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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 27 JANUARI 2022
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
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;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Bert Gunst: Schepen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de zitting dd. 16 december 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de
zitting.

OPENBARE ZITTING
1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE
DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2020.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op art. 84 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het ministerieel Besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 augustus 2021 houdende vaststelling van de jaarrekening 2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021 betreffende de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020;
Overwegende dat de jaarrekening 2021 via digitale rapportering bezorgd werd op 21 september
2021; dat de jaarrekening gepubliceerd werd op de webtoepassing van de gemeente op 1 september
2021;
Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd.
2 december 2021 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2020;
Overwegende dat de jaarrekening 2020 werd goedgekeurd met volgende saldi:
Budgettair resultaat boekjaar:

-581.663,00 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:

46.433.106,00 euro

Resultaat op kasbasis:

46.433.106,00 euro

Balanstotaal:
Overschot van het boekjaar:
BESLUIT:

166.878.620,00 euro
1.164.318,00 euro

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1.

Akte te nemen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021
betreffende de definitieve goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 2020.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

2. VERKOOP PERCEEL WEILAND AAN VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op art. 77, 78 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd door de
wet dd. 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de
pachtprijzen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 17 mei 1990 houdende pachtoverdracht van het
perceel landbouwgrond te Oostduinkerke sectie C nr. 42a met een oppervlakte van 1ha 41a 01ca van
dhr. Georges Devlamynck aan dhr. Eric Alleweyn;
Gelet op het schrijven van Bram Peene, Commissaris van het Aankoopcomité Brugge, dd. 22 mei
2014 houdende aankoop van een deel grond uit een perceel weiland gelegen gemeente Koksijde 5de
afdeling sectie C nr. 42a met een oppervlakte van 34ca 22dm²;
Overwegende dat het deel grond aangekocht werd voor openbaar nut voor de bouw van een brug
over de Koolhofvaart;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 25 juni 2014 houdende onteigening stukje grond
Oostduinkerke (Koolhofvaart);
Gelet op de mail van Koen Baert, Commissaris Vastgoedtransacties, dd. 17 maart 2021 houdende
vraag tot goedkeuring ontwerpakte betreffende verkoop van een perceel weiland te nemen uit een
ander perceel gelegen gemeente Koksijde 5de afdeling Oostduinkerke sectie C nr. 42b met een
oppervlakte van 3a 16ca;
Overwegende dat de overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de aanleg
van een zachter oeverprofiel met minimale oeververdediging;
Overwegende dat de voorgestelde prijs 2.369 EUR bedraagt;
Gelet op de akte van pachtbeëindiging dd. 21 juni 2021 tussen de Commissaris
Vastgoedtransacties en dhr. Dominiek Allewijn;
Overwegende dat voormelde gronden door het OCMW verpacht werden aan dhr. Dominiek
Allewijn; dat door de Commissaris Vastgoedtransacties een akte van pachtbeëindiging gesloten werd
dd. 21 juni 2021 met de pachter;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 21 december 2021 houdende kennisname verkoop
stuk van een perceel weiland nabij Pelikaanhoek;
BESLUIT:

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

Art.1.

De ontwerpakte betreffende de verkoop van een stuk van het perceel weiland gelegen nabij
Pelikaanhoek, kadastraal gekend als gemeente Koksijde 5de afd. Oostduinkerke, Sectie C, nr.
42b met een oppervlakte 316 m², tegen de prijs van 2.369 EUR aan de Vlaamse
Milieumaatschappij goed te keuren.

Art.2.

De Vlaamse Commissaris Vastgoedtransacties, dhr. Koen Baert, of zijn rechtsopvolger, wordt
gemachtigd om geldig de verkoopakte te ondertekenen namens het OCMW Nieuwpoort.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de Vlaamse Commissaris
Vastgoedtransacties Koen Baert.
OCMW-Raad dd. 27 januari 2022

blz. 4

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

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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