 26 april – 29 april 2022 ( 3 – 4 lj)

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst en de gemeentelijke basisschool.

16. VRAGEN RAADSLEDEN.
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.

BESLOTEN ZITTING
17. PERSONEEL - PRINCIPIËLE GOEDKEURING DADING.
De Raad;
Gelet op artikel 56, § 3, 2° van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor de aanstelling en het ontslag van personeelsleden;
Gelet op artikel 41, 17° van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat het aangaan van dadingen een
bevoegdheid in hoofde van de gemeenteraad vormt;
Gelet op de Rechtspositieregeling van de stad Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het College dd. 13 oktober 2020 waarbij beslist werd om dhr. Lieven
Verdonck te ontslagen;
Gelet op het beroep tot schorsing en nietigverklaring zoals ingesteld door dhr. Lieven Verdonck op
11 december 2020 bij de Raad van State en dit ten aanzien van de ongunstige evaluatiebeslissing
van zijn proeftijd dd. 15 september 2020, evenals van de ontslagbeslissing van het College dd. 13
oktober 2020;
Gelet op het arrest van de Raad van State dd. 15 juni 2021 waarbij de schorsing van de
tenuitvoerlegging wordt bevolen van de beslissing van het College dd. 13 oktober 2020 om dhr.
Lieven Verdonck te ontslaan, evenals van de ongunstige eindevaluatie van zijn proeftijd van 15
september 2020;
Overwegende dat in dit arrest vastgesteld wordt dat de tussentijdse evaluatie laattijdig heeft
plaatsgevonden en de evaluatieperiode en termijnen hiervoor miskend werden; dat de Raad van State
oordeelt dat hierdoor de evaluatie en ontslagbeslissing aangetast is;
Overwegende dat dit arrest tot een impasse dreigt te leiden; dat enerzijds geen gunstig
evaluatieverslag voorligt waardoor een vaste benoeming mogelijk zou zijn zoals vereist door de
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Rechtspositieregeling; dat anderzijds de vernietiging van de eerdere ontslagbeslissing evenwel
retroactief werkt en een herstelbeslissing zou vereisen; dat het echter onmogelijk is om de proeftijd
nog te evalueren binnen de daartoe oorspronkelijk voorziene termijnen;
Overwegende dat de evaluatieprocedure en het navolgende beroep de arbeidsrelatie tussen de
stad Nieuwpoort en dhr. Lieven Verdonck ernstig verstoord heeft; dat in uitvoering van het arrest een
terugkeer van het personeelslid naar de werkvloer aan de orde zou zijn;
Overwegende dat in het belang van de goede werking van de dienst een terugkeer van dhr. Lieven
Verdonck naar de werkvloer absoluut niet wenselijk is; dat in alternatief gesprekken opgestart werden
met dhr. Lieven Verdonck om in onderling overleg bij wijze van dading het dienstverband te
beëindigen;
Overwegende dat volgend tegenvoorstel geformuleerd werd door het personeelslid, gebaseerd op
het contractuele arbeidsrecht; dat volgende modaliteiten verzocht worden in ruil voor een
ambtsbeëindiging en dus de afstand van de aanstelling op proef en eventuele vaste benoeming:
•

Een opzegvergoeding ten belope van 40 weken loon

•

Een vergoeding voor het onrechtmatig ontslag ten belope van 17 weken loon

•

Het toevoegen van de vergoedende elementen aan deze opzegvergoeding, zijnde de
bedrijfswagen, gsm, laptop en ecocheques voor een equivalant van 57 weken.

•

Het compenseren van het pensioenverlies aan 314 euro per maand voor een equivalant
van 57 weken.

•

Een vergoeding voor morele schade en advocatenkosten begroot op 20.000,00 EUR

Overwegende dat daarbij opgemerkt wordt dat dhr. Lieven Verdonck sinds het arrest reeds
tweemaal dienstvrijstelling toegekend werd met behoud van wedde; dat dit in mindering van de
opzegvergoeding van 40 weken gebracht moet worden;
Overwegende dat dit voorstel afgewogen dient te worden tegen een verdere conflictsituatie; dat
enerzijds een herstelbeslissing in navolging van het arrest van de Raad van State opnieuw aanleiding
zou kunnen geven tot een jarenlange procedureslag, terwijl anderzijds ook een terugkeer de goede
werking van de dienst en organisatie dreigt te verstoren met een bijkomende loonkost voor de
komende jaren;
Overwegende dat in die omstandigheden een dading de voorkeur geniet; dat het belang van de
organisatie en de rust op de financiële dienst voorop moet staan;
Overwegende dat het aangaan van een dading naar aanleiding van de beëindiging van het
dienstverband een bevoegdheid in hoofde van de gemeenteraad vormt; dat de stad Nieuwpoort zodus
slechts gebonden kan zijn na goedkeuring van een dadingsovereenkomst door haar gemeenteraad;
dat het zodoende noodzakelijk is om in voorbereiding op de gemeenteraad te besluiten om een
dading op te stellen;
Overwegende dat dit besluit niet ter inzage ligt ingevolge artikel II.34-2° van het bestuursdecreet,
dat stelt dat een aanvraag tot openbaarmaking afgewezen dient te worden als de openbaarmaking
afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met
de openbaarmaking instemt;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 augustus 2021
houdende kennisname van het tegenvoorstel en principiële goedkeuring ervan;
Na geheime stemming,
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 16 JA, BIJ 3 ONTHOUDINGEN, BIJ 1 NEEN EN BIJ 1
BLANCO:
Art.1.

De voorgestelde dadingsovereenkomst met dhr. Lieven Verdonck n.a.v de beëindiging van
het dienstverband goed te keuren.

BESLUIT:

16 JA, 5 NEEN (Matthias Priem
Arnel Lemaire Jo Rousseau
Slembrouck
Nicolas Vermote ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Sabine
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Art.2.

De raad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen tot verdere
afhandeling van dit dossier, waaronder de goedkeuring van de definitieve
dadingsovereenkomst binnen de perken van de in dit besluit goedgekeurde modaliteiten.

Art.3.

Dit besluit is niet ter inzage.

18. PERSONEEL – AANSTELLING VASTSTELLERS VAN INBREUKEN DIE AANLEIDING
KUNNEN GEVEN TOT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en art. 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet);
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 december 2013 houdende de vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen zoals bepaald in artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 augustus 2021
houdende de kennisname van de aanstelling van Peggy Adriaenssens (gemeenschapswachtvaststeller), Frederik De Groote (teamverantwoordelijke netheid openbaar domein) en Bjorn Devos
(technisch assistent netheid) als vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot
administratieve sancties in uitvoering van de wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Overwegende dat artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziet dat de inbreuken die bestraft
kunnen worden met administratieve sancties onder meer kunnen vastgesteld worden door de
gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een
besluit zijn vastgelegd;
Overwegende dat de ambtenaar belast met de vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot administratieve boetes tegelijkertijd moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

Ten minste 18 jaar oud zijn;

-

Niet veroordeeld geweest zijn, zelf niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf
bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen
wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die
bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor
andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid;

-

Minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;

-

Voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding;

Overwegende dat Peggy Adriaenssens (gemeenschapswacht-vaststeller), Frederik De Groote
(teamverantwoordelijke netheid openbaar domein) en Bjorn Devos (technisch assistent netheid), de
opleiding tot vaststeller gemeentelijke administratieve sancties volgden van 1 maart 2021 t.e.m. 5
maart 2021 aan de West-Vlaamse politieschool;
Overwegende dat allen geslaagd zijn voor de opleiding tot vaststeller in het kader van
gemeentelijke administratieve sancties en ook voldoen aan de andere opgelegde voorwaarden;
Overwegende dat voorgesteld wordt om Peggy Adriaenssens, Frederik De Groote en Bjorn Devos
aan te stellen als vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot gemeentelijke
administratieve sancties;
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 20 JA EN BIJ 1 BLANCO:
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blz. 31

Art.1.

Peggy Adriaenssens, gemeenschapswacht-vaststeller, aan te stellen als vaststeller van
inbreuken die aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties in uitvoering van de wet
van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

Frederik De Groote, teamverantwoordelijke netheid openbaar domein, aan te stellen als
vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties in
uitvoering van de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve
sancties

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 20 JA EN BIJ 1 BLANCO:
Art.3.

Bjorn Devos, technisch assistent netheid, aan te stellen als vaststeller van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties in uitvoering van de wet van 13 mei
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst, de betrokkenen, het afdelingshoofd
technische dienst en de dienst veiligheid en preventie.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
wd. Algemeen Directeur

Matthew Wydoodt

Voorzitter

Rik Lips
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