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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 26 SEPTEMBER 2019
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: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Sara Neudt: Raadslid

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 25 juli 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. TOEKENNING SUBSIDIE VZW PROMOVIS 2019
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de aanvraag van de VZW Promovis dd. 13 juli 2019 tot het bekomen van de
werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2019 ten bedrage van € 4.000;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20 augustus houdende
de goedkeuring van de werkingssubsidie voor de VZW Promovis voor 2019 ten bedrage van € 4.000;
Overwegende dat de hoofdactiviteit van de vzw Promovis Nieuwpoort bestaat uit het promoten van
de Nieuwpoortse visserij en de lokale vishandel;
Overwegende dat deze subsidie wordt gebruikt voor het opzetten van allerlei promotie activiteiten
ten voordele van de plaatselijke visserij en lokale vishandel, o.a. dag van de garnaal, visserijfeesten,
vrijdag visdag, pittig bruintje en visbakken bij allerlei activiteiten;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 054000 (AR 6493000);

BESLUIT:

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

Art.1.

De subsidie ten bedrage van € 4.000 voor het werkingsjaar 2019 toe te kennen aan de VZW
Promovis, Kaaiplein 2/0002 te Nieuwpoort.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financieel directeur, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de dienst landbouw en visserij en aan Promovis.

2. AANKOOP WONING WILLEM DE ROOLAAN 71.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 293 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op de art. 1582 tot en met 1701 van het burgerlijk wetboek;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/3 houdende transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende erediensten;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 september 2017 houdende aankoop van het pand SintSebastiaansstraat 1-3;
Gelet op het schattingsverslag dd. 3 april 2019 van beëdigd landmeter-expert Philip Derck, waarbij
de waarde van het woonhuis met grond, gelegen Willem De Roolaan 71 8620 Nieuwpoort kadastraal
gekend als Nieuwpoort, 1e afd. sie B nr 683 R, geschat werd op 275.000 EUR voor een grootte van
229 vierkante meter;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Overwegende dat na het voeren van onderhandelingen met de eigenaars van voormelde woning,
deze bereid zijn de woning aan de stad te verkopen tegen de prijs van 289.000 EUR;
Overwegende dat de stad reeds in 2017 het aanpalende gebouw ‘Klein Gewin’ aankocht met het
oog op de realisatie van een nieuw administratief centrum; dat thans de gelegenheid zich voordoet om
het aanpalende hoekhuis, dat op zich volledig wordt ingesloten door de site van het administratief
centrum, te verwerven; dat dit enerzijds de realisatie van het project en anderzijds het algemene
straatbeeld ten goede komt;
Overwegende dat de vraagprijs hoger ligt dan de geschatte waarde; dat voldoende motieven
kunnen aangehaald worden waarom een geringe meerprijs te verantwoorden is, zijnde:




De opportuniteitswaarde van de aanschaf: de aankoop draagt bij aan de realisatie van het
nieuwe administratieve centrum;
De esthetische waarde: het perceel ligt thans volledig ingesloten door de site van het
administratief centrum. De verwerving ervan en incorporatie in het nieuwe project zal het
straatbeeld ten goede komen;
Een wederbeleggingsvergoeding werd niet opgenomen in de geschatte waarde; bij
(minnelijke) onteigeningen is dit doorgaans wel het geval; een wederbeleggingsvergoeding
van 5% zoals in dit geval, is billijk te noemen;

Overwegende dat de raad de aankoop van de woning met grond gelegen te Willem De Roolaan 71
8620 Nieuwpoort dient goed te keuren;
BESLUIT:

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

Art.1.

Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden over te gaan tot de aankoop van het
onroerend goed, gelegen te Willem De Roolaan 71, 8620 Nieuwpoort kadastraal gesitueerd
Nieuwpoort 1e afd. sie B nr 683 R met een oppervlakte van 229 vierkante meter en eigendom
van dhr. Roland Vanhoutte, Pelikaanstraat 14, 8620 Nieuwpoort en mevr. Denise Everaert,
Willem De Roolaan 71, 8620 Nieuwpoort.

Art.2.

De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 289.000 EUR.

Art.3.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van dit
dossier.

Art.4.

Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar
nut.

Art.5.

De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.

Art.6.

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

3. I.V.V.O. - AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 423 en 459 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op de statuten van de I.V.V.O., inzonderheid art. 18.2;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van dhr. Kris
Vandecasteele als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de algemene vergaderingen van
de I.V.V.O. voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 augustus 2019
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
de I.V.V.O. dd. 15 oktober 2019;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 9 juli 2019 houdende uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering dd. 15 oktober 2019 om 18 u. in het administratief centrum
Seylsteen te Veurne, Sint Denisplaats 16;
Gelet op de goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 door de uittredende raad van bestuur
dd. 26 maart 2019;
Gelet op de kennisname van het evaluatierapport 2013-2018 en de goedkeuring van het ontwerp
ondernemingsplan door de nieuwe raad van bestuur dd. 14 mei 2019;
Gelet op de voorstelling van het ontwerp ondernemingsplan door voorzitter en/of ondervoorzitter
met delegatie MAT aan het schepencollege dd. 10 september 2019;
Gelet op het verzoek van de gemeente Koksijde om een tussentijdse verlenging goed te keuren
van 1 jaar in afwachting van een studie met betrekking tot een actualisatie van de aandelen aan de
huidige bevolkingscijfers, mogelijks gecorrigeerd met het toeristisch kustkarakter en om de
samenwerking tussen de (kust)gemeenten te intensifiëren; deze studie heeft als doel een nieuwe
verlenging voor 18 jaar voor te bereiden;
Gelet op de terugkoppeling van het overleg met de schepencolleges aan de raad van bestuur en
de goedkeuring van het aangepast ondernemingsplan door raad van bestuur dd. 3 juli 2019;
Gelet op de goedkeuring tot tussentijdse verlenging van de opdrachthoudende vereniging I.V.V.O.
voor 1 jaar en de bijhorende statutenwijziging door de raad van bestuur dd. 3 juli 2019; dat tijdens
deze tussentijdse verlenging de nodige stappen zullen gezet worden om een nieuwe verlenging voor
18 jaar te finaliseren;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Goedkeuring ondernemingsplan 2019-2024;
2. Goedkeuring verlenging voor een periode van 1 jaar tot 10 november 2020;
3. Goedkeuring statutenwijziging (aanpassing artikelen 4 en 6 en schrapping artikelen 15.3
en 28.3 en schrapping Verko uit de bijlagen);
Overwegende dat de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O.
dd. 15 oktober 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad;
BESLUIT:

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

Art.1.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O. dd. 15 oktober 2019
goed te keuren.

Art.2.

De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van de I.V.V.O. op 15 oktober 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan Schepen Kris Vandecasteele, de dienst secretarie en aan
de I.V.V.O.

4. WIJKRAAD SIMLI - WIJZIGING LID.
De Raad,
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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. 23 mei 2019 houdende goedkeuring van de statuten van de dorpsen wijkraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende aanstelling van de leden van de dorps- en
wijkraden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 september 2019
houdende voorstel tot wijziging lid wijkraad Simli;
Overwegende dat volgende personen door de gemeenteraad werden aangesteld als leden van de
wijkraad Simli:
Wijkraad Simli:
 BEERLANDT Mark, Dennenweg 7
 BOONE Philip, Artanlaan 13
 BULCKE Dafne, Dennenweg 2
 CLAEYS Maarten*, E. Verhaerenlaan 340
 DE BREE Luc, FL. Gheeraert 4
 DE GEEST Lieven, Tennislaan 11
 DESAEVER René, Muntkruidweg 5
 DONCK Patrick, E..Verhaerenlaan 21
 FLORIZOONE Bernard, E. Demolderlaan 5
 PATRY Katrien , Victor Gilsoulweg 5
 PATTYN Philip, Guido Gezelleplein 1
*= niet-stemgerechtigd
Overwegende dat bij de aanstelling van de leden van de wijkraad Simli per vergissing mevr. Dafne
Bulcke werd aangesteld in plaats van dhr. Eddy Myngheer;
Overwegende dat wordt voorgesteld om dhr. Eddy Myngheer aan te stellen als lid van de wijkraad
Simli ter vervanging van mevr. Dafne Bulcke;

BESLUIT

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Art.1.

De heer Eddy Myngheer aan te stellen als lid van de wijkraad Simli ter vervanging van mevr.
Dafne Bulcke.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene, de dienst secretarie en aan de secretaris
van de dorps- en wijkraden.

5. GOEDKEURING BASISAKTE SITE OUDE GASKETEL
De Raad,
Gelet op art. 40 en 42 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 maart 2010 houdende
goedkeuring van het voorontwerp wegen-, riolerings-, en omgevingswerken project Oude Gasketel
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
Gelet op het ontwerp wegen-, riolerings- en omgevingswerken project Oude Gasketel van de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen dd. 25 oktober 2013;
Gelet op het raadsbesluit dd. 10 april 2014 houdende de goedkeuring inzake de wegen-, rioleringsen omgevingswerken project Oude Gasketel VMSW – Ontwerp;
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Gelet op het schrijven dd. 21 mei 2019 van Woonmaatschappij IJzer en Zee inzake:
-

de overdracht naar het openbaar domein van de gronden site Oude Gasketel met een totale
oppervlakte van 3.876 m² (waaronder de André De Zaeyerstraat en groenaanleg, inclusief de
vijver);

-

instemming met het ontwerp van basisakte waarbij erfdienstbaarheden van openbaar nut en
afvoer en riolering worden gevestigd ten gunste van Stad Nieuwpoort:



Erfdienstbaarheid van openbaar nut:
De doorgang onder het gebouw tussen de zuidvleugel en oostvleugel m.a.w. tussen
de André De Zaeyerstraat en de aangelegde vijver;
Erfdienstbaarheid van afvoer en riolering:
Het afvalwatersysteem en de regenwaterriolering die aangelegd werden in de
doorgang onder het gebouw;

Gelet op het plan van Derck Philip, beëdigde landmeter-expert, Pannestraat 127 te 8630 Veurne
dd. 16 april 2019 waarbij de Oude Gasketel en omgeving werd opgemeten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 september 2019
houdende de goedkeuring van de kosteloze overdracht site Oude Gasketel;
Overwegende dat de erfdienstbaarheden kosteloos en eeuwigdurend zijn;
Overwegende dat volgens artikel 80 van de huisvestingscode alle infrastructuur werken uiterlijk
binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering van de werken dienen te worden overgenomen in
het openbaar domein van de stad;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, alvorens de gronden over te
nemen, duidelijke afspraken wenst te maken omtrent de vijver; dat wordt voorgesteld om te wachten
met een overdracht tot na een bespreking met IJzer en Zee;
BESLUIT:

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

Art.1.

De basisakte met de erfdienstbaarheden inzake de site Oude Gasketel te aanvaarden en
goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie.

6. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL BIJDRAGE 2020.
GOEDKEURING

De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid dd. 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 68;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring van de instap in de
hulpverleningszone Westhoek vanaf 1 januari 2015 en van de financiële verdeelsleutel;
Gelet op de bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd werd in 2015 en dat, na
onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel werd opgesteld waarin
een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar werd voorzien van een actuele bijdragevoet
naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet, waarbij de actuele bijdragevoet eerst gecorrigeerd
wordt op het vlak van meerkosten, die niet in de berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015
werden opgenomen, hetgeen door de overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de
hulpverleningszone Westhoek dient betaald te worden;
Gelet op de beslissing van de zoneraad dd. 3 september 2015 om bij de bepaling van de
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de ambulance- en
anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een gecorrigeerde naar een
toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar;
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Gelet op het besluit van het zonecollege dd. 10 mei 2019 om de verdeelsleutel 2020 voor te leggen
aan de zoneraad;
Gelet op het besluit van de zoneraad dd. 26 juni 2019 houdende de principiële goedkeuring van de
verdeelsleutel 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 september 2019
houdende het voorstel dossier financiële verdeelsleutel – bijdrage 2020 voor te leggen aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd worden
door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken
gemeenteraden;
Overwegende dat de stad de intentie heeft om uit de brandweerzone Westhoek te treden en
samen met Westkustgemeenten De Panne en Koksijde een nieuwe brandweerzone op te richten; dat
gemeente Middelkerke zou willen aansluiten; dat in het licht van deze intentie het aangewezen is om
de goedkeuring te beperken tot enerzijds het forfait inzake de bijdrage voor de ambulance ten
bedrage van € 350.000 en het percentage dat Nieuwpoort bijdraagt in de brandweerkost van de zone
Westhoek ten bedrage van 8,97589% voor het jaar 2020 en anderzijds tot het principe dat de totale
kosten in 2020 slechts met max. 2% mogen stijgen tegenover de kosten van 2019,
Overwegende dat tot stemming wordt overgegaan inzake het voorgestelde amendement; dat de
leden met eenparigheid akkoord gaan over het voorgestelde amendement;
BESLUIT:

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

Art.1.

De stad Nieuwpoort betaalt voor het werkingsjaar 2020 € 350.000,00 als bijdrage in de
ambulancewerking van de brandweerzone Westhoek.

Art.2.

De stad Nieuwpoort betaald voor het werkingsjaar 2020 € 8,97589% van de brandweerkost
van de brandweerzone Westhoek mits de totale kosten van de zone niet met meer dan 2%
stijgen t.o.v. 2019

Art.1.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, aan mevrouw Fien Van den Bogaert,
directeur bedrijfsvoering van de hulpverleningszone Westhoek en de heer
Provinciegouverneur.

7. RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPMAKEN VAN TECHNISCH VERSLAG EN
SLOOPOPVOLGINGSPLAN 2019-2020-2021 – 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, 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 bestek TD/GR/D2019-02: Raamovereenkomst voor het opmaken van technisch
verslag en sloopopvolgingsplan 2019-2020-2021;
Overwegende dat het verplicht is om een technisch verslag en een sloopopvolgingsplan te laten
opmaken door een erkend bodemsaneringsdeskundige bij het uitvoeren van werken met grondverzet;
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Overwegende dat na de opmaak van het technisch verslag dit conform verklaard wordt door een
erkende bodembeheerorganisatie; dat de aannemers deze conform verklaring nodig hebben om
transportformulieren te kunnen aanvragen om de bodem te kunnen vervoeren;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is om een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te
stellen voor de opmaak van een technisch verslag en sloopopvolgingsplannen in het kader van
diverse riolerings- en wegenisprojecten en infrastructuurwerken;
Overwegende dat het een raamovereenkomst betreft; dat dit de flexibiliteit en rendabiliteit van
werken verhoogt; dat de raamovereenkomst eenheidsprijzen van de meest voorkomende
bemonstering, studies, analyses, staalnames en proeven voorziet;
Overwegende dat er een bedrag van 20.000 EUR (incl. BTW) voorzien wordt om werken uit te
voeren;
Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD/GR/D2019-02: Raamovereenkomst voor het opmaken van technisch verslag en
sloopopvolgingsplan 2019-2020-2021;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 02000 Wegen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD/GR/D2019-02: Raamovereenkomst voor het opmaken van technisch verslag
en sloopopvolgingsplan 2019-2020-2021 te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Een budget van 20.000 EUR (incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort te voorzien.

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.4.

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

8. LEVEREN EN PLAATSEN PAALTJES VOOR AANSLUITING KERSTVERLICHTING OP
OPENBAAR VERLICHTINGSNET IN DE ALBERT I LAAN TUSSEN ELISALAAN – SINTBERNARDUSPLEIN
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 de offerte van Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper dd. 8 augustus 2019 ref.
Fluvius/330719/8mm/2 ten bedrage van 31.293,25 EUR (excl. BTW) ten laste van de stad;
Gelet op de detaillering van de offerte:
-

Werken aan netten eigendom van FLUVIUS
Openbaar verlichtingsnet
Totaal (vrij van BTW)

-

Werken aan infrastructuur eigendom van de stad
Aansluiting op OV-net

121 m

7.719,06
7.719,06

15 st

2.219,70
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-

Plaatsen palen/steunen
Palen/steunen
Totaal (BTW verlegd)

15 st
15 st

3.456,04
15.348,45
21.024,19

-

Feestverlichtingsinstallatie eigendom van de stad
Paaltje voor kerstverlichting, bovengrondse afmetingen 1000 x 230 x 155 mm, wanddikte 8 mm.
2 deuren 350 x 130 mm boven elkaar, 1 deur is voorzien van doorgang kabel
Afwerking thermisch verzinkt, polyester poedercoating, dubbele coating RAL 7046
15 st
2.550,00
Totaal (BTW verlegd)
2.550,00

-

Algemeen Totaal (excl. BTW)
BTW medecontractant 23.574,19 x 21%
Totaal bedrag (incl. BTW)

31.293,25
4.950,58
36.243,83

Overwegende dat de kerstverlichting van de winkelstraat niet meer kan worden aangesloten op de
nieuw geplaatste sfeerverlichting in de Albert I laan tussen de Elisalaan – Kinderlaan; dat het voorstel
van Fluvius om een nieuwe kerstverlichtingskabel te plaatsen in het trottoir niet werd weerhouden; dat
wordt voorgesteld om paaltjes te plaatsen naast de bloembakken waarop de stadsdiensten de
kerstverlichting kunnen aansluiten; dat de kerstverlichting voorlopig wordt aangesloten op het
openbaar verlichtingsnet;
Overeenkomstig 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:

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

Art.1.

Het leveren en plaatsen van paaltjes voor het aansluiten van de kerstverlichting op het
openbaar verlichtingsnet in de Albert I laan tussen de Elisalaan – St. Bernardusplein te
aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 31.293,25 EUR + 4.950,58 EUR (BTW 21%).

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 de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de financieel directeur.

9. GEVEL- EN RAAMRENOVATIE VAN VILLA HURLEBISE - GOEDKEURING
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.
De Raad,
Gelet op art. 40, art. 41 en art 258 van 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 september 2011
houdende gunning van de studieovereenkomst voor Villa Hurlebise aan Antwerps Architecten Atelier;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 juni 2019 betreffende
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Gevel- en raamrenovatie van Villa Hurlebise”
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aan Antwerps Architecten Atelier bvba, Lange Lobroekstraat 201 te 2060 Antwerpen en de
goedkeuring van het budget van 500.000 EUR;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2019
betreffende de aanvaarding van het bestek TDG_0110_002 met bijhorende raming ten bedrage van
358.554,27 EUR (excl. BTW) of 433.850,67 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat in het kader van deze opdracht op 4 september 2019 een bestek met nr.
TDG_0110_002 werd opgesteld door de ontwerper, Antwerps Architecten Atelier bvba, Lange
Lobroekstraat 201 te 2060 Antwerpen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 358.554,27 EUR (excl. BTW)
of 433.850,67 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat regenwater insijpelt via de gevel en zo vorstschade veroorzaakt aan de gevel en
waterschade aan het interieur;
Overwegende dat de glaspartijen in zeer slechte conditie zijn en zo duiven en water het gebouw
binnendringen;
Overwegende dat technische dienst adviseert om deze werken uit te voeren teneinde verdere
degradatie van het gebouw tegen te gaan;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 3.3.1.1 ‘inrichting nieuw toerismekantoor in Villa
Hurlebise’.
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek met nr. TDG_0110_002 dd. 4 september 2019 voor de opdracht “Gevel- en
raamrenovatie van Villa Hurlebise”, opgesteld door de ontwerper, Antwerps Architecten
Atelier bvba, Lange Lobroekstraat 201 te 2060 Antwerpen te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek TDG_0110_002 en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art.3.

De raming ten bedrage van 358.554,27 EUR (excl. BTW) of 433.850,67 EUR (incl. BTW)
goed te keuren.

Art.4.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art.5.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst en de financieel directeur.

10. DOSS. O/2019/113 (OMV_2019073955): BOUWEN EENGEZINSWONING NA AFBRAAK
BESTAANDE BEBOUWING, GELEGEN KASTEELSTRAAT 3, 8620 NIEUWPOORT,
KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 3° AFD. (SINT-JORIS), SECTIE B NR. 0399B2:
KOSTELOZE GRONDOVERDRACHT.
De Raad,
Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;
Gelet op de aanvraag ingediend door Billiau-Vanneuville, Koekoekweg 4, 8670 Koksijde tot
bouwen eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Kasteelstraat 3, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0399B2;
Overwegende dat bij het aanvraagdossier een verklaring tot kosteloze grondoverdracht is
bijgevoegd: “Bij huidig perceel behoort een gedeelte van de Kasteelstraat tot privé‐eigendom. Op het
bijgevoegde inplantingsplan werd vermeld dat opdrachtgever de wegbedding zal overdragen aan de
Stad Nieuwpoort. Dit gaat over een oppervlakte van 57.60 ca (cf. plan landmeter).”;
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Overwegende dat de kosteloze grondoverdracht een oppervlakte is van 57,60 ca; dat dit de
wegbedding van de Kasteelstraat betreft én dit over de volledige breedte van het perceel en tot aan
de as van de weg;
Overwegende dat het ontwerp, volgens het gewestplan Veurne-Westkust, goedgekeurd bij
koninklijk besluit dd. 6 december 1976, gelegen is in agrarisch gebied;
Overwegende dat het ontwerp niet gelegen is binnen een goedgekeurd RUP of een behoorlijk
vergunde verkaveling;
Overwegende dat het ontwerp gelegen is binnen het BPA Kasteelstraat - wijziging en uitbreiding
goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 30 november 2007 (B.S. 24/12/2007). Het perceel is gelegen
in zone 1: zone voor wonen;
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 het omgevingsaanvraagdossier OMV_2019073955 dd. 7 juni
2019 werden opgemaakt door architecten Geldhof/Decoene;
Overwegende dat het omgevingsaanvraagdossier OMV_2019073955 kosteloze grondoverdracht
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:

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

Art.1.

Inzake het dossier O/2019/133 (OMV_2019073955) tot bouwen eengezinswoning na afbraak
bestaande bebouwing, gelegen Kasteelstraat 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0399B2 akkoord te gaan met de kosteloze
grondoverdracht van 57,60 ca volgens de plannen van het omgevingsaanvraagdossier
OMV_2019073955 dd. 7 juni 2019 zoals opgemaakt door architecten Geldhof/Decoene.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de aanvrager, het Agentschap R-O Vlaanderen, de cel
wegen riolering en de dienst Omgeving.

11. WIJZIGING SAMENSTELLING MILIEURAAD
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juli 2019 betreffende het aanstellen leden milieuraad;
Gelet op de melding van de heer Alain Pyliser betreffende het intrekken van zijn kandidatuur in de
milieuraad;
Gelet op de kandidatuur van Johan Vandewynckel;
Overwegende dat Alain Pyliser zijn kandidatuur om deel te nemen aan de milieuraad wil intrekken;
dat de heer Johan Vandewynckel reeds zijn kandidatuur heeft ingediend waardoor hij als
plaatsvervanger aangesteld kan worden;
Overwegende dat Johan Vandewynckel een actief lid is van de huidige milieuraad en al meerdere
mandaten zijn kandidatuur gesteld heeft;
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Art.1.

Akte te nemen van het intrekken van de kandidatuur van de heer Alain Pyliser als burger.

Art.2.

De kandidatuur van Johan Vandewynckel, als burger te aanvaarden.
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Art.3.

Kennis te geven van het besluit aan de milieuambtenaar en diensthoofd technische dienst.

12. VOORONTWERP GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE - DORP PROJECTZONE 4A
HEMMESTRAAT: VOORLOPIGE AANVAARDING.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goedgekeurd door de deputatie
West-Vlaanderen dd. 9 december 2010;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 september 2013 waarbij de bvba Geomex Kapelleriestraat 3, 8840
Staden werd aangesteld als urbanist van de studieopdracht tot opmaak van het Gemeentelijk RUP
Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat;
Gelet op het schrijven van LNE, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel dd. 20 november
2015 ref. LNE/MER/SCRPL15056 waarbij gemeld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
Gelet op het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat dd. september
2019;
Overwegende dat het dossier wordt overgemaakt aan de gemeenteraad voor voorlopige
aanvaarding;
Overwegende dat in toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art.
2.2.14 § 2., het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van Gemeentelijk RUP
Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat onderwerpt aan een openbaar onderzoek dat
binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd door:
1. Aanplakking in de gemeente;
2. Een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste 3 dagbladen die in de provincie worden
verspreid;
3. Een bericht op de website van de gemeente;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het voorontwerp Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat dd.
september 2019 voorlopig te aanvaarden.

Art.2.

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het organiseren van een
openbaar onderzoek binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling van het ontwerp van
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat en
minstens aangekondigd wordt door:
1. Aanplakking in de gemeente;
2. Een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste 3 dagbladen die in de provincie
worden verspreid;
3. Een bericht op de website van de gemeente.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de urbanist en de dienst Omgeving.

13. CULTUURNOTA 2020-2025 VIERTOREN, VERLENGING, FINANCIERING.
De Raad,
Gelet op art. 40,41, 401 tot en met 412, 436 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief
cultuurbeleid, gewijzigd bij de decreten dd. 21 maart 2003, 23 december 2005 en 13 juli 2007
houdende wijziging van het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid;
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Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid dd. 6 juli 2012;
Gelet op het decreet dd. 15 juni 2018 betreffende de Bovenlokale Cultuurwerking, in het bijzonder
art. 39 tot en met 56;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2016 houdende de verlenging van de projectvereniging
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 mei 2016 houdende de wijziging van de statuten van de
projectvereniging;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2019
houdende de verlenging, financiering en cultuurnota van het samenwerkingsverband Viertoren
(voormalig 5art/Achthoek);
Gelet op de cultuurnota Viertoren (voormalig 5-art/Achthoek) 2019-2025 waarin de missie,
doelstellingen en financiering werden opgenomen;
Gelet op de statuten Viertoren (voordien 5-Art/Achthoek) 2019-2025;
Overwegende dat thans voorgesteld wordt de projectvereniging te verlengen vanaf 30 september
tot 30 september 2025; dat de gemeenten en steden Alveringem, Diksmuide, Houthulst en LoReninge niet langer deel uitmaken van het samenwerkingsverband;
Overwegende dat de deelnemende steden en gemeenten een gezamenlijk beleid willen uittekenen
op vlak van cultuur en hiervoor financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid;
Overwegende dat de projectvereniging 5-art sinds 2005 bestaat; dat de projectvereniging telkens
wordt opgericht voor een periode van zes jaar, lopend tot het einde van het eerste jaar na de nieuwe
gemeenteraad, in casu eind 2019; dat de samenwerking nu verlengd kan worden en dat de verlenging
officieel bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad, net als de goedkeuring van de
(gewijzigde) statuten;
Overwegende dat Viertoren (voormalig 5-art/Achthoek) in de volgende beleidsperiode (2019-2025)
door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning een lokale culturele meerwaarde wil creëren
en bijdragen tot meer cultuurdeelname;
Overwegende dat aan de deelnemende gemeentebesturen een financieel engagement gevraagd
wordt van €1,77 per inwoner (voorheen € 1,4/inwoner);
Overwegende dat naast de bijdrage van de deelnemende gemeenten een financiering vanuit de
Vlaamse Gemeenschap wordt gevraagd; dat voor de financiering door de Vlaamse overheid de
verschillende gemeenteraden moeten instemmen met de voortzetting van het samenwerkingsverband,
instemmen met de jaarlijkse inbreng en de cultuurnota goedkeuren;
BESLUIT:

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

Art.1.

De verlenging van de projectvereniging Viertoren (voormalig 5-art/Achthoek) vanaf 30
september 2019 tot 30 september 2025 goed te keuren.

Art.2.

De cultuurnota van de projectvereniging Viertoren voor de periode 2020-2025 goed te keuren.

Art.3.

De financiering van de projectvereniging Viertoren, nl. via een bijdrage van € 1,77 per inwoner
voor de periode 2020-2025, goed te keuren.

Art.4.

In te stemmen met de statuten voor de projectvereniging Viertoren.

Art.5.

De nodige kredieten in te schrijven in de gemeentelijke begrotingen 2020-2025.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de concactpersoon van het nieuwe
intergemeentelijke culturele samenwerkingsverband, de Vlaamse overheid, het diensthoofd
reken-en belastingsdienst en de finacieel directeur.
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14. JAARVERSLAG PROJECTVERENIGING ACHTHOEK 2018.
De Raad,
Gelet op art. 56 en 285 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; waarbij in hoofdstuk V,
gemeenten worden aangespoord tot het opzetten van intergemeentelijke culturele
samenwerkingsverbanden met het oog op de afstemming van het culturele aanbod en de
cultuurcommunicatie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012;
Gelet op het decreet van 15 juni 2018 betreffende de Bovenlokale Cultuurwerking, in het bijzonder
art. 39 tot en met 56;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2016 houdende de verlenging van de projectvereniging
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende 5-art 2014-2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 mei 2005 betreffende de projectvereniging 5-art;
Gelet op de oprichting van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en
Veurne;
Gelet op de statuten van de projectvereniging Achthoek, meer bepaald art. 11 § 2. verslaggeving
aan de gemeenteraden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 juli 2019 houdende de
kennisgeving van het jaarverslag en de balans voor het jaar 2018 van de projectvereniging Achthoek;
Gelet op de jaarrekeningen, het verslag van de accountant en het werkingsverslag van de
projectvereniging Achthoek;
Overwegende dat de projectvereniging Achthoek door regionaal overleg, samenwerking en
ondersteuning lokaal culturele meerwaarde wil creëren en bijdragen tot cultuurdeelname;
Overwegende dat er verslag dient uitgebracht aan de gemeenteraad over de activiteiten en de
financiële situatie van de projectvereniging Achthoek;
Overwegende dat het jaarverslag en de balans voor het jaar 2018 aan de gemeenteraad moeten
worden voorgelegd;
BESLUIT:

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

Art.1.

Kennis te nemen van het jaarverslag en de balans voor het jaar 2018 van de
projectvereniging Achthoek.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de financieel directeur, het diensthoofd
reken- en belastingdienst en de projectvereniging Achthoek.

15. VERTEGENWOORDIGERS ZORGRAAD ELZ WESTKUST & POLDER
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende
samenstelling zorgraad ELZ Westkust & Polder;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20 augustus 2019
houdende vertegenwoordigers zorgraad ELZ Westkust & Polder;
Overwegende dat de eerstelijnszone (ELZ) Westkust en Polder naar eenvoud, transparantie en
kwaliteit in de hulp-, zorg- en dienstverlening streeft. Het doel is efficiënt samen te werken met en voor
elke persoon en zijn omgeving die in de zone leeft, werkt en verblijft om zo het welbevinden en de
gezondheid van deze mensen te optimaliseren en hun behoeften op vlak van zorg, welzijn en
gezondheid zo vroeg, zo goed en zo dicht mogelijk bij de persoon op te sporen en in te vullen;
Overwegende dat de eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden. Elke ELZ moet door
een zorgraad aangestuurd worden. Tegen 31 oktober 2019 dient een voorlopige zorgraad te worden
samengesteld, die vanaf de erkenning in de definitieve zorgraad overvloeit;
Overwegende dat de zorgraad uit de clusters lokale besturen, gezondheidszorg, welzijn en
persoon en zijn omgeving bestaat. Daarnaast is er de mogelijkheid om een actor toe te voegen die
niet tot een andere cluster behoort;
Overwegende dat het stadsbestuur inspraak heeft binnen de clusters lokale besturen en welzijn;
- cluster lokale besturen: breed perspectief van levensdomeinen zoals wonen, werken, onderwijs en
leven, met specifieke aandacht voor Huis van het Kind. Kadert binnen de regierol conform het decreet
lokaal sociaal beleid;
- cluster welzijn: bijdrage van de woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg,
lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, CAW en de sociale
diensten OCMW (link met de lokale besturen, maar vanuit een actorrol);
Overwegende dat er per cluster overleg werd georganiseerd om de zetelverdeling af te stemmen;
Overwegende dat voor de cluster lokale besturen op 21 juni 2019 via het Westhoekoverleg de
voorzitters van het bijzonder comité voor sociale diensten samen kwamen. Daar werd m.b.t. de
zetelverdeling volgend voorstel gedaan;
- Karoline Avonture, Alveringem;
- Frans Lefevre, Nieuwpoort;
- Guido Hoste, Veurne;
- Lien De Vos, DVV Westhoek;
Overwegende dat er binnen de cluster lokale besturen geen plaatsvervangers worden aangeduid;
Overwegende dat de diensthoofden van de sociale diensten op 8 augustus 2019 bijeenkwamen
m.b.t. de vertegenwoordiging van de sociale diensten en de lokale dienstencentra binnen de cluster
welzijn, met volgend resultaat;
- Tineke De Boyser, Middelkerke, voor de afvaardiging voor de lokale dienstencentra;
- Tiebe De Bruycker, Veurne, als back-up voor de afvaardiging voor de lokale dienstencentra;
- Sarah Vanderriest, Diksmuide, voor de afvaardiging van de sociale diensten OCMW;
- Sieglinde Dewaele, Koksijde, als back-up voor de afvaardiging van de sociale diensten OCMW;
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Art.1.

De heer Frans Lefevre voor te dragen als vertegenwoordiger voor de cluster lokale besturen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis en DVV Westhoek.

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

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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