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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 28 MEI 2020
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
Arnel Lemaire: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 23;
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. 9 april 2020 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.
Ingevolge de coronamaatregelen vindt de zitting van de gemeenteraad plaats via videooverleg. Het
publiek kan de zitting bijwonen via een livestream op het Youtubekanaal van de stad.

OPENBARE ZITTING
1. AANDUIDING LEDEN LER 2020-2025
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende de goedkeuring van de statuten van de
Lokaal Economische Raad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019
houdende de stopzetting van de samenwerking met Verenigd Nieuwpoort Bad voor het organiseren
van evenementen op het openbaar domein;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2019 houdende
de goedkeuring van de wijziging van invulling van de Lokaal Economische Raad en de naamswijziging
naar Ondernemend Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 maart 2020 houdende
de aanduiding leden LER voor de periode 2020 – 2025;
Overwegende dat er 2 organen zijn met betrekking tot de LER. We hebben enerzijds de pure
adviesraad de LER en anderzijds de feitelijke vereniging LERN. De feitelijke vereniging werd in het
leven geroepen voor de organisatie van o.a. de nieuwjaarsreceptie;
Overwegende dat wordt onderzocht in het kader van het beleidsplan 2020-2025 voor de lokale
economie welke invulling de adviesraad en de feitelijke vereniging moeten krijgen;
Overwegende dat naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerking met VNB een aantal
mensen uit de verschillende takken van de handel werden uitgenodigd om werk te maken van deze
vernieuwde invulling;
Overwegende dat de Shoppingshandelaars Nieuwpoort-stad hebben aangegeven dat ze niet meer
actief zijn. Als er een opvolger is, willen ze alles overdragen;
Overwegende dat de LER door het einde van deze beide stakeholders enkel nog
vertegenwoordigd is door:
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-

Horeca Nieuwpoort;

-

Unizo Nieuwpoort;

-

Noordvaart VZW;

Overwegende dat werd beslist om volgende stakeholders of vertegenwoordigers van doelgroepen
toe te voegen aan de LER:
-

Vertegenwoordiger van de detailhandel Nieuwpoort-stad met plaatsvervanger;

-

Vertegenwoordiger van de detailhandel Nieuwpoort-bad met plaatsvervanger;

-

Vertegenwoordiger van de Landbouw –en visserijsector met plaatsvervanger;

-

Vertegenwoordiger van de vastgoedsector met plaatsvervanger. Aanduiding door CIB
westkust;

Overwegende dat werd gevraagd aan alle huidige en nieuwe stakeholders om kandidaten aan te
duiden om te zetelen in de LER;
Overwegende dat de stakeholders volgende personen hebben aangeduid:
Stakeholder

aangeduid lid

Noordvaart VZW

Debouvry Karel (ESNP)

Unizo Nieuwpoort

Paeme Luc

Maenhoudt Steve (Modern Shop)

Horeca Nieuwpoort

Averein Philip (Chagall)

Lemmens Wibo (Wasserette)

Landbouwsector

Nowé Steffi ('t Dunehof)

Geen

Visserijsector

Rau Romeo (Jens NV)
Deconinck Isabelle (Immo De
Kaai)

Geen
De Nie - Sissau Martine (Agence
Sissau)

Vastgoedsector

plaatsvervanger

Overwegende dat wordt voorgesteld om op middellange termijn aan te sturen op een nieuwe
handelaarsvereniging voor de detailhandel voor Nieuwpoort-bad en stad samen. Maar wel met een
vertegenwoordiging van bad en stad in de Lokaal Economische Raad;
Overwegende dat een oproep werd gelanceerd bij de detailhandelaars voor kandidaten om te
zetelen in de LER;
Overwegende dat volgende kandidaturen werden ingediend:
Naam

Voornaam

Naam zaak

Vertegenwoordiger

Dhondt

Stefaan

Euro immo

Vastgoedsector

Declercq

Kristof

Red properties

Vastgoedsector

Verdievel

Katrien

Schoenen Verdievel

Detailhandel bad

Boydens

Didier

Accompli

Detailhandel bad

Rau

Romeo

Jens NV

Visserijsector/Promovis

Pelgrim

Erwin

Optiek Pelgrim

Detailhandel stad

Lemmens

Wibo

Wasserette

Horeca

Schramme

Luc

Deco Schramme

Detailhandel stad
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Gobert

Ann

B&B

LVZ

Verbrugge

Marijke

David & Dupont

Detailhandel stad

Overwegende dat de vertegenwoordigers voor de vastgoedsector reeds werden aangeduid door
het CIB Westkust. Er wordt voorgesteld om deze kandidaturen door te verwijzen naar het CIB;
Overwegende dat wordt voorgesteld om het LVZ nog geen vaste plaats te geven in de Lokaal
Economische Raad omdat er momenteel nog onvoldoende leden zijn in Nieuwpoort. Dit kan gewijzigd
worden indien LVZ kan aantonen dat er voldoende werking is in Nieuwpoort;
Overwegende dat er 2 kandidaturen voor de detailhandel in bad en 3 kandidaturen voor de
detailhandel in Nieuwpoort-stad werden ingediend;
Overwegende dat, gelet de op problematieken omtrent de detailhandel in Nieuwpoort-stad,
voorgesteld wordt om de 3 kandidaturen voor de detailhandel in Nieuwpoort-stad te weerhouden;
Overwegende dat een na 1 jaar werking een evaluatie kan gemaakt worden van de werking;
Overwegende dat wordt voorgesteld om af te stappen van de naam Lokaal Economisch Raad en
een moderne invulling te geven;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de LER om te dopen in ‘Ondernemend Nieuwpoort’;
BESLUIT:

Art.1.

BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID, BEHALVE VOOR
SCHRAMME LUC BIJ 17 JA TEGEN 1 NEEN EN 2 ONTHOUDINGEN.

Volgende leden aan te duiden voor de Lokaal Economische Raad voor de periode 2020 –
2025:
Stakeholder

aangeduid lid

plaatsvervanger

Noordvaart VZW

Debouvry Karel (ESNP)

Rommel Bernieke (PMR)

Unizo Nieuwpoort

Paeme Luc

Maenhoudt Steve (Modern Shop)

Horeca Nieuwpoort

Averein Philip (Chagall)

Lemmens Wibo (Wasserette)

Landbouwsector

Nowé Steffi ('t Dunehof)

Geen

Visserijsector

Rau Romeo (Jens NV)

Vastgoedsector
Detailhandel Nieuwpoort –
bad
Detailhandel Nieuwpoort –
stad

Deconinck Isabelle (Immo De Kaai)

Geen
De Nie - Sissau Martine (Agence
Sissau)
Verdievel Katrien (Schoenen
Verdievel)
Schramme Luc (Deco Schramme)
Verbrugge Marijke (David & Dupont)

Boydens Didier (Accompli)
Pelgrim Erwin (Optiek Pelgrim)

BESLUIT: BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING BIJ 18 JA EN 2 ONTHOUDINGEN VOOR
DEBOUVRY KAREL EN BIJ 18 JA EN 2 ONTHOUDINGEN VOOR PAEME LUC.
Art.2.

Debouvry Karel (Noordvaart VZW) aan te stellen als voorzitter en Paeme Luc (Unizo) als
ondervoorzitter.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, betrokkenen kandidaten en de
betrokken stakeholders.
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2. TOEKENNING NOMINATIEVE SUBSIDIE LANGSPEELFILM MET BEELDEN OVER
ONDERWATERZETTING
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 § 23°, 304 § 1 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 april 2019 betreffende
de toelating voor filmopnames voor een langspeelfilm met beelden over de onderwaterzetting en de
beslissing tot financiële ondersteuning van 5.000 EUR onder voorwaarde dat in return een vermelding
“met dank aan de stad Nieuwpoort” + logo in de generiek wordt opgenomen en dat de avant-première
in Nieuwpoort in Cine City of Ysara kan gegeven worden;
Gelet op het art. 41 § 2 23° van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald is dat de gemeenteraad
bevoegd is om nominatieve subsidies toe te kennen;
Overwegende dat deze financiële ondersteuning nog niet werd uitbetaald;
Overwegende dat de filmmaker offertes heeft voorgelegd voor de huur van het materiaal om deze
filmopnames te kunnen uitvoeren;
Overwegende dat de voorbereidingen voor de film intussen gestart zijn en dat de filmmaker enkel
verder kan als het budget ter beschikking komt zodat materiaal kan gehuurd worden en acteurs
vastgelegd kunnen worden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 011905 - AR 6143007.
BESLUIT:

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

Art.1.

De nominatieve subsidie voor een bedrag van 5.000 EUR toe te kennen en te laten uitbetalen
op BE65 0636 7386 5196 op naam van Openimage met vermelding Geoffrey De Decker.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst onthaal, de dienst cultuur, de dienst veiligheid
en preventie en de financieel directeur.

3. POLITIEVERORDENING HOUDENDE DE TIJDELIJKE TOEPASSING VAN DE
GEMEENTELIJKE ADMININISTRATIEVE SANCTIES OP INBREUKEN OP DE ARTIKELEN 1, 5 EN
8 VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23 MAART 2020, GEWIJZIGD OP 17 APRIL 2020 EN
OP 30 APRIL 2020 EN LATERE WJZIGINGEN, HOUDENDE DRINGENDE MAATREGELEN OM DE
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN EN OP ARTIKEL 187 VAN
DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE CIVIELE VEILIGHEID.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1-1°, art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikelen 119, 119bis en 135;
Gelet op de wet dd. 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet het koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020
en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken;
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Gelet op Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van
Beroep dd. 7 april 2020 met richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de
gerechtelijke handhaving van het Ministerieel Besluit dd. 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de
ministeriële besluiten dd. 24 maart 2020 en 3 april 2020, en betreffende de toepassing van het
koninklijk besluit dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 mei 2020 tot bekrachtiging van het burgemeestersbesluit dd. 2
april 2020 tot het laten doorgaan van de gemeenteraad/OCMW-raad in besloten digitale zitting zonder
publiek in kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 (en latere wijzigingen) betreffende de toepassing van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 september 2017 betreffende de goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst sanctionerend ambtenaren Politiezone Westkust;
Gelet op het feit dat Björn Cools, sanctionerend ambtenaar van de gemeente Koksijde, is
aangesteld als sanctionerend ambtenaar voor de lokale besturen (Koksijde, Nieuwpoort en De
Panne);
Overwegende dat men op het terrein vaststelt dat de dringende maatregelen die zijn genomen om
de verspreiding van het COVID-19 te beperken niet altijd worden toegepast; dat het van essentieel
belang is dat de gehele bevolking de genomen maatregelen zo strikt mogelijk toepast om een snellere
uitweg uit de gezondheidscrisis te bewerkstelligen; dat het derhalve noodzakelijk is om onze
politiediensten zo spoedig mogelijk de mogelijkheid te geven om de maatregelen voorzien in het
ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020 en latere
wijzigingen houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken onmiddellijk te doen naleven; dat dit ten slotte een kwestie is van respect voor de openbare
orde en ter vrijwaring van de openbare gezondheid;
Overwegende dat, onder de huidige regelgeving, de inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van
ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020 en latere
wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke sancties via het artikel 187 van de wet dd. 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid;
Overwegende dat inbreuken op deze politieverordening bestraft worden met een administratieve
geldboete van 250 EUR per inbreuk, beperkt tot meerderjarige overtreders, volgens de modaliteiten
van het koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties, artikel 5 t.e.m. 8 en artikel 17;
Overwegende dat de gemeenteraad in afwijking van artikel 2, § 1, van de wet dd. 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in zijn reglementen of verordeningen ook kan
voorzien in een administratieve sanctie die bestaat uit een administratieve geldboete voor de
inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet dd. 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de
mate dat deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen
die met toepassing van artikel 182 van deze wet zijn bevolen;
Overwegende dat de vaststelling van deze gemengde inbreuken alleen wordt gedaan door de
politieambtenaren, agenten van politie of bijzondere veldwachters in het kader van hun
bevoegdheden;
Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring moet geven om inbreuken op artikel 187 van de
wet dd. 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid strafbaar te stellen met gemeentelijke
administratieve sancties;
Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring moet geven om inbreuken op de artikelen 1, 5 en
8 van het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020 en
latere wijzigingen, strafbaar te stellen met een administratieve geldboete van 250 EUR;
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BESLUIT:

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

Art.1.

De inbreuken op artikel 187 van de wet dd. 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid
strafbaar te stellen met een gemeentelijke administratieve sanctie, volgens de modaliteiten in
het koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art.2.

De inbreuk op artikel 1 van het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april
2020 en op 30 april 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, strafbaar te stellen met een
gemeentelijke administratieve geldboete van 250 EUR, volgens de modaliteiten in het
koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art.3.

De inbreuk op artikel 5 van het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april
2020 en op 30 april 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, strafbaar te stellen met een
gemeentelijke administratieve geldboete van 250 EUR, volgens de modaliteiten in het
koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art.4.

De inbreuk op artikel 8 van het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april
2020 en op 30 april 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, strafbaar te stellen met een
gemeentelijke administratieve geldboete van 250 EUR, volgens de modaliteiten in het
koninklijk besluit nr. 1 dd. 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

Art.5.

Elke overtreding op deze verordening wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie van 250 EUR.

Art.6.

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de machtiging die aan de Koning wordt
verleend krachtens de wet dd. 27 maart 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Art.7.

Dit besluit treedt in werking zoals voorgeschreven in artikel 288, eerste lid van het decreet
lokaal bestuur.

Art.8.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de politie Westkust, de
federale scheepvaartpolitie, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank
en aan de dienst secretarie.

4. AFHANDELING FINANCIEEL DOSSIER STRATEGISCHE VEILIGHEIDS- EN
PREVENTIEPLANNEN 2018 - 2019. WERKINGSJAAR 2019.
De Raad,
Gelet op art. 41, art. 285 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de
gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de staat te genieten in het kader van de
overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie;
Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad dd. 30 en 31 maart 2004 van de krachtlijnen van de
strategische veiligheids- en preventieplannen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en
preventieplannen;
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018-2019 van de
strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 27 december 2018 tot bepaling van de indienings-, opvolgingsen evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019 zijn
gepubliceerd;
Overwegende dat de opmaak van de financiële afhandeling noodzakelijk is om de subsidies voor
het werkingsjaar 2019 te kunnen vorderen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen;

BESLUIT:

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

Art.1.

Het afrekeningsvoorstel van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het
werkingsjaar 2019 voor het bedrag van 201.889,93 EUR goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst financiën en
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

5. SUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBAD 2020.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 287, 286 en 288 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;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2014 houdende toekenning van een prijssubsidie aan
het AGB Nieuwpoort voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie (Ysara) en voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex annex sporthal gelijk
aan de prijs vermenigvuldigd met een factor 2,67 vanaf het dienstjaar 2014;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende de toekenning van een prijssubsidie aan
het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl.
6% BTW) vermenigvuldigd met een factor 3,12 voor het dienstjaar 2015 en met een factor 2,8 voor het
dienstjaar 2016;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 oktober 2016 houdende de wijziging van de factor voor de
toekenning van een prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 15,76 dit voor de
maanden november en december 2016;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 december 2016 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 8,92 voor het
dienstjaar 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 7,13 voor de
maanden november en december 2017;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 9,95 voor het
dienstjaar 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 3,54 voor de
maand december 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 9,87 voor het
dienstjaar 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 november 2019 houdende de vaststelling van de factor voor de
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 3,50 voor de
maanden november en december dienstjaar 2019;
Overwegende dat voor het dienstjaar 2020 een nieuwe factor moet vastgesteld worden voor de
berekening van de prijssubsidies 2020, dat het budget AGB Vrije Tijd en Stad Nieuwpoort werd
opgemaakt rekening houdende met de laatst goedgekeurde factor 3,50;
Overwegende dat de factor voor het dienstjaar 2020 op 3,50 gezet wordt;
BESLUIT:

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

Art.1.

De factor voor de berekening van de prijssubsidies toegekend voor het recht op toegang tot
het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) die de bezoeker voor recht op
toegang betaalt voor het dienstjaar 2020 te bepalen op factor 3,50.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, de financiële dienst en het AGB Vrije Tijd.

6. COVID-19: BURGEMEESTERSBESLUIT MBT ORGANISATIE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op artikel 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het advies van agentschap binnenlandsbestuur dd. 26 maart 2020 betreffende de
organisatie van vergaderingen van de lokale bestuursorganen als gevolg van Covid-19;
Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 1 april 2020 betreffende de organisatie van de
vergaderingen van bestuursorganen ten gevolge van de coronacrisis;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 2 april 2020 betreffende de organisatie
vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen
voor de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen;
Overwegende dat sinds februari 2020 het coronavirus uitgebroken is in België;
Overwegende dat door de nationale veiligheidsraad dd. 10 maart 2020, dd. 12 maart 2020, dd. 17
maart 2020 en dd. 27 maart 2020 ingrijpende maatregelen werden genomen om de verspreiding van
het coronavirus in te dijken;
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Overwegende dat conform de genomen maatregelen door de nationale veiligheidsraad het niet
mogelijk is om de vergaderingen van de bestuursorganen van het lokaal bestuur Nieuwpoort fysiek te
laten doorgaan; dat als gevolg de burgemeester bij besluit dd. 1 april 2020 reeds besliste om de
vergaderingen van de bestuursorganen van de stad, het OCMW en het AGB gedurende de federale
fase van de coronacrisis digitaal te laten doorgaan;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester dd. 2 april 2020 dient bekrachtigd te worden in
de eerst volgende zitting van de gemeenteraad;
BESLUIT:

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 3 ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire
Vermote ):

Jo Rousseau

Nicolas

Art.1.

Het besluit van de burgemeester dd. 2 april 2020 met betrekking tot de organisatie van de
vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

7. ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 11 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 180 van de wet dd. 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;
Gelet op het schrijven van Zefier dd. 16 maart 2020 betreffende de uitnodiging op de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 11 juni 2020 in Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te
Leuven om 14 u.;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 waarbij dhr. Eddy Louwie als volmachthouder en
dhr. Rik Lips als plaatsvervangend volmachthouder van de stad Nieuwpoort voor de algemene
vergaderingen van Zefier werden aangeduid voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Zefier dd. 11 juni 2020;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier, inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
Overwegende dat in de gewone algemene vergadering dd. 11 juni 20 volgende agendapunten
worden behandeld:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector)
gebeurt; en
7. Volmacht.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort vennoot is van de cvba Zefier;
Overwegende dat de documenten die betrekking hebben op de gewone algemene vergadering
kunnen geraadpleegd worden op de dropbox van Zefier via volgende link:
https://www.dropbox.com/sh/iwlbnseiy9ikd4p/AAAE13B6Gr5ekVAu4XUHYV8Ya?dl=0
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
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Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende de
goedkeuring agenda van de gewone algemene vergadering van Zefier dd. 11 juni 2020 te
bekrachtigen.

Art.2.

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

8. I.W.V.A. - JAARVERGADERING 19 MEI 2020 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van de I.W.V.A. dd. 17 maart 2020 betreffende de
jaarvergadering deelnemers I.W.V.A. dd. 19 mei 2020 in het gemeentehuis van Koksijde om 19 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 houdende
goedkeuring agenda van de jaarvergadering van I.W.V.A. dd. 19 mei 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 houdende
aanstelling afgevaardigde met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van I.W.V.A.;
Gelet op de statuten van de I.W.V.A.;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
Overwegende dat in de jaarvergadering dd. 19 mei 2020 volgende agendapunten worden
behandeld:
1. Verslag van de Raad van Bestuur;
2. Verslag van de commissaris-revisor;
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2019;
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Benoeming bestuurder.
Overwegende dat in toepassing van art. 432 van het decreet lokaal bestuur de gemeenteraad
volgende punten dient te agenderen en de beslissingen ter zake voor te leggen vóór aanvang van de
algemene vergadering:
1. Benoeming van 4 vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
2. Verdeling van 1484 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers.
3. Het verdient aanbeveling in de beslissing een bepaling te laten waarbij de verdeling van de
stemmen expliciet toegewezen wordt aan de op de algemene vergadering aanwezige
afgevaardigden;
4. Vaststelling van het mandaat dat aan de vertegenwoordigers wordt gegeven met
betrekking tot elk van de punten op de dagorde;
5. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissing terzake aan de I.W.V.A.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor de
Algemene Vergadering;
Overwegende dat in het verleden, Bert Gunst, Schepen; Karin Debruyne-Vancoillie, raadslid;
Patricia Markey-Deconinck, raadslid en Sara Neudt, raadslid; werden aangeduid als afgevaardigden
voor de stad Nieuwpoort;
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Overwegende dat de stad Nieuwpoort over 1.484 stemmen binnen de algemene vergadering
beschikt; dat deze te verdelen zijn over de aangeduide vertegenwoordigers;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de jaarvergadering van I.W.V.A. dd. 19 mei 2020, te bekrachtigen.

Art.2.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende
aanstelling van de afgevaardigde met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van
I.W.V.A., te bekrachtigen.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan I.W.V.A.

9. FLUVIUS - ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 27 MEI 2020 BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 18 maart 2020
waarin de stad Nieuwpoort wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die op 27 mei 2020 om 15.30 u. plaatsheeft
in De Montil, Moortelstraat 8 te Affligem;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van mevr. Patricia
Markey-Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van Fluvius
opdrachthoudende vereniging voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering van Fluvius dd. 27 mei 2020;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 30 april 2020;
Gelet op de samenstelling van de agenda door de Raad van Bestuur dd. 19 februari 2020 met de
hierna vermelde punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris;
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019;
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019;
Benoeming Commissaris-Revisor;
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris;
Statutaire benoemingen;
Statutaire mededelingen.

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten; dat op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij Fluvius opdrachthoudende vereniging;
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Overwegende dat we op heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij
niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius dd. 27
mei 2020, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te aan de dienst secretarie en Fluvius opdrachthoudende vereniging.

10. GASELWEST - ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 23 JUNI 2020 BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 27 maart 2020 waarin de stad Nieuwpoort
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest dd. 23 juni 2020 die plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Patricia MarkeyDeconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende de gehele legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de jaarvergadering van Gaselwest dd. 23 juni 2020;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Gelet op de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing dd. 19 juni 2019) om met
ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit te treden
uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de Opdrachthoudende
vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op de buitengewone
algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019 werd een
voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt;
Gelet op het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en
plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021;
Gelet op de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:


De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van
de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas;
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De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing
door overneming;
Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800;

Overwegende dat er geopteerd wordt voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de
gegevens per 31 december 2019; dat op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die
geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding,
bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers
van 31 december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt; dat deze
werkwijze toelaat om in de eerste plaats met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers
rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop
genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest
door de Raad van Bestuur dd. 16 maart 2020 als volgt werd vastgesteld:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto actieftest (artikel
6:115 WVV);
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot boekjaar 2019;
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59
en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende
vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze
postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking
tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen
in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en
fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige
stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.3. Goedkeuring van:
a.
De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800
welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende
vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een
balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit
op basis van ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019
en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b.
De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen
aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur
met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a.
De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1 vast te stellen;
b.
De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
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c.

Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
d.
De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging
en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2020;
e.
Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
f.
Alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen
van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest
brede zin.
5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden;
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding-activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
8. Statutaire benoemingen;
9. Benoeming van een commissaris;
10. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest;
Overwegende dat we op heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
Overwegende dat de vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 23 juni 2020,
opgedragen worden om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de zitting van
het college van burgemeester en schepenen dd. 28 april 2020 inzake voormelde artikelen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest dd.
23 juni 2020, te bekrachtigen.

Art.2.

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

11. FLUVIUS WEST - ALGEMENE VERGADERING 19 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Ann Gheeraert
en dhr. Jos Decorte, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger,
van de algemene vergaderingen van Infrax West (vanaf 2020 Fluvius West) tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
de goedkeuring agenda van de jaarvergadering van Fluvius West dd. 19 juni 2020;
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Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius West dd. 27 maart 2020 waarbij de stad
Nieuwpoort uitgenodigd wordt tot de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West
die op 19 juni 2020 plaatsheeft om 18 u. in Domein De Vossenberg, Hogestraat 194 te Hooglede;
Gelet op de statuten van Fluvius West, inzonderheid art. 24;
Gelet op de agenda die door de raad van bestuur werd samengesteld dd. 4 maart 2020 met
volgende agendapunten:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV- netto-actieftest (artikel
6:115 WVV);
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2019;
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
6. Statutaire benoemingen;
7. Benoeming van een commissaris;
8. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius West;
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende de
goedkeuring agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West
dd. 19 juni 2020 te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan Fluvius West.

12. TMVS - ALGEMENE VERGADERING 16 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van TMVS dv, inzonderheid artikel 27;
Gelet op het aangetekend schrijven van het overlegorgaan Farys dd. 27 maart 2020 houdende de
oproeping voor de algemene vergadering der deelnemers van TMVS dv dd. 16 juni 2020 in Flanders
Expo Maaltekouter 1 9501 Gent;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering der deelnemers van TMVS dd. 16 juni 2020;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
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Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering door de raad van bestuur als volgt
werd vastgesteld:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer;
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019;
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2019;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur;
8. Varia en mededelingen.
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van de heer Eddy Louwie
en de heer Rik Lips, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger,
voor de algemene vergaderingen van TMVS dv;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering der deelnemers van TMVS dd. 16 juni
2020, te bekrachtigen.

Art.2.

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

13. W.V.I. - ALGEMENE VERGADERING 3 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 436 en 447 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de W.V.I., inzonderheid art. 12 en 13;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 29 april 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van W.V.I. dd. 3 juni 2020;
Overwegende dat de W.V.I. per brief dd. 7 april 2020 de stad Nieuwpoort uitnodigt op de algemene
vergadering dd. 3 juni 2020 om 18.30 u. in OC Vondel, Dwarsstraat te Meulebeke;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18-12-2019;
Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);
Verslag van de commissaris;
Jaarrekeningen 2019;
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
Mededelingen.
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Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat er, omwille van de coronacrisis, een aantal maatregelen zijn genomen rond de
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn;
Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting
dd. 5 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 mei 2020 betreffende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van W.V.I. dd. 3 juni 2020, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de W.V.I.

14. GASELWEST - UITGIFTE AANDELEN PUBLI-T.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 17 april 2020 betreffende uitnodiging
intekening uitgifte aandelen Apt van Publi-T;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 mei 2020 betreffende
kennisneming van de uitgifte aandelen Publi-T;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest;
Overwegende dat aan de stad Nieuwpoort 5.822 aandelen Apt aangeboden worden aan
26,59 EUR per aandeel; dat het totaal bedrag 154.806,98 EUR bedraagt;
Overwegende dat deze uitgave niet werd voorzien in het budget van het meerjarenplan;
Overwegende dat op basis van de bekomen documenten aan de gemeenteraad wordt voorgesteld
om niet op het aanbod in te gaan, omdat dit niet werd voorzien in het budget;
BESLUIT:

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

Art.1.

Bekend te maken aan Gaselwest dat de stad Nieuwpoort niet wenst in te gaan op het aanbod.

Art.2.

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

15. TECHNISCH OP PUNT STELLEN I.K.V. VEILIGHEID EN VOCHTWERING IN DE PAGAAIER GOEDKEURING ONTWERP
De Raad,
Gelet op art. 40, art. 41 en art 258 van decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 maart 2019 houdende
aktename van de kosten ten bedrage van 113.139,00 EUR om de school terug in goede conditie te
brengen, het onderhoudsbudget van 29.621,00 EUR (excl. BTW) per jaar (over 20 jaar), de principiële
goedkeuring voor het opstellen van een onderhoudsplan voor de gemeenteschool in Sint-Joris en de
toestanden die mogelijks een veiligheidsrisico inhouden onmiddellijk te verhelpen;
Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 9 oktober 2019 houdende de
aanstelling van Lobelle Studiebureau bvba, Gistelse Steenweg 112 te 8490 Varsenare, tegen een
korting van 20% op de van toepassing zijnde ereloonbarema’s en uitvoering volgens bestek TDG2017-33;
Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 19 november 2019 houdende
de gunning van de opdracht aan Lobelle Studiebureau bvba, Gistelse Steenweg 112 te 8490
Varsenare en de goedkeuring van het budget van 55.523,78 EUR (excl. BTW) of 72.600,00 EUR (incl.
BTW) voor het in orde brengen van de gevels van het oude schoolhuis;
Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 31 maart 2020 houdende de
aanvaarding van het bestek met nr. TDG_0201_005 voor de opdracht “Technisch op punt stellen i.k.v.
veiligheid en vochtwering in de Pagaaier”, opgesteld door Lobelle Studiebureau bvba, Gistelse
Steenweg 112 te 8490 Varsenare ten bedrage van 55.525,36 EUR (excl. BTW), of 67.185,69 EUR
(incl. BTW);
Overwegende dat deze werken het volgende omvatten: het afkappen van de bestaande pleister,
injecteren van de muren, herstellen van scheuren, aanbrengen van saneerpleisterwerken, dit voor de
zuid, west en noordgevel van het oude schoolgebouw en enkele kleine zinkwerken;
Overwegende dat op heden brokken van de muur vallen en bijgevolg de werken dringend
uitgevoerd moeten worden;
Overwegende dat de technische dienst adviseert om deze werken uit te voeren teneinde verdere
degradatie van het gebouw tegen te gaan;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder AR2213107 kleine renovatiewerken
gemeenteschool De Pagaaier;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek met nr. TDG_0201_005 voor de opdracht “Technisch op punt stellen i.k.v.
veiligheid en vochtwering in de Pagaaier”, opgesteld door Lobelle Studiebureau bvba,
Gistelse Steenweg 112 te 8490 Varsenare te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

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

Art.3.

De raming ten bedrage van 55.525,36 EUR (excl. BTW), of 67.185,69 EUR (incl. BTW) goed
te keuren.

Art.4.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art.5.

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

16. LEVEREN VAN EEN VRACHTWAGEN MET CONTAINERBELADINGSSYSTEEM EN
MATERIAALKOFFER VOOR DE METSERS - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
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Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op de motivatie van de heren Dirk Desaever, coördinator technische dienst uitvoering en
Steve Durie, ploegverantwoordelijke wegen en gebouwen:
De aankoop van een vrachtwagen voor de wegendienst is noodzakelijk voor de efficiënte werking
van de twee metserploegen. Op 24 februari is er een nieuwe metser begonnen waardoor de
metsers ploeg zal worden opgesplitst in twee ploegen (2 x 2 man).
De oudste lichte vracht is dringend aan vervanging toe wegens ouderdom. De laatste tijd beginnen
de problemen en defecten zich op te stapelen.
Er wordt geopteerd om deze te vervangen door een vrachtwagen van 12 ton waardoor de
minigraver door de ploeg zelf kan getransporteerd worden.
Het afvoeren van steenpuin en het aanbrengen van materialen zoals stenen, dallen, borduren
kunnen ze dan ook zelf doen tot 5 Ton. Hierdoor zullen de beide metsersploegen veel efficiënter
kunnen werken.
Een probleem dat zich ook stelt is dat indien de metsersploegen moeten werken met een lichte
vracht (MTM 3,5 ton) ze enkel zichzelf en hun werk gereedschappen kunnen vervoeren en dat dan
al de maximum capaciteit van 3,5 ton bereikt is.
De werkmannen willen ook niet meer rondrijden met een voertuig dat overladen is, wat tot op
heden wel nog gebeurde. Dit is volkomen terecht aangezien het wettelijk verboden is om boven het
MTM 3,5 ton te gaan.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 31 maart 2020 houdende
de goedkeuring van het bestek TD/SD/2020/01 “leveren van een vrachtwagen met
containerbeladingssysteem en materiaalkoffer voor de metsers” en voor een ramingsbedrag van
100.000,00 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat door de aankoopdienst een bestek TD/SD/2020/01 “leveren van een
vrachtwagen met containerbeladingssysteem en materiaalkoffer voor de metsers” opgemaakt werd
om een leverancier aan te stellen voor bovenvermelde opdracht;
Overwegende dat het ramingsbedrag voor de vrachtwagen met containerbeladingssysteem en
materiaalkoffer 100.000,00 EUR (incl. BTW) bedraagt;
Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij onderhandelingsprocedures zonder
voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het gunstig advies van de preventieadviseur Dominique Vandenbohede;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 011901 aankoopdienst;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD/SD/2020/01 “leveren van een vrachtwagen met containerbeladingssysteem en
materiaalkoffer voor de metsers” te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de levering vast te leggen op 100.000,00 EUR (incl. BTW). Op de
opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing, het bijzonder bestek TD/SD/2020/01
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“leveren van een vrachtwagen met containerbeladingssysteem en materiaalkoffer voor de
metsers” en de algemene uitvoeringsregels.
Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking.

Art.4.

Volgende gunningscriteria te aanvaarden, nl. de prijs 40%, technische waarde 40%,
waarborgtermijn 10% en leveringstermijn 10%.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de centrale aankoopdienst, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de preventieadviseur Dominique Vandenbohede, de coördinator technische
dienst uitvoering en de financieel directeur.

17. BUDGET IMPULSPROGRAMMA LOKALE ECONOMIE
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een impulsprogramma op te maken ter ondersteuning van
de lokale economie bij de heropstart na de coronamaatregelen;
Overwegende dat werd nagedacht over een programma waar zowel inwoners, tweedeverblijvers,
logies en dagtoeristen baat bij hebben en gebruik van kunnen maken;
Overwegende dat voorgesteld wordt om geen directe financiële subsidies te geven aan
ondernemingen wegens weinig zinvol;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een budget van € 1.000.000 vrij te maken ter
ondersteuning van de lokale economie;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het budget in een impulsprogramma te stoppen onder de
noemer van ‘10% meer koopkracht’;
Overwegende dat de handel kan opgedeeld worden in 3 sectoren:


horeca (restaurants, cafés, tearooms)



retail & persoonlijke verzorging (kledingzaken, kapsalons, schoonheidssalons)



voeding, detailhandel (bakkers, slagers, traiteurs, dagbladwinkels, detailwinkels)

Overwegende dat voorgesteld wordt om een spaarsysteem uit te werken om de sectoren elkaar te
doen versterken;
Overwegende dat voorgesteld wordt dat het spaarsysteem zo werkt dat bij iedere aankoop in de
ene sector de stad Nieuwpoort 10% extra geeft om te besteden in de andere sector en omgekeerd;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een maximum bedrag te bepalen waarop de 10% kan
worden toegekend;
Overwegende dat in het nog op te maken reglement dient beschreven te worden welke
ondernemingen worden uitgesloten en welke ondernemingen onder welke sector vallen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de supermarkten uit te sluiten voor het impulsprogramma
omdat dit niet de doelgroep is van het project en deze minder getroffen waren dan de gewone winkels,
Overwegende dat voorgesteld wordt om het systeem zoveel mogelijk digitaal te gebruiken om zo
de controle over het budget te kunnen houden en de administratieve afhandeling te vereenvoudigen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om te bekijken welke systemen er op de markt zijn om te
koppelen aan het impulsprogramma;
Overwegende dat een reglement dient opgemaakt te worden met alle voorwaarden en
uitzonderingen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de sectoren die uit de boot vallen met dit programma op
een andere manier te ondersteunen (logies, hotels, bedrijven);
Overwegende dat het definitieve reglement pas kan opgemaakt worden nadat beslist is met welke
firma de stad Nieuwpoort hiervoor zal samenwerken;
GR dd. 28 mei 2020

blz. 22
Overwegende dat de nodige kredieten dienen te voorzien worden onder beleidsitem 050000 (AR
6492000);
BESLUIT:

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 3 ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire
Vermote ):

Jo Rousseau

Nicolas

Art.1.

Een budget van € 1.000.000 vrij te maken onder de noemer van een impulsprogramma ter
ondersteuning van de lokale economie.

Art.2.

Het impulsprogramma op te delen in de volgende sectoren:


horeca (restaurants, cafés, tearooms)



retail & persoonlijke verzorging (kledingzaken, kapsalons, schoonheidssalons)



voeding en detailhandel (bakkers, slagers, traiteurs, dagbladwinkels, detailwinkels)

Art.3.

Een reglement op te maken met de details en de opdeling van de verschillende sectoren.

Art.4.

Supermarkten komen niet in aanmerking voor het impulsprogramma.

Art.5.

Het impulsprogramma bekend te maken onder de naam ‘10% meer koopkracht’. De stad
Nieuwpoort geeft 10% extra bij aankoop in de ene sector. Deze 10% dient besteed te worden
in een andere sector en omgekeerd.

Art.6.

Een bedrijf aan te stellen om het systeem uit te werken voor het impulsprogramma op een
professionele en eenvoudige manier.

Art.7.

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

18. GECORO: ONTSLAG ASTRID NIJS EN VASTSTELLEN NIEUW LID.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art. 1.3.3. § 4;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019, gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 27 juni 2019 en 30
januari 2020 waarbij de Gecoro als volgt wordt samengesteld:
- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:
Effectief
Voorzitter: Harry Dierinck
Lieve Donck
Patrick Verbrugge
Etienne Dezeure

Plaatsvervanger
Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Isabelle Deconinck
Yannick Verhelst
Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief
Plaatsvervanger
Carl Debruyne
Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere
André Deleu
An Gobert
Sophie Bellefroid
- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief
Dominiek Puype
Hugo Demarcke

Plaatsvervanger
Oueslati Lyes
Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief
Rosanne Bruneel

Astrid Nys

Plaatsvervanger
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Christiane Viaene
- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief
Geert Defruyt

Sonja Maeckelbergh
Plaatsvervanger
Johan Debergh

- mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als vaste secretaris van de
Gecoro, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als
plaatsvervanger secretaris Gecoro;
Gelet op het schrijven van Okra - Trefpunt Nieuwpoort dd. 18 februari 2020 waarbij mevr. Astrid
Nijs als plaatsvervanger seniorenorganisaties Gecoro vervangen wordt door mevr. Claudine Smekens;
Overwegende dat de voorgedragen leden voldoen aan art. 304 § 2 van het decreet lokaal bestuur
inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen; dat de Gecoro correct is
samengesteld; dat voorgesteld wordt om de voordracht van Okra - Trefpunt Nieuwpoort te aanvaarden
en goed te keuren;
Overwegende dat het raadsbesluit in toepassing van art. 330 van het decreet lokaal bestuur wordt
overgemaakt voor algemeen bestuurlijk toezicht; dat in toepassing van art. 332 § 1 de
toezichthoudende overheid over dertig dagen beschikt om het raadsbesluit te vernietigen en om de
gemeenteoverheid daarvan op de hoogte te brengen;
BESLUIT:
Art.1.

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

Akte te nemen van het schrijven van Okra - Trefpunt Nieuwpoort dd. 18 februari 2020 waarbij
mevr. Astrid Nijs als plaatsvervanger seniorenorganisaties Gecoro vervangen wordt door
mevr. Claudine Smekens.

BESLUIT: BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID BIJ 1 ONTHOUDING.
Art.2. Mevr. Claudine Smekens aan te stellen als plaatsvervanger namens Okra - Trefpunt
Nieuwpoort (seniorenorganisatie).
Art.3.

De Gecoro is dan als volgt samengesteld:
- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:
Effectief
Voorzitter: Harry Dierinck
Lieve Donck
Patrick Verbrugge
Etienne Dezeure

Plaatsvervanger
Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Isabelle Deconinck
Yannick Verhelst
Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief
Plaatsvervanger
Carl Debruyne
Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere
André Deleu
An Gobert
Sophie Bellefroid
- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief
Plaatsvervanger
Dominiek Puype
Oueslati Lyes
Hugo Demarcke
Peter Debaenst
- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief
Plaatsvervanger
Rosanne Bruneel
Claudine Smekens
Christiane Viaene
Sonja Maeckelbergh
- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief
Plaatsvervanger
Geert Defruyt
Johan Debergh
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- mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als vaste secretaris van
de Gecoro, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als
plaatsvervanger secretaris Gecoro.
Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het secretariaat van de Gecoro, de deputatie WestVlaanderen en de dienst omgeving.

19. STEUN PALLIATIEVE ZORGEN WESTHOEK-OOSTENDE 2020
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de brief van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende dd. 6 maart 2020 betreffende aanvraag
steun;
Gelet op de mail van Ives Merlevede dd. 17 maart 2020 betreffende gunstig advies van de
stedelijke gezinsraad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 maart 2020 houdende
steun palliatieve zorg Westhoek-Oostende 2020;
Overwegende dat de organisatie Palliatieve zorg Westhoek-Oostende gratis en 24 op 24 u.
palliatieve ondersteuning aanbiedt. In 2018 begeleidde het team meer dan 400 palliatieve patiënten
en hun familie;
Overwegende dat Palliatieve Zorg een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband is. Ze vervult
een brugfunctie tussen verschillende diensten die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en voorziet o.a.
vormingen en advies aan hulpverleners en vrijwilligers;
Overwegende dat de organisatie gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Deze
subsidie dekt echter een groot deel van de personeelskomst, maar niet de werkingskosten. De
subsidie is dan ook ontoereikend om een kwalitatieve werking te kunnen garanderen;
Overwegende dat gevraagd wordt om Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende financieel te steunen
door een minimale bijdrage van 0,10 EUR per inwoner op het rekeningnummer BE68 4648 3245 2134
te storten op naam van Steun Palliatieve Zorg, Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide;
Overwegende dat Nieuwpoort op 1 januari 2020 11.623 inwoners telde, wat de financiële steun
voor dit jaar op 1.162,3 EUR brengt;
Overwegende dat de subsidie in 2019 1.161,5 EUR bedroeg;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 094300 gezinshulp - AR
6493000;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 203 ondersteunen van verenigingen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een financiële steun van 1.162,3 EUR toe te kennen aan de organisatie Steun Palliatieve
Zorg, Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide met rekeningnummer BE68 4648 3245 2134.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis (Ilse Cranskens), het diensthoofd rekenen belastingdienst en de financieel directeur.

20. SCHENKING HISTORISCHE VLAG BAARSVISSERS.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
dd. 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 april 2020 betreffende
het voorlopig aanvaarden van een schenking van de hengelvereniging ‘de Baarsvissers’;
Gelet op de schenking van de historische vlag van de Nieuwpoortse hengelvereniging
‘Baarsvissers’ aan het patrimonium van Nieuwpoort door Eddy Titeca Distellaan 123, 8434 Westende;
Overwegende dat hengelvereniging "De Baarsvissers Nieuwpoort" op 31 maart 2020 ophield te
bestaan; dat deze vereniging werd opgericht in 1926 en actief bleef gedurende 94 jaar; dat de vlag tot
een 20-tal jaar terug steeds meegedragen werd in de vaderlandslievende optochten in Nieuwpoort;
Overwegende dat de archivaris deze vlag wenst op te nemen in het archief van de stad;
BESLUIT:

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

Art.1.

De schenking van Eddy Titeca Distellaan 123, 8434 Westende van de historische vlag van de
hengelvereniging de “Baarsvissers” te aanvaarden.

Art.2.

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

21. TOEKENNING NOMINATIEVE SUBSIDIE JUMELAGECOMMISSIE WERKINGSJAAR 2019
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 § 23°, 304 § 1 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 betreffende
subsidie jumelagecommissie;
Gelet op het art. 41 § 23° van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad
bevoegd is om nominatieve subsidies toe te kennen;
Overwegende dat de toelage voor de jumelagecommissie 2019 nog niet werd uitbetaald;
Overwegende dat de jumelagecommissie kopieën van de facturen voor werking 2019 heeft
ingediend; volgens onderstaand overzicht:
Datum goedkeuring
kosten
jumelagevergadering
13/3/2019
19/3/2019
3/04/2019
22/03/2019
24/08/2019

Reden

Bedrag

Werkvergadering met Nieuwpooort a.d. Lek
Restaurant
Brandstof werkvergadering met Dudenhofen
Brandstof werkvergadering met en transport
beeldjes CWRM en bier mosselweek te Dudenhofen
Ethias, verzekering BA en ongevallen
Sint Bernardusfeesten – Eten vertegenwoordigers

347,50 EUR
107,47 EUR
108,36 EUR
195,65 EUR
435,50 EUR
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25/08/2019
19/10/2019
19/10/2019
11 tot en met
14/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
18/1/2019
18/1/2019
5/4/2019
5/4/2019
9/7/2019
9/7/2019
5/10/2019
5/10/2019
Totaal

Dudenhofen – Npt a/d Lek – Durbuy
Sint Bernardusfeesten – Eten vertegenwoordigers
Dudenhofen – Npt a/d Lek – Durbuy
Sint Bernardusfeesten – verbruiksgoederen
Dudenhofen – Npt a/d Lek – Durbuy
Sint Bernardusfeesten – Tramkaarten Dudenhofen
– Npt a/d Lek – Durbuy
Ondertekening oorkonde door beide burgemeesters
en kaarsjesavond Npt a/d Lek. Brandstof,
veerdienst en B&B Elck syn Sin
Ondertekening oorkonde door beide burgemeesters
en kaarsjesavond Npt a/d Lek. Veerdienst en B&B
De Uitspanning
Ondertekening oorkonde door beide burgemeesters
en kaarsjesavond Npt a/d Lek. Brandstof
Bank: trimestriële bijdrage
Bank: beheerkosten 2de bankkaart
Bank: trimestriële bijdrage
Bank: beheerskosten 2de bankkaart
Bank: trimestriële bijdrage
Bank: beheerskosten 2de bankkaart
Bank: trimestriële bijdrage
Bank: beheerskosten 2de bankkaart

263,30 EUR
84,- EUR
48,- EUR
426,91 EUR
150,80 EUR
48,30 EUR
9,80 EUR
3,59 EUR
9,80 EUR
3,59 EUR
9,80 EUR
3,59 EUR
9,80 EUR
3,59 EUR
2.269,35 EUR

Overwegende dat de nominatieve subsidie jumelagecommissie voor het werkingsjaar 2019
2.269,35 EUR bedraagt;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op rekening 64.93.000 onder beleidsitem
015001 – Jumelage / Internationale betrekkingen;
BESLUIT:

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

Art.1.

De nominatieve subsidie voor een bedrag van 2.269,35 EUR van de jumelagecommissie
werkingsjaar 2019 goed te keuren en uit te betalen.

Art.2.

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

22. ADVIESRAAD VOOR SENIORENBELEID - AANSTELLING EN ONTSLAG LEDEN
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41, 304 § 1 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende het algemeen reglement op de adviesraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 betreffende oprichting adviesraad voor
seniorenbeleid en goedkeuring van de statuten;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019
betreffende voorstel tot behoud van de adviesraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 februari 2019 betreffende adviesraad seniorenraad
(her)vaststelling statuten 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 betreffende adviesraad seniorenraad (her)vaststelling
statuten 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 juni 2019 betreffende
Adviesraad voor seniorenbeleid - Aanstelling leden;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juli 2019 betreffende adviesraad seniorenbeleid – aanstelling
leden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 januari 2020
betreffende adviesraad voor seniorenbeleid – wijziging leden;
Overwegende dat volgende leden van de adviesraad voor seniorenbeleid hun ontslag hebben
ingediend:
-

Ronny Declerck, Dudenhofenlaan 5, 8620 Nieuwpoort;
Neos Nieuwpoort, Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412; 8620 Nieuwpoort;
Rode Kruis Nieuwpoort, Monique Cloet, Duinkerkestraat 5, 8620 Nieuwpoort;
Okra Nieuwpoort: Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort;
Overwegende dat volgende kandidaturen ontvangen werden namens:

-

Neos Nieuwpoort: Pierre De Mets Hendrik Geeraertplein 4,8620 Nieuwpoort;
Doelgroep inwoners Nieuwpoort Bad: Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412, 8620
Nieuwpoort;
Okra Nieuwpoort: Claudine Smekens, Dienstweg Havengeul 004 bus 0601, 8620 Nieuwpoort;
Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort;

Overwegende dat de heer Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412, 8620 Nieuwpoort, in de
seniorenraad zetelde namens Neos Nieuwpoort;
Overwegende dat Neos Nieuwpoort verzoekt om de heer Walter Boeckx te vervangen in de
seniorenraad;
Overwegende dat de heer Pierre De Mets, Hendrik Geeraertplein 4, 8620 Nieuwpoort wordt
aangesteld om te zetelen in de adviesraad van seniorenbeleid namens Neos Nieuwpoort;
Overwegende dat de heer Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412, 8620 Nieuwpoort wordt
aangesteld om te zetelen in de adviesraad van seniorenbeleid namens de doelgroep inwoners
Nieuwpoort – Bad;
Overwegende dat mevrouw Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort in de
seniorenraad zetelde namens Okra Nieuwpoort;
Overwegende dat Okra Nieuwpoort verzoekt om mevrouw Astrid Nijs te vervangen in de
seniorenraad;
Overwegende dat mevrouw Claudine Smekens Dienstweg Havengeul 004 bus 0601, 8620
Nieuwpoort wordt aangesteld om te zetelen in de adviesraad van seniorenbeleid namens Okra
Nieuwpoort;
Overwegende dat mevrouw Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort wordt
aangesteld om te zetelen in de adviesraad van het seniorenbeleid namens doelgroep inwoners
Nieuwpoort – Bad;
BESLUIT:
Art.1.

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

Volgende leden te ontslaan uit de adviesraad voor de senioren:
-

Ronny Declerck, Dudenhofenlaan 5, 8620 Nieuwpoort;

-

Neos Nieuwpoort, Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412; 8620 Nieuwpoort;

-

Rode Kruis Nieuwpoort, Monique Cloet, Duinkerkestraat 5, 8620 Nieuwpoort;

-

Okra Nieuwpoort: Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort.

BESLUIT: BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING BIJ 18 JA BIJ 2 ONTHOUDINGEN VOOR
PIERRE DE METS; BIJ 17 JA TEGEN 1 NEEN EN 2 ONTHOUDINGEN VOOR WALTER BOECKX;
BIJ 18 JA TEGEN 1 NEEN EN 1 ONTHOUDING VOOR CLAUDINE SMEKENS EN BIJ 17 JA TEGEN
1 NEEN EN 2 ONTHOUDINGEN VOOR ASTRID NIJS.
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Art.2.

Art.3.

Volgende leden aan te stellen voor de adviesraad voor de senioren:
-

Neos Nieuwpoort: Pierre De Mets Hendrik Geeraertplein 4,8620 Nieuwpoort;

-

Doelgroep inwoners Nieuwpoort Bad: Walter Boeckx, Franslaan 130 bus 0412, 8620
Nieuwpoort;

-

Okra Nieuwpoort, Claudine Smekens, Dienstweg Havengeul 004 bus 0601, 8620
Nieuwpoort;

-

Astrid Nijs, Lombardsijdestraat 2 bus 0202, 8620 Nieuwpoort.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst toerisme, de dienst communicatie en de
seniorenraad.

23. AANVRAAG TOELAGE MARTIN AND THE FIREBOYS.
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. 10 maart 2020 houdende
aanvraag toelage Martin and the Fireboys;
Gelet op de vraag van Martin and the Fireboys, sportteam van de brandweerpost Nieuwpoort, of zij
een financiële bijdrage van 750,00 EUR kunnen krijgen van het stadsbestuur;
Overwegende dat zij in 2019 een bijdrage van het stadsbestuur ontvangen hebben ten bedrage
van 750,00 EUR;
Overwegende dat zij de bijdrage zouden gebruiken voor de aankoop van kledij en om de
werkingskosten dragelijker te maken;
Overwegende dat de facturen van de uitgaven in het kader van de werking van Martin and the
Fireboys dienen voorgelegd te worden aan de sportdienst;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een subsidie van 750,00 EUR toe te kennen aan Martin and the Fireboys, sportteam van de
brandweerpost Nieuwpoort, mits de facturen voorgelegd worden ter staving.

Art.2.

Het bedrag van 750,00 EUR over te maken op rekeningnummer: BE05 6528 4324 9475.

Art.3.

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

24. AANVRAAG TOELAGE MACW VOOR DE HALVE MARATHON VAN NIEUWPOORT.
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. 14 januari 2020
houdende aanvraag toelage en toelating tot organisatie ‘Halve Marathon’;
Gelet op de vraag van MACW Nieuwpoort om een toelage van 2.500,00 EUR te ontvangen voor de
organisatie van de ‘Halve Marathon’;
Overwegende dat de ‘Halve Marathon’ plaatsvond op zondag 16 februari 2020 en dat er een
toelage gevraagd wordt;
Overwegende dat de facturen van de uitgaven in het kader van de Halve Marathon voorgelegd
worden aan de sportdienst ter staving.
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 074000 – Sport;
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BESLUIT:

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

Art.1.

Een subsidie van 2.500,00 EUR toe te kennen aan MACW Nieuwpoort voor de organisatie
van de Halve Marathon, mits de facturen voorgelegd worden ter staving.

Art.2.

Het bedrag van 2.500,00 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.

25. VRAGEN RAADSLEDEN.
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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