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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 7 NOVEMBER 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. 26 september 2019 werden ter inzage gelegd acht
dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. REGLEMENT NACHTWINKELS, CBD SHOPS EN PRIVATE BUREAUS VOOR
TELECOMMUNICATIE
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2019 houdende
de goedkeuring van het reglement voor nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor
telecommunicatie;
Gelet op de wet dd. 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;
Overwegende dat de Stad Nieuwpoort momenteel niet beschikt over een specifiek reglement of
politieverordening voor nachtwinkels en hierdoor geen wettelijk kader heeft om nieuwe nachtwinkels te
weigeren;
Overwegende dat CBD shops een recent fenomeen zijn. Er werd recent zo’n shop geopend in
Oostduinkerke;
Overwegende dat de drugswet niet van toepassing is op cannabis met een THC-waarde tot 0,2 %
en op Cannabidiol (CBD);
Overwegende dat CBD shops menen dat ze producten met een laag THC-gehalte of met CBD
kunnen verkopen op een legale basis;
Overwegende dat het voor de politie niet mogelijk is om visueel ter plaatse vast te stellen of een
product al of niet meer of minder dan de toegestane THC waarde bevat. Dit is enkel mogelijk door een
analyse in een labo;
Overwegende dat wordt voorgesteld om CBD shops verplicht een vestigings- en
uitbatingsvergunning op te leggen;
Overwegende dat, om volgens de wet als nachtwinkel te worden beschouwd, ze moeten voldoen
aan volgende voorwaarden:
-

Netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²;
Er mogen geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene
voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
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-

De winkel moet op een duidelijke en permanente manier de vermelding van ‘nachtwinkel’
dragen;
De winkel moet zich houden aan volgende sluitingsuren: 7 u. – 18 u. (via een gemeentelijke
reglement kunnen weliswaar afwijkingen worden bepaald);

Overwegende dat de vestiging van een nachtwinkel en private bureaus voor telecommunicatie niet
opportuun is in bepaalde zones met concentraties van huisvesting en bewoning en gelet op de
geluidshinder en de verstoring van de openbare orde die deze soort handelszaken kunnen
veroorzaken;
Overwegende dat er momenteel leegstand is in de Marktstraat. Deze leegstaande panden komen
automatisch in beeld als potentieel pand voor toekomstige nachtwinkels. Een nachtwinkel in de
Marktstraat is zeker geen meerwaarde in een straat die al economisch onder druk staat;
Overwegende dat indien er geen reglement wordt opgesteld, een nachtwinkel kan geopend worden
met openingsuren van 18 u. tot 7 u.;
Overwegende dat de toegang van de consument tot private bureaus voor telecommunicatie
verboden is vóór 5 u. en na 20 u.;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort de openingsuren kan inkrimpen, maar niet kan uitbreiden.
Maar hiervoor dient er een reglement worden opgemaakt. Er dient wel rekening gehouden te worden
dat er niet mag overdreven worden bij de inkrimping van de openingsuren;
Overwegende dat wordt voorgesteld om tijdens de week open te zijn tot 1 u., op vrijdag en
zaterdag tot 3 u.;
Overwegende dat een gemeente zowel geen kwantitatieve beperkingen als algemeen verbod kan
opleggen;
Overwegende dat wordt voorgesteld om een reglement op te stellen voor nachtwinkels met
volgende voorwaarden erin verwerkt:
-

Afwijking op de openingsuren – bv. tot maximaal 00 u.;

-

Vestigingsvergunning (kan enkel bij nieuwe nachtwinkels);

Overwegende dat in de vestigingsvergunning volgende voorwaarden kunnen verwerkt worden:
-

Er wordt geen vestigingsvergunning toegekend in bepaalde gebieden/straten zoals
Marktstraat en Albert I laan;

-

Aanbevelingen van politie i.v.m. verstoring in bepaalde gebieden/straten;

-

In een straal van 500 m mag zich geen andere nachtwinkel bevinden;

Overwegende dat dat daarnaast voor reeds bestaande nachtwinkels een uitbatingsvergunning kan
worden opgelegd;
Overwegende dat in de uitbatingsvergunning volgende voorwaarden kunnen worden opgelegd:
-

Brandveiligheidsonderzoek;

-

Financieel onderzoek;

-

Stedenbouwkundig onderzoek;

-

Moraliteitsonderzoek (optioneel);

-

Naleving hygiënevereisten (optioneel);

-

Onderzoek naar vestigingsformaliteiten;

Overwegende dat er momenteel niet echt een nachtwinkel aanwezig is in Nieuwpoort; dat daarom
wordt voorgesteld om een uitbatingsvergunning pas later op te leggen indien er zich problemen
zouden voordoen;
Overwegende dat wordt voorgesteld om het voorbeeldreglement van het VVSG te gebruiken als
basis voor de uitwerking van het reglement voor de Stad Nieuwpoort;
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BESLUIT:
Art.1.

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

Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
•
uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak
(maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling
wordt uitgebaat.
•
vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een
adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10
november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.
•

nachtwinkel: een vestigingseenheid die:

a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de
rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²;
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
•
privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke
vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten
•

CBD shops: een vestigingseenheid die:

a) Producten gerelateerd aan drugs verkoopt;
b) Er zijn 2 verschillende vormen te vinden: Cannabidiol (CBD) en Tetrahydrocannabinol
(THC).
•
vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een
nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het College
van Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 18 § 1 van de wet dd. 10
november 2006
•
uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel, CBD shops
of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan
een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Art.2.

Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden
op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort die, rekening houdend met de
begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, worden beschouwd als een
nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie.

Art.3.

Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
§1. In afwijking van artikel 6, c) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot
nachtwinkels verboden: vóór 18 u. en na 1 u. van zondag tot en met donderdag, en vóór 18 u.
en na 3 u. op vrijdag en zaterdag.
§ 2. In afwijking van artikel 6, d) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot
private bureaus voor telecommunicatie verboden: vóór 5 u. en na 20 u.

Art.4.

Vestigingsvergunning
§ 1. De vestiging van een nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie
is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen.
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Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag
in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van een daartoe voorzien
aanvraagformulier.
§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van
een nachtwinkel, CBD shops of van een private bureaus voor telecommunicatie weigeren op
grond van de:
2.1.

ruimtelijke ligging van de handelszaak

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of CBD shops verleend
indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:
-

Marktstraat;

-

Albert I laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan;

-

Lombardsijdestraat;

-

Oostendestraat;

-

Langestraat.

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie
verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:
-

Marktstraat;

-

Albert I laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan;

-

Lombardsijdestraat;

-

Oostendestraat;

-

Langestraat.

Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze
gebieden dat het aantal vestigingen van nachtwinkels, CBD shops en/of privaat bureaus voor
telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.
2.2. de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.
Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en
rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Art.5.

Uitbatingsvergunning
§ 1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor
telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement, moet de uitbater schriftelijk een
uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een aanvraagformulier
waarvan een model als bijlage is gehecht aan dit reglement.
§ 2. Voor de nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie die worden
opgericht na de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen een
vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot
uitbatingsvergunning.
§ 3. Voor de nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan
op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen
een periode van 3 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een
uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de
definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.
§ 4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden
verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
1. een brandveiligheidsonderzoek:
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een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet
aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
brandweer.
2. een financieel onderzoek:
een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van
welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door de financiële dienst van de Stad Nieuwpoort.
3. een stedenbouwkundig onderzoek:
een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij
wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige
vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Omgeving. Dit onderzoek is niet van
toepassing voor vestigingseenheden die over een vestigingsvergunning beschikken.
4. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten:
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
§ 5. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een
aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.
De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de
uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de
duurtijd.
De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot
de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.
§ 6. De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting
voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
§ 7. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
§ 8. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
burgemeester.
§ 9. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie en
kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een
andere vestigingseenheid.
§ 10. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§ 11. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Art.6.

Politiemaatregelen en strafbepalingen
§ 1. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen
van de nachtwinkels, CBD shops en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden
uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.
§ 2. Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen
zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
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§ 3. Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van
deze politieverordening overeenkomstig artikel 119bis van het decreet lokaal bestuur bestraft
met een:
• een administratieve geldboete van maximum 250 euro;
• een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde toelating of
vergunning voor de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie;
• een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor
telecommunicatie.
Art.7.

Overige bepalingen
§ 1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286
van het decreet lokaal bestuur.
§ 2. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur,
worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank van Veurne.

Art.8.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, dienst omgeving,
afdelingshoofd TD, afdelingshoofd administratieve diensten, diensthoofd veiligheid en
preventie en de politiezone Westkust.

2. POLITIEVERORDENING INZAKE HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 § 2°, art. 285, art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal
bestuur;
Gelet op art. 119 en art. 119bis en art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 en het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 betreffende het
algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 april 2018 houdende vaststelling van de politieverordening inzake
het privatief gebruik van het openbaar domein;
Overwegende dat naar aanleiding van het negatief advies van Agentschap Wegen en Verkeer dd.
12 maart 2019 betreffende de innames op de parkeerplaatsen op de N34, dient de politieverordening
op het privatief bezetten van het openbaar domein te worden aangepast;
Overwegende dat de privatieve inname van de parkeerplaatsen op het openbaar domein op de
N34, Albert I laan, niet meer zal worden toegestaan;
Overwegende dat Hoofdstuk II Standplaatsvergunning art 1 § 6. De parkeerzone kan ingenomen
worden door een wegneembare inrichting met een standplaatsvergunning mits toelating van de
wegbeheerder, gewijzigd wordt naar onderstaande:
§ 6. De parkeerzone kan ingenomen worden door een wegneembare inrichting met een
standplaatsvergunning mits toelating van de wegbeheerder, met uitzondering van de
parkeerplaatsen gelegen op de N34, Albert I laan.
Overwegende dat voorgesteld wordt de bestaande politieverordening dd. 26 april 2018 inzake het
privatief gebruik van het openbaar domein op te heffen en deze te vervangen door de nieuwe
verordening;
Overwegende dat wordt gevraagd deze politieverordening betreffende de privatieve inname van
het openbaar domein goed te keuren;
BESLUIT:

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

HOOFDSTUK I BEGRIPPEN
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Art.1.

Voor de toepassing van deze politieverordening, is het openbaar domein dit gedeelte van het
grondgebied van de stad dat in hoofdorde bestemd is voor het verkeer van personen en/of
voertuigen en voor iedereen toegankelijk is binnen de bij de wetten, besluiten en
verordeningen bepaalde perken.
Het omvat onder andere:
§ 1. de verkeerswegen met inbegrip van de bermen en de voetpaden;
§ 2. de openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en
voornamelijk bestemd voor parkeren van voertuigen, wandelingen, ….

Art.2.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder standplaatsvergunning verstaan het
tijdelijk privatief gebruik van het openbaar domein door wegneembare inrichtingen, die geen
steun in de grond of vaste steun op de grond op welke manier ook nemen en die geen
omgevingsvergunning vereisen en die niet het ganse jaar blijven staan.

Art.3.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder wegvergunning verstaan, het privatief
gebruik van het openbaar domein, welke steun in de grond of vaste steun op de grond op
welke manier ook nemen en als dusdanig grondinnemingen zijn. Voor deze wegneembare
inrichtingen is een omgevingsvergunning nodig.

Art.4.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder ruimte-inneming verstaan, het privatief
gebruik van het openbaar domein door inrichtingen aan gebouwen, welke alleen ruimte boven
het openbaar domein inneemt.

Art.5.

Alle privatief gebruik van het openbaar domein, op de begane grond alsook erboven,
waardoor schade berokkend kan worden aan de veiligheid of het gemak van doorgang, is
verboden, tenzij daartoe schriftelijke toelating wordt bekomen van de bevoegde overheid voor
het openbaar domein van de Vlaamse Gemeenschap of van het Federaal Bestuur en voor het
gemeentelijk openbaar domein:
§ 1. voor de standplaatsvergunning (art. 2): de Burgemeester;
§ 2. voor de wegvergunning (art. 3): het college van burgemeester en schepenen;
§ 3. voor de ruimte-inneming (art. 4): het college van burgemeester en schepenen.
HOOFDSTUK II STANDPLAATSVERGUNNINGEN

Art.6.

De inrichtingen waarvoor een standplaatsvergunning kan toegestaan worden, moeten aan
volgende voorwaarden voldoen:
§ 1. de verharding van de openbare weg mag niet gewijzigd noch opgebroken worden.
§ 2. Losse terrassen kunnen jaarlijks vergund worden door middel van een
standplaatsvergunning vanaf de krokusvakantie tot en met de herfstvakantie.
§ 3. Het tijdelijk privatief gebruik van het openbaar domein door wegneembare inrichtingen
welke geen enkele steun in de grond of vaste steun op de grond van welke aard ook nemen
mogen de hierna voorziene maximum uitsprongen vanuit de bouwlijn van het hoofdgebouw
niet overtreffen, mits rekening te houden met de minimum afstand tussen de inrichting en de
rand van het voetpad van 1,50 m (de boordsteen inbegrepen) en 1,20 m indien de voetpad
breedte kleiner of gelijk is aan 2 m:
-

Zeedijk maximum 12 m;

-

Albert I laan, vanaf Elisalaan tot Kinderlaan: maximum 3 m;

-

Kaai : maximum 10 m;

-

Lombardsijdestraat en Franslaan: maximum 3 m;

-

Marktplein: maximum 10 m;

-

Marktstraat: maximum 2,50 m;

-

Onze Lieve Vrouwstraat: maximum 4 m;

-

Overige straten: maximum 3 m.
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§ 5. De zone bestemd als doorgang voor voetgangers kan gelegen zijn tussen het
hoofdgebouw en de zone die ingenomen wordt door wegneembare inrichtingen met een
standplaatsvergunning.
§ 6. De parkeerzone kan ingenomen worden door een wegneembare inrichting met een
standplaatsvergunning mits toelating van de wegbeheerder, met uitzondering van de
parkeerplaatsen gelegen op de N34, Albert I laan.
Art.7.

De inrichtingen waarvoor een wegvergunning kan toegestaan worden, moeten aan volgende
voorwaarden voldoen:
§ 1. het terras mag slechts worden verbonden op een wegneembare manier met de
gebouwen die op privaatdomein staan;
§ 2. de inrichtingen mogen niet boven een gas-, waterafsluiter of brandkraan aangebracht
worden met uitsluiting van een open terras. In dit geval moeten in de houten vloer openingen
voorzien worden ter hoogte van de kranen en afsluiters;
§ 3. de regenwaterafvoer van de inrichting moet aangesloten worden op het rioleringsnet;
§ 4. de minimumafstand tussen de inrichting en de rand van de rijweg bedraagt 1,50 m; en
1,20 m, indien de voetpadbreedte kleiner of gelijk is aan 2 m;
§ 5. de maximum bezetting bedraagt :
- op de zeedijk: 10 m;
- in de Albert I laan vanaf de Elisalaan tot aan de Kinderlaan: 3 m;
- op de Kaai: 10 m;
- het Marktplein: 5 m;
- in de Onze Lieve Vrouwstraat 4 m;
- in de overige straten 3 m.
§ 6. de zone bestemd als doorgang voor voetgangers kan gelegen zijn tussen het
hoofdgebouw en de zone die ingenomen wordt door de wegneembare inrichtingen met een
open terras;
§ 7. de parkeerzone kan enkel ingenomen worden losse, vergunde en wegneembare
inrichting (los terras) en mits toelating van de wegbeheerder.
HOOFDSTUK III KOOPWAAR

Art.8.

§ 1. Het uitstallen van textiel op de Zeedijk is enkel toegelaten in een, omgevingsvergund,
halfgesloten of gesloten terras.
§ 2. Het uitstallen van strandartikelen (met uitzondering van textiel), kustrijwieltuigen en de
verkoop van voedingswaren zoals ijs en wafels op de Zeedijk is enkel toegelaten mits
hiervoor een standplaatsvergunning werd bekomen waarop een, door het bestuur aangeduide
locatie en afmeting, werd vermeld.
HOOFDSTUK IV KAAI

Art.9.

Het bestuur heeft het recht alle terrassen tussen twee zijstraten van de Kaai zo veel mogelijk
op één lijn te brengen of te clusteren rekening houdende met de maximumafstand die
vermeld werd in dit besluit.

Art.10. § 1. Het is niet toegelaten het openbaar domein van de Kaai te bezetten met stoelen en tafels
(los terras).
§ 2. Losse tafels en stoelen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden bij evenementen, mits
hiervoor een schriftelijke standplaatsvergunning werd bekomen waarbij de locatie en
afmetingen bepaald werden.
§ 3. Losse tafels en stoelen kunnen toegestaan worden mits een omgevingsvergunning voor
het verkrijgen van een open, halfopen of gesloten terras aangevraagd werd en mits een
schriftelijke standplaatsvergunning voor losse tafels en stoelen verleend werd.
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Art.11. De windschermen van de open terrassen op de Kaai worden verplicht uitgevoerd in hout met
een uniforme kleur te bepalen door het college van burgemeester en schepenen. De
vormgeving ervan wordt opgelegd door het stadsbestuur. Publiciteitsborden aan terrassen zijn
niet toegelaten.
Art.12. De parasols mogen niet voorzien zijn van publiciteit en dienen uitgevoerd in de kleur écru.
HOOFDSTUK V MARKTSTRAAT
Art.13. Elke bezetting of inname dient schriftelijk aangevraagd te worden door middel van een
inplantingsplan met duidelijke afmetingen, een limitatieve lijst van de gewenste bezetting,
foto’s van de gewenste materiaalkeuze.
Art.14. Er mag geen vloer of vloerbekleding van welke aard dan ook geplaatst worden.
Art.15. § 1. Een los terras kan worden afgebakend door middel van windschermen. Deze zijn
maximum 1,80 m hoog. Vanaf een hoogte van 0,75 m is het windscherm verplicht uitgevoerd
in doorzichtig glas.
§ 2. De windschermen mogen niet verankerd worden in de verhardingen, boomroosters, enz.
en mogen geen steunprofielen hebben langs de buitenzijde van het terras.
§ 3. Indien nodig voor de stabiliteit mogen windschermen een retour hebben van 0,50 m naar
de binnenzijde.
Art.16. Menuborden of andere publiciteit mag enkel binnen de vergunde zone geplaatst worden en dit
evenwijdig met de gevel.
Art.17. Publiciteit is enkel toegelaten indien de naam of het logo van de zaak hierin verwerkt werd.
HOOFDSTUK VI RUIMTE INNEMING
Art.18. De inrichtingen waarvoor een ruimte-inneming kan toegestaan worden, moet voldoen aan
volgende voorwaarden, tenzij een omgevingsvergunning noodzakelijk is:
1. de inrichtingen moeten minstens een loodrechte hoogte vrijhouden van 2,20 m boven het
niveau van het openbaar domein;
2. de minimumafstand tussen de inrichting en het verticaal vlak gevormd door de rand van de
rijweg bedraagt 0,75 m;
3. de inrichtingen mogen de weggebruikers niet verblinden noch misleiden; ze mogen noch
geheel noch gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van ver met deze
tekens zouden kunnen verward worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de
reglementaire telkens zouden verminderen;
HOOFDSTUK VII WERKEN
Art.19. Het is verboden werken uit te voeren, zonder het plaatsen van werfafsluitingen, zoals voorgeschreven in de toelating. De deuren die aangebracht zijn in de werfafsluitingen, mogen niet
naar buiten open gaan; ze worden voorzien van sloten of hangsloten en worden iedere dag
afgesloten bij het beëindigen van de werken.
Art.20. De materialen mogen niet buiten de werfafsluiting op het openbaar domein geplaatst worden.
Art.21. De toelating wordt gevraagd ten minste vijftien dagen voor het openen van de bouwwerf. Ze
wordt verleend voor de duur van de werken. De bouwheer is verplicht de burgemeester te
verwittigen minstens vierentwintig uur voor het begin der werken.
Art.22. De werken worden begonnen onmiddellijk na het uitvoeren van de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen en nadat een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de toestand van
de openbare weg aan de burgemeester wordt overgelegd.
Art.23. De werken worden zonder onderbreking voortgezet en worden binnen de kortst mogelijke
termijn beëindigd.
Art.24. Wanneer de gehele of gedeeltelijke bezetting van het openbaar domein beëindigd is, moet de
houder van de vergunning de burgemeester daarvan op de hoogte stellen en er voor zorgen
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dat de plaatsen volgens de richtlijnen van de burgemeester in hun vorige toestand hersteld
worden.
Art.25. Het openbaar domein palend aan de rooilijn bij vernieuwde straten en/of voetpaden in
gebakken materialen of natuursteen aangelegd na 1985 wordt in opdracht en onder leiding
van de stad hersteld op kosten van de bouwheer.
Art.26. Bij aanvang der werken van nieuwe of te renoveren gebouwen, woningen of loodsen, in
begrepen het afbreken van een bestaande constructie, is de bouwheer of de aannemer die
bovengenoemde werken uitvoert verplicht metalen platen aan te brengen op de voetpaden tot
en met de boordsteen. De breedte is de breedte van het gebouw, woning of loods en dit
tijdens de ganse duur van het bouwen.
Art.27. Een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1,50 m breed (of 1,20 m indien het voetpad
minder dan 2 m breed is) en een vrije hoogte van minstens 2,10 m dient voorzien voor het
voetgangersverkeer tijdens de uitvoering van de werken. De nodige signalisatie en de
afbakening van deze loopweg met verticale metalen panelen moet op het signalisatieplan
getekend worden. Deze loopweg moet op een hoogte van 2,10 m afgedekt zijn.
Art.28. De wanden van de uitgravingen moeten gestut worden om beweging in de weg te beletten en
om ongevallen te voorkomen, overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement
op de Arbeidsbescherming.
Art.29. Het is verboden puin buiten de omheining op het openbaar domein te gooien of te plaatsen
alsook in de leidingen bestemd voor de afvoer van regen- of afvalwater of in de waterlopen te
werpen.
Art.30. De aannemer is verplicht de afbraakwerken en het puin te besproeien ten einde het opjagen
van stof maximaal te beperken.
Art.31. Ingeval het openbaar domein door de werken bevuild wordt, moet de aannemer dit onverwijld
volkomen schoonmaken.
Art.32. Zonder toelating van de bevoegde overheid mogen op het openbaar domein geen laad- of
hijstoestellen of andere bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN
Art.33. Het bekomen van een vergunning voor het privatief gebruik van een gedeelte van het
openbaar domein ontslaat de aanvrager niet van de verplichting andere vergunningen te
bekomen welke voorzien zijn in de reglementering ter zake.
Art.34. Het gebruik van het openbaar domein voor commerciële activiteiten is enkel toegelaten indien
dezelfde commerciële activiteiten ook werkelijk aanwezig zijn in een daartoe uitgerust
handelspand dat onmiddellijk erop aansluit, eventueel gescheiden door een voetpad van
minstens 1,50 m of 1,20 m indien het bestaand voetpad kleiner of gelijk is aan 2 m.
Art.35. Het gebruik van het openbaar domein voor commerciële activiteiten is niet toegelaten voor
een leegstaand en/of onbewoond gebouw.
Art 34 en 35 zijn niet van toepassing op:
§ 1. alle activiteiten van de erkende Nieuwpoortse verenigingen;
§ 2. alle activiteiten georganiseerd in samenwerking met de stad Nieuwpoort en het
Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort;
§ 3. alle activiteiten georganiseerd door organisaties met sociale doelstellingen.
Art.36. Het gebruik van het aanliggend openbaar domein voor commerciële activiteiten door de
uitbater van een uitgeruste handelszaak is toegelaten op voorwaarde dat alle eigenaars van
dit aanliggend pand ermede akkoord gaan.
Art.37. De wegneembare inrichtingen en voorwerpen op het openbaar domein geplaatst in strijd met
de bepalingen van deze verordening zullen moeten verwijderd worden op de eerste
aanmaning van de politie of de bevoegde ambtenaren. Bij weigering hieraan gevolg te geven
zal op bevel van de Burgemeester overgegaan worden tot wegneming van deze voorwerpen,
door de zorgen van het stadsbestuur, op kosten en risico van de overtreder(s) of van de
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burgerlijk verantwoordelijke personen, dit alles onverminderd de straffen voorzien door de
huidige verordening.
Art.38. Iedere wijziging in de bezetting van het openbaar domein en de stopzetting van de bezetting
van het openbaar domein dient schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen
medegedeeld te worden.
Art.39. Elke overtreding van de bepalingen van deze verordening of van de besluiten krachtens deze
bepalingen genomen door de burgemeester, zal gelijktijdig kunnen vervolgd worden tegen de
eigenaars, de huurders, bewoners, architecten, aannemers, meesters of alle andere personen
die er deel zullen aan genomen hebben.
Art.40. Onverminderd de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening worden de
overtredingen gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum
250 euro.
Art.41. Op datum van inwerkingtreding van dit nieuw besluit wordt het raadsbesluit dd. 26 april 2018,
houdende vaststelling van de politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar
domein, opgeheven.
Art.42. Kennis van dit besluit te geven aan de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Politierechtbank, het
Vredegerecht, de politie Westkust, Agentschap Wegen en Verkeer, dienst lokale economie,
deskundige openbaar domein en dienst secretarie.
3. GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES ZEFIER: NIET-GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor
hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan
met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in
de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze
Strategische Participaties betrekking hebben;
Overwegende dat de Stad Nieuwpoort vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
0680.832.904 (de “Vennootschap”);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de
verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft
verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten
tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van
Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te
zullen dekken;
Overwegende dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft
overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem,
Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële
instelling (hierna de “Arranger”);
Overwegende dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten
teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren
en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210
Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel,
Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”);
Overwegende dat de Stad Nieuwpoort voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking
van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg
zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst
te bevestigen;
Overwegende dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten
vergroot, hetgeen mede in het belang van de Stad Nieuwpoort is, omdat dit de financierbaarheid van
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de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de Stad Nieuwpoort, en
het rendement van de Stad Nieuwpoort hierop, vergroot;
Overwegende dat de financieel directeur na onderzoek van de kwestie en na ingewonnen advies
meent dat er geen bezwaar is tegen de borgstelling omdat het risico beperkt is tot de inschrijving die
de Stad Nieuwpoort ooit deed in EGPF (Electrabel Green Projects Flanders) of specifieke lokale
windenergieprojecten, meer bepaald tot 25.927,45 EUR in EGPF en 3.768,26 EUR in Wind4Flanders,
en tot het aandeel dat genomen is in het windmolenpark STORM Wielsbeke waar de Stad Nieuwpoort
een risico loopt van 3.125,32 EUR;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich niet onvoorwaardelijk en
onherroepelijk borg wenst te stellen; dat de implicaties van dergelijke onvoorwaardelijke en
onherroepelijke borgstelling niet in te schatten zijn;
BESLUIT:

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

Art.1.

Niet in te gaan op het verzoek van Zefier cvba tot het verstrekken van een onvoorwaardelijke
en onherroepelijke borgstelling.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan Zefier, de dienst financiën, de Financieel Expert en de
Financieel Directeur.

4. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 4 september 2019 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk met het
meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor het meerjarenplan
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk;
Overwegende dat de rekening 2018 en het budget 2019 de volgende cijfers vertonen:
2018

2019

Exploitatie

29.850,83

91.042,85

Toelage Investeringen

50.859,24

0,00

Totaal

80.710,07

91.042,85

Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de periode van 2020 tot
2025:

Exploitatietoelage
Toelage invest.
Totaal

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

104.114,24

112.232,00

114.322,00

116.717,00

119.707,00

122.791,00

689.883,24

40.000,00

26.000,00

144.114,24

138.232,00

66.000,00
114.322,00

116.717,00

119.707,00

122.791,00

Overwegende dat kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwekerk de volgende verantwoording geeft:


Exploitatie:
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o

Kosten lopen in dezelfde lijn verder. De stijging van de kosten zit vooral bij de posten
“hoofdgebouw eredienst” en “onderhoud patrimonium”;

o

Ontvangsten: vermoedelijk verder dalende tendens;

Investeringen:
o 2020:
 Onderhoud orgel eerste fase: € 15.000;
 Aankoop van 250 stoelen op karren: € 15.000;
 Aankoop nieuwe kerstbeelden voor kerststal in de kerk: € 5.000;
 Aankoop nieuwe tafels en stoelen voor sacristie: € 5.000;
o 2021: onderhoud orgel tweede fase: € 26.000;

Overwegende dat volgende voorlopige gemeentelijke toelage zal opgenomen worden in het
meerjarenplan 2020-2025, voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk:

Exploitatietoelage
Toelage invest.
Totaal
BESLUIT:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

104.114,24

112.232,00

114.322,00

116.717,00

119.707,00

122.791,00

689.883,24

40.000,00

26.000,00

144.114,24

138.232,00

66.000,00
114.322,00

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

116.717,00

119.707,00

122.791,00

755.883,24

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

5. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN DE SINT-BERNARDUSKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 4 september 2019 van de Sint-Bernarduskerk met het
meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor het meerjarenplan
van de Sint-Bernarduskerk;
Overwegende dat de rekening 2018 en het budget 2019 de volgende cijfers vertonen:
2018

2019

Exploitatietoelage

42.065,87

44.692,93

Toelage Investeringen

8.566,80

0,00

Totaal

50.632,67

44.692,93

Overwegende dat de volgende bedragen voor exploitatie en investeringen voor de periode 2020 tot
2025 werden ontvangen:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Exploitatietoelage

49.241,48

58.575,00

60.230,00

61.630,00

63.689,00

65.461,00

358.826,48

Toelage invest.

25.000,00

25.000,00
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Totaal

74.241,48

58.575,00

60.230,00

61.630,00

63.689,00

65.461,00

383.826,48

Overwegende dat kerkfabriek Sint-Bernarduskerk de volgende verantwoording geeft:




Exploitatie:
o

Kosten: Er worden verschillende zaken vermeld (aankoop van 1 kazuifel per jaar, de
vervanging van 1 stuk gewijde vaten per jaar, periodiek onderhoud van het
kerkmeubilair, enz.). De stijging van de kosten zit vooral bij de post “hoofdgebouw
eredienst”;

o

Ontvangsten: er worden geen wijzigingen voorzien, hoewel men een verdere daling
van de ontvangsten niet uitsluit;

Investeringen:
o 2020: Herstelling/vervanging binnenverlichting, overstap naar LED: € 25.000;

Overwegende dat 10% van de exploitatie ten laste van Koksijde is en dat volgende voorlopige
gemeentelijke toelage zal opgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025 van Nieuwpoort voor
de Sint-Bernarduskerk:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Exploit.toel. tlv
Np

44.317,33

52.717,50

54.207,00

55.467,00

57.320,10

58.914,90

322.943,83

Toelage invest.

25.000,00

Totaal

69.317,33

BESLUIT:

25.000,00
52.717,50

54.207,00

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

55.467,00

57.320,10

58.914,90

347.943,83

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Bernarduskerk goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

6. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN DE SINT-GEORGIUSKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 4 september 2019 van de Sint-Georgiuskerk met het
meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor het meerjarenplan
van de Sint-Georgiuskerk;
Overwegende dat de rekening 2018 en het budget 2019 de volgende cijfers vertonen:
2018

2019

Exploitatietoelage

5.732,82

12.726,50

Toelage Investeringen

0,00

0,00

Totaal

5.732,82

12.726,50

GR dd. 7 november 2019

blz. 16
Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de periode van 2020 tot
2025:

Exploitatietoelage

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

15.469,73

27.575,00

28.115,00

28.420,00

28.960,00

29.260,00

157.799,73

15.469,73

27.575,00

28.115,00

28.420,00

28.960,00

29.260,00

157.799,73

Toelage invest.

0,00

Totaal

Overwegende dat kerkfabriek Sint-Georgiuskerk de volgende verantwoording geeft:




Exploitatie:
o

Er worden een aantal zaken vermeld (aankoop van kazuifels, aankoop van een
kerststal). De stijging van de kosten zit vooral bij de post “hoofdgebouw eredienst”;

o

Ontvangsten: de ontvangsten uit het private geldkapitaal van de kerkfabriek, liggen
een heel stuk lager dan vroeger, door de huidige rentevoeten;

Investeringen:
o Er worden geen bedragen opgenomen in de meerjarenplanning.
Maar er is wel sprake van grote interieur-schilderwerken (waarvan de investering in
samenspraak met het stadsbestuur moet worden uitgevoerd) en van een bijkomende
last als gevolg van de verdere digitalisering en de toetreding tot het volledige pakket
Religiosoft + religiopoint. Dit hangt af van de beslissing die het centraal kerkbestuur
Nieuwpoort zal nemen in samenspraak met het stadsbestuur.

Overwegende dat volgende voorlopige gemeentelijke toelage zal opgenomen worden in het
meerjarenplan 2020-2025 voor de Sint-Georgiuskerk:

Exploitatietoelage

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

15.469,73

27.575,00

28.115,00

28.420,00

28.960,00

29.260,00

157.799,73

Toelage invest.
Totaal

0,00
15.469,73

BESLUIT:

27.575,00

28.115,00

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

28.420,00

28.960,00

29.260,00

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Georgiuskerk goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

7. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2020-2025 VAN DE SINT-LAURENTIUSKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 4 september 2019 van de Sint-Laurentiuskerk met het
meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor het meerjarenplan
van de Sint-Laurentiuskerk;
Overwegende dat de rekening 2018 en het budget 2019 de volgende cijfers vertonen:
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2018

2019

Exploitatietoelage

14.899,32

29.664,76

Toelage Investeringen

0,00

0,00

Totaal

14.899,32

29.664,76

Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de periode van 2020 tot
2025:

Exploitatietoelage

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

29.958,68

40.840,00

41.830,00

42.830,00

43.820,00

44.810,00

244.088,68

29.958,68

40.840,00

41.830,00

42.830,00

43.820,00

44.810,00

244.088,68

Toelage invest.

0,00

Totaal

Overwegende dat kerkfabriek Sint-Laurentiuskerk de volgende verantwoording geeft:




Exploitatie:
o

Er worden een aantal zaken vermeld (aankoop van kazuifels, wettelijke loonstijging en
kosten sociaal secretariaat van de koster-organist, …). De stijging van de kosten zit
vooral bij de posten “hoofdgebouw eredienst”, “aankoop materiaal voor de eredienst”
en “bezoldigingen en sociale lasten”;

o

Ontvangsten: er zijn geen grote wijzigingen;

Investeringen:
o Er worden geen bedragen opgenomen in de meerjarenplanning.
Maar er is wel sprake van het schilderen van de buitendeuren van de kerk en grote
interieur-schilderwerken (waarvan de investering in samenspraak met het stadsbestuur
moet worden uitgevoerd) en van een bijkomende last als gevolg van de verdere
digitalisering en de toetreding tot het volledige pakket Religiosoft + religiopoint. Dit
hangt af van de beslissing die het centraal kerkbestuur Nieuwpoort zal nemen in
samenspraak met het stadsbestuur.

Overwegende dat volgende voorlopige gemeentelijke toelage zal opgenomen worden in het
meerjarenplan 2020-2025 voor de Sint-Laurentiuskerk:

Exploitatietoelage

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

29.958,68

40.840,00

41.830,00

42.830,00

43.820,00

44.810,00

244.088,68

Toelage invest.
Totaal

0,00
29.958,68

BESLUIT:

40.840,00

41.830,00

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

42.830,00

43.820,00

44.810,00

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Laurentiuskerk goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

8. BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN
De Raad,
Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op art. 40, 41 en 253 § 1-3° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en later wijzigingen;
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Gelet op het decreet dd. 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, gewijzigd bij
decreten dd. 18 december 2009 en 9 juli 2010;
Gelet op het decreet dd. 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor
kamers en studentenkamers,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende
het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 2 april
1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT:

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

Art.1.- § 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting gevestigd op woningen en
gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het
gemeentelijk leegstandsregister.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van
het decreet grond- en pandenbeleid.
De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk,
evenals de andere definities uit artikel 1.2 van het decreet.
Leegstaande gebouwen en leegstaande woningen zijn gebouwen en woningen als
omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
§. 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of gebouw gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een
nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
Art.2 - § 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het
leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het
aanslagjaar verschuldigd wordt.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting
verschuldigd door de houder van het zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld.
§ 3. De instrumenterend ambtenaar belast met het verlijden van de akte inzake overdracht van
het zakelijk recht moet de verkrijgen van dit zakelijk recht ervan in kennis stellen dat het
goed is opgenomen in het leegstandsregister.
De overdrager van het zakelijk recht moet per aangetekend schrijven een kopie van de
notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen de twee maanden na het verlijden van
de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:
- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel;
- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;
- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in
afwijking van § 1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die
na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
Art.3.- De belasting bedraagt:
1. € 1.500,00 voor een leegstaand gebouw;
2. Voor een leegstaande woning:
a) € 1.500,00 voor een eengezinswoning;
b) € 300,00 voor een individuele kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2, 3° van
het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor
kamers en studentenkamers;
c) € 1.500,00 voor elke andere woning dan deze vermeld onder a) en b).
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Art.4.- § 1.- Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:
1. de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige
andere woning;
2. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een
langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling;
3. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge
een gerechtelijke beslissing;
4. de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het
gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het
heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
§ 2.- Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
1. gelegen is binnen de grenzen ven een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat
een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3. krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
4. deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of
landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een
bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of
landschap;
5. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de
datum van de vernieling of beschadiging;
6. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van
een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt
gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid
tot daadwerkelijk gebruik;
7. gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling
slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden
van de stedenbouwkundige vergunning;
8. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-,
verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van art. 18 § 2 van de
Vlaamse Wooncode;
9. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal
beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.
Art.5.- De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.6.- De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.7.- De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via e-mail via het mailadres
fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.
De indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat.
Het college van burgemeester en schepenen stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige
en, in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
Art.8.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij
decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3,
4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot
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175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.9.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het
decreet lokaal bestuur.
Art.10.- Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de dienst omgeving.
9. BUDGETTEN VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK, DE SINT-BERNARDUSKERK, DE SINTLAURENTIUSKERK EN DE SINT-GEORGIUSKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 18 september 2019 van het Centraal Kerkbestuur met de
budgetten 2020;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor die budgetten;
Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de meerjarenplanning van
2020 tot 2025, voor de 4 kerken van het Centraal Kerkbestuur samen:

Exploitatietoelage
Toelage invest.
Totaal

2020

2021

2022

2023

2024

198.784,13

239.222,00

244.497,00

249.597,00

256.176,00

65.000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

263.784,13

265.222,00

244.497,00

249.597,00

256.176,00

2025

262.322,00 1.450.598,13
0,00

Overwegende dat de budgetten dezelfde cijfers bevatten als het jaar 2020 uit het meerjarenplan;
Overwegende dat in het kader van BBC 2020 de budgetten van de Stad niet afzonderlijk moeten
goedgekeurd worden; dat het volstaat om de meerjarenplanningen goed te keuren;
Overwegende dat het Centraal Kerkbestuur toch vraagt om de budgetten van 2020 van de
kerkraden goed te keuren;
Overwegende dat volgende voorlopige gemeentelijke toelage zal opgenomen worden in het
meerjarenplan 2020-2025, voor het jaar 2020; zoals beslist bij de goedkeuring van de
meerjarenplannen van de verschillende kerkraden:
2020

Sint-Bernarduskerk
Sint-Georgiuskerk

Exploitatietoelage

40.000,00

Exploitatietoelage tlv Nieuwpoort

44.317,33

Toelage invest.

25.000,00

Exploitatietoelage

15.469,73

Toelage invest.
Sint-Laurentiuskerk

104.114,24

Toelage invest.

Exploitatietoelage
Toelage invest.

91.000,00

262.322,00 1.541.598,13

Overwegende dat 10% van de exploitatietoelage van de Sint-Bernarduskerk ten laste is van de
gemeente Koksijde; dat als gevolg daarvan de exploitatietoelage 2020 ten laste van Nieuwpoort gelijk
is aan € 193.859,98;

Onze-Lieve-VrouweKerk

Totaal

0,00
29.958,68
0,00
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TOTAAL
BESLUIT:

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

258.859,98
Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Het budget van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 2020 goed te keuren.

Art.2.

Het budget van de Sint-Bernarduskerk 2020 goed te keuren.

Art.3.

Het budget van de Sint-Georgiuskerk 2020 goed te keuren.

Art.4.

Het budget van de Sint-Laurentiuskerk 2020 goed te keuren.

Art.1.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

10. VASTSTELLEN BUDGETWIJZIGING 2019 VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd.
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de goedkeuring dd. 28 oktober 2018 van de gemeenteraad van het oorspronkelijke
budget van de Onze-Lieve-Vrouwekerk;
Gelet op de ontvangen documenten dd. 18 september 2019 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk met
de budgetwijziging 2019;
Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor de budgetwijziging
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk;
Overwegende dat de budgetwijziging een extra exploitatietoelage bevat van € 1.818; dat dit als
volgt wordt verantwoord:
De onderhouds- en aanpassingswerken van de leegstaande huizen Hoogstraat 67 +
Hoogstraat 69 brengen de ene kost na de andere met zich mee. Om de woningen instapklaar
te maken wordt er geopteerd om het onderhoud grondig aan te pakken. Er wordt € 20.000
voorzien vanuit het eigen beleggingskapitaal en er wordt een lening aangegaan bij KBC van
€ 70.000 voor een looptijd van 10 jaar tegen een intrestvoet van 0,75 %.
Kapitaalaflossing en renteaflossing bedragen voor 2019 resp. € 1.684,91 en € 133,09, of
samen € 1.818.
Als de woningen terug verhuurd worden, zullen ze meer opbrengen dan de maandelijkse
renteaflossing (€ 606).
BESLUIT:

14 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 3
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Sabine Slembrouck
Johan Vanblaere ):

Art.1.

De budgetwijziging 2019 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

11. LENINGSOVEREENKOMST AGB VRIJE TIJD TRANSACTIEKREDIETEN
INVESTERINGSENVELOPPE 2016
De Raad,
Gelet op art.18, 40, 41 en 234 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en haar statuten; goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 19 juli 2007;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende hervaststelling van de statuten van het
AGB en houdende de naamswijziging van het AGB in AGB Vrije Tijd, goedgekeurd bij ministerieel
besluit dd. 18 mei 2015;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 februari 2008 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de stad Nieuwpoort en het AGB Nieuwpoort;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 december 2015 houdende goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 en de goedkeuring van het budget 2016;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 december 2018 houdende de goedkeuring van de aanpassing van
de transactiekredieten voor de investeringsenveloppe 2016 van het AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 werden aangepast
naar 672.102,97 EUR; dat er een fout geslopen is in het bedrag, dat dit bedrag niet correct is en
bijgevolg opnieuw moet aangepast worden;
Overwegende dat zowel in de jaarrekening 2018 van de Stad Nieuwpoort als van het AGB Vrije
Tijd een bedrag van 687.779,19 EUR opgenomen werd voor de transactiekredieten in de
investeringsenveloppe 2016;
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering
van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de stad ter financiering een renteloze
lening toestaat aan het AGB;
Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30 maart 2010 bevestigt dat het
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een stad aan een AGB niet wordt
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB;
BESLUIT:

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

Art.1.

De aanpassing van de leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2016
ten gunste van het AGB Vrije Tijd goed te keuren.

Art.2.

De renteloze lening toegestaan aan het AGB Vrije Tijd aan te passen van 672.102,97 EUR
naar 687.779,19 EUR.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan het AGB Vrije Tijd en de financieel directeur.

12. LENINGSOVEREENKOMST AGB VRIJE TIJD TRANSACTIEKREDIETEN
INVESTERINGSENVELOPPE 2018.
De Raad,
Gelet op art. 18, 40, 41 en 234 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en haar statuten; goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 19 juli 2007;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende hervaststelling van de statuten van het
AGB en houdende de naamswijziging van het AGB in AGB Vrije Tijd, goedgekeurd bij ministerieel
besluit dd. 18 mei 2015;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 februari 2008 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de stad Nieuwpoort en het AGB Nieuwpoort;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 4 januari 2018 houdende goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 en de goedkeuring van het budget 2018;
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2018 werden vastgesteld op
163.840,03 EUR;
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering
van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de stad ter financiering een renteloze
lening toestaat aan het AGB;
Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30 maart 2010 bevestigt dat het
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een stad aan een AGB niet wordt
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB;
BESLUIT:

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

Art.1.

De leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2018 ten gunste van het
AGB Vrije Tijd goed te keuren.

Art.2.

Een renteloze lening toe te staan aan het AGB Vrije Tijd ten bedrage van 163.840,03 EUR.

Art.3.

Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2027.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het AGB Vrije Tijd en de financieel directeur.

13. TMVS - ONTWERP STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 427 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 4 september 2019 van TMVS dv houdende het ontwerp
van statutenwijziging;
Gelet op de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv met betrekking tot deze
statutenwijziging;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 september 2019
houdende kennisname van de statutenwijziging van TMVS dv;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door
de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen ter
zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van
de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd
worden; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december
2019;
Overwegende dat de Stad Nieuwpoort aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij
voor Services, dienstverlenende vereniging, TMVS dv;
Overwegende dat het ontwerp van statutenwijziging er als volgt uitziet:
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging””
de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
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De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor
rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van de
overheidsopdrachtenwetgeving:
 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten,
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten,
een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel
te nemen; en
 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige,
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel
ondersteunen.
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur,
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende
vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden,
zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het
decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen,
voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen
doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar
artikel 396.
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar artikel 37
vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en
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schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen
over de afgenomen dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen
wijziging van de statuten mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing
naar het artikel 396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,”
geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de
daaruit-volgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst
gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst
gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen
door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord
“tien” de tekens “(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als
volgt:
“en
- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht
van TMVW opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal
twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
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In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door een
verwijzing naar artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de
raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst die hem
vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal
toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt
toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1)
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de woorden
“aan te duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord
“zes” de tekens “(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment
dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar
eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen
aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat van
de vergaderingen”.
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar
artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem
verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt”
geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend
zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met
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inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de
gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.
Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtzaken
erom verzoekt” geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat
de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en wordt
het woord “bezorgen” geschrapt.
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing naar
artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale
bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de
woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
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“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden
van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in
één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het
woord “dinsdag van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene
vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het woord
“twee” de tekens “(2)”.
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone zitting”
geschrapt.
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
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“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt
mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan
vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger aanduiden;
- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger afvaardigen.
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de
algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een
effectief lid aan en een plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord
“dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking
op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen door
de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden de
woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,”
geschrapt.
Artikel 36
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In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)”
ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens
“(90)” ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen
door een verwijzing naar artikel 40.
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout
dienstverlenende vereniging” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een
verwijzing naar artikel 37 en 38.
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware
fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd
overeengekomen voor de deelopdrachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van
drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie
waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie
zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig
kan worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een
komma ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 vervangen
door een verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college
van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden
die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op
het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij
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van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het
bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het
college bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar ledenvereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” vervangen
door de woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de
woorden “Het college van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen
door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door
een verwijzing naar het artikel 425.
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt
het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord
“dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
statutenwijzigingen te weigeren;
Overwegende dat op basis van de bekomen documenten de gemeenteraad een beslissing dient te
nemen omtrent de statutenwijziging van TMVS dv;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het ontwerp van statutenwijziging van TMVS dv goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan TMVS dv.

14. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR DE STRAAT IN DE NIEUWE WIJK
GELEGEN AAN DE HEMMESTRAAT
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen voor de Nederlandse Gemeenschappen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 betreffende de principiële goedkeuring van de benaming
Halifaxstraat, toe te kennen aan de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 augustus 2019
betreffende de sluiting van het onderzoek de commodo en incommodo geopend op 11 juni 2019 tot 10
juli 2019;
Overwegende dat er geen bezwaren werden ontvangen;
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Overwegende dat de benaming Halifaxstraat voor de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de
Hemmestraat definitief kan goedgekeurd worden;
BESLUIT:

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

Art.1.

De benaming Halifaxstraat, aan de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat,
definitief goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst bevolking.

15. VOORONTWERP GEMEENTELIJK RUP JACHTHAVEN - LENSPOLDER: 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. 28 december 2008 houdende aanstelling van de bvba Geomex,
Kasteelstraat 1A, 8600 Diksmuide als urbanist inzake de studieopdracht tot het opmaken van het
B.P.A. (R.U.P.) Jachthavenwijk - Lenspolder;
Gelet op het schrijven van LNE, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel dd. 7 augustus 2012
ref. LNE/MER/SCRPL12111 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 december 2018
waarbij het voorontwerp Gemeentelijke RUP Jachthavenwijk - Lenspolder werd aanvaard; dat beslist
werd om een plenaire vergadering te organiseren;
Overwegende dat een plenaire vergadering werd georganiseerd op 10 december 2018;
Overwegende dat het verslag van de plenaire vergadering werd opgeladen op het
uitwisselingsloket en op 11 december 2018 verstuurd aan alle adviesinstanties; dat eventuele reacties
op het verslag kunnen worden ingediend door de instanties die effectief aanwezig waren op de
plenaire vergadering, en dat binnen de 14 dagen na ontvangst van het verslag; dat geen reacties op
het verslag zijn ontvangen;
Overwegende dat het voorontwerp RUP werd aangepast aan het verslag van de plenaire
vergadering; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 20 augustus 2019 het voorontwerp
Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder dd. juli 2019 voorlopig heeft aanvaard;
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 Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Jachthavenwijk - Lenspolder 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 Jachthavenwijk - Lenspolder dd. juli 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
GR dd. 7 november 2019

blz. 33
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jachthavenwijk - Lenspolder 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.

16. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP SWARTES FABRIEK: AANSTELLEN URBANIST.
De Raad,
Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
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;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 januari 2013 algemene uitvoeringsregels;
Gelet op de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 12 inzake in-house
opdrachten;
Gelet op de statuten van de W.V.I. en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli
2001;
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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 september 2019
houdende gunning van de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek
aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge voor een bedrag van € 20.037,60 (incl. BTW), dit
ingevolge toepassing van de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 12 inzake inhouse opdrachten; dat de publieke raadpleging (participatie) wordt uitgevoerd in regie;
Overwegende dat de W.V.I. opgenomen is in het openbaar register van de provincie WestVlaanderen van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
Overwegende dat het Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek volgende zonering voorziet: het perceel
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0067Z, de Justus Van Clichthovenstraat - zuid tot en met het
stadsmagazijn, de percelen gelegen ten zuidwesten achter de percelen van de Pieter Braeckelaan 4369; de Pieter Deswartelaan als zuidoostgrens en de oude spoorwegbedding als zuidwestgrens, het
perceel Rijkswachtstraat 48, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd;, Sectie A nr. 0061B2 is niet
inbegrepen in de zonering; dat het plangebied een oppervlakte heeft van circa 3,98 ha;
Overwegende dat de gemeenteraad voor de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk
RUP Swartes Fabriek een urbanist dient aan te duiden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 060000 Ruimtelijke
planning;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.1.1.1. ‘er worden RUPS en verordeningen
opgemaakt om het ruimtelijk beleid verder te verfijnen’;
BESLUIT:

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

De W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aan te duiden als urbanist voor de
studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek, zoals gegund door
het college van burgemeester en schepenen dd. 24 september 2019.

Art.2.

De zonering als volgt vast te stellen: het perceel Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0067Z, de
Justus Van Clichthovenstraat - zuid tot en met het stadsmagazijn, de percelen gelegen ten
zuidwesten achter de percelen van de Pieter Braeckelaan 43-69; de Pieter Deswartelaan als
zuidoostgrens en de oude spoorwegbedding als zuidwestgrens, het perceel Rijkswachtstraat
48, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd;, Sectie A nr. 0061B2 is niet inbegrepen in de
zonering. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3,98 ha.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de urbanist, de deputatie West-Vlaanderen, Departement
Omgeving, de financieel directeur, het diensthoofd reken- en belastingdienst en de dienst
Omgeving.

17. WERKINGSTOELAGE JEUGDRAAD 2017 EN 2018
De Raad,
Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 15 en 16 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 houdende algemeen reglement op de
adviesraden;
Gelet op art.15 inhoudende dat de adviesraad van de gemeenteraad de nodige middelen bekomt
voor de vervulling van zijn adviesopdracht;
Gelet op art.16 inhoudende dat de adviesraad advies verleent op het voorstel van de jaarlijkse
subsidieregeling aan verenigingen opgesteld door de betrokken dienst, conform het door de
adviesraad voorgestelde subsidiereglement;
Overwegende dat de penningmeester van de jeugdraad meldt dat er reeds jaren geen
werkingssubsidie wordt toegekend aan de jeugdraad;
Overwegende dat de adviesraad een ontwerp van budget voor het komende jaar dient over te
maken aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de werkingstoelage vaststelt en na
verloop van het dienstjaar de adviesraad een verslag voorlegt ter verantwoording;
Overwegende dat de jeugdraad een doorstart maakt en actief meedenkt en werkt aan het
jeugdbeleid voor de stad Nieuwpoort;
Overwegende dat de jeugdraad momenteel geen financiële middelen heeft om z’n werking te
ondersteunen;
Overwegende dat het subsidiereglement goedgekeurd dient te worden door de gemeenteraad;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen beslist over de uitbetaling van de
subsidie;
Overwegende dat er jaarlijks een bijdrage van 1.000,00 EUR voorzien wordt van het stadsbestuur
als werkingssubsidie;
BESLUIT:

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

Art.1.

2.000,00 EUR te storten op het rekeningnummer van de jeugdraad BE48 0682 3069 5127 als
werkingssubsidie voor de jaren 2017 en 2018.

Art.2.

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

18. AANVRAAG SUBSIDIE MACW VOOR ONTVANGST AC GENK.
De Raad,
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Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 4 augustus 2019 van Eddy Louwie, voorzitter van het MACW Nieuwpoort
tot aanvraag van een subsidie van 3.900,00 EUR ter gelegenheid van de ontvangst van AC Genk;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 september 2019
houdende aanvraag subsidie MACW voor ontvangst AC Genk;
Overwegende dat de MACW Nieuwpoort in de voorbije twaalf jaar al tweemaal naar AC Genk op
wedstrijd ging en daar telkens zeer goed ontvangen werd; dat zij telkens konden genieten van een
maaltijd met bijhorende drank en dat AC Genk daarvoor kon rekenen op een subsidie van hun
gemeentebestuur;
Overwegende dat op 22 september 2019 een grote jeugdmeeting met AC Genk doorgaat en dat
MACW Nieuwpoort dezelfde ontvangst met een gratis maaltijd en drank zou willen aanbieden zoals de
MACW Nieuwpoort kreeg in AC Genk;
Overwegende dat de MACW Nieuwpoort terzelfdertijd hun vrijwilligers in eigen sportclub zou wil
bedanken en deze ook wil laten meegenieten van de maaltijd en de drank die aangeboden wordt;
Overwegende dat men rekent op 130 aanwezigen en dit aan 40,00 EUR per persoon;
Overwegende dat de MACW daarvoor een subsidie van 3.900,00 EUR vraagt;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de jumelagegedachte genegen is
en dit initiatief wenst te ondersteunen; dat het college van burgemeester en schepenen echter van
oordeel is dat een bedrag van 12 EUR/persoon volstaat;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een subsidie van 1.560,00 EUR toe te kennen aan het MACW Nieuwpoort voor de ontvangst
van AC Genk.

Art.2.

1.560,00 EUR te storten op het rekeningnummer: BE08 0011 8748 5013.

Art.3.

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

19. AANVRAAG SUBSIDIE RACING CLUB NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 20 augustus 2019 van Tom Calcoen, Racing Club Nieuwpoort met de
vraag naar een eenmalige subsidie van 1.500,00 EUR voor de organisatie van het evenement “De
12 uur van Nieuwpoort” op zaterdag 14 december 2019 in zaal Iseland van de vismijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 september 2019
houdende aanvraag subsidie Racing Club Nieuwpoort voor evenement ‘De 12 uur van Nieuwpoort’;
Overwegende dat deze club nog geen jaar werking heeft en zij dus pas vanaf het jaar 2020 hun
jaarlijkse subsidie ontvangen;
Overwegende dat de club een tapijt heeft aangekocht om in zaal Iseland te leggen om de race met
de radio-gestuurde autootjes te laten doorgaan; dat de aankoop van dit tapijt 1.800,00 EUR bedroeg;
Overwegende dat zowel volwassenen als kinderen vanaf 4 jaar op dit race-evenement kunnen
genieten van gratis initiatie om zo de sport te leren kennen en meer kenbaar te maken;
Overwegende dat de opbrengst van deze dag geschonken zal worden aan dierenasiel
“Ganzenweide”;
BESLUIT:
Art.1.

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

Een subsidie van 1.500,00 EUR toe te kennen aan Racing Club Nieuwpoort.
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Art.2.

1.500,00 EUR te storten op het rekeningnummer: BE02 7512 0995 6540.

Art.3.

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

20. AANVRAAG SUBSIDIE NIEUWPOORTWEEK.
De Raad,
Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 december 2018
betreffende goedkeuring van de evenementenkalender 2018 met een totaal budget van 5.000,00 EUR
voor activiteit Nieuwpoort week;
Gelet op factuur 2019002 dd. 8 juli 2019 van Nieuwpoort week, Watersportlaan 11, 8620
Nieuwpoort ten bedrage van 5.000,00 EUR als toelage voor de Nieuwpoortweek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 augustus 2019
houdende betaalbaarstelling toelage Nieuwpoort week 2019;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 074000 – Sport;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een subsidie van 5.000,00 EUR toe te kennen aan de Nieuwpoortweek.

Art.2.

5.000,00 EUR te storten op het rekeningnummer: 474-1121071-79.

Art.3.

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

BESLOTEN ZITTING
21. PERSONEEL – AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAAR – MAENE KELLY.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 186 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit dd. 27 november 2015 van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet
dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 september 2017
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling, gewijzigd bij besluit van het college van
burgemeester en schepenen dd. 30 januari 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de aanwijzing van Rommens Damian
als omgevingsambtenaar per 1 december 2018 voor een periode van maximaal 18 maanden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 maart 2019 houdende
de aanstelling van Maene Kelly als voltijds omgevingsambtenaar (A1-A3) in vast verband op proef;
betrokkene is in dienst gekomen op 1 juni 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad één of meerdere omgevingsambtenaren kan aanwijzen; dat
deze aanwijzing op elk moment ingetrokken kan worden;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om Maene Kelly aan te wijzen als omgevingsambtenaar
per 1 oktober 2019;
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Overwegende dat betrokkene voldoet aan de gevraagde voorwaarden: houder zijn van een
diploma dat toegang geeft tot niveau A of B en beschikken over een relevante aantoonbare
beroepservaring van minstens 2 jaar;
BESLUIT:

bij eenparigheid

Art.1.

Maene Kelly aan te wijzen als omgevingsambtenaar per 1 oktober 2019.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst, de dienst stedenbouw, het
diensthoofd reken- en belastingdienst en de financieel directeur.

22. PERSONEEL – WIJZIGING AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAAR – ROMMENS DAMIAN.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 186 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit dd. 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 september 2017
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling, gewijzigd bij besluit van het college van
burgemeester en schepenen dd. 30 januari 2018;
Gelet op de raadsbesluiten dd. 26 juni 2014 en 28 december 2015 houdende de aanstelling van
Damian Rommens als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar;
Gelet op het secretarisbesluit dd. 12 mei 2017 houdende de aanstelling van Rommens Damian als
waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar per 1 juni 2017 voor een periode van maximaal 18
maanden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de aanwijzing van Rommens Damian
als omgevingsambtenaar per 1 december 2018 voor een periode van maximaal 18 maanden; de
voorwaarde werd gesteld dat deze aanwijzing beëindigd wordt als er een omgevingsambtenaar
geslaagd is voor de examenprocedure;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 maart 2019 houdende
de aanstelling van Maene Kelly als voltijds omgevingsambtenaar (A1-A3) in vast verband op proef;
betrokkene is in dienst gekomen op 1 juni 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad één of meerdere omgevingsambtenaren kan aanwijzen; dat
deze aanwijzing op elk moment kan ingetrokken worden;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om Rommens Damian voor onbepaalde duur aan te wijzen
als omgevingsambtenaar;
BESLUIT:

19 Voor1 Tegen

Art.1.

Damian Rommens voor onbepaalde duur aan te wijzen als omgevingsambtenaar.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst, de dienst stedenbouw, het
diensthoofd reken- en belastingdienst en de financieel directeur.

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

GR dd. 7 november 2019

blz. 38
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips

GR dd. 7 november 2019

