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Meerjarenplan 2014-2019. Wijziging. Vaststelling.
Budget 2017. Vaststelling.
Vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2017 omschreven opdrachten waarvan de
gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt.
Gemeentelijke toelagen 2017. Vaststelling.
Hulpverleningszone Westhoek. Budget 2017.
Politiezone Westkust. Gemeentelijke bijdrage 2017. Vaststelling.
Autonoom Gemeentebedrijf De Panne. Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en budgetwijziging
2016/1. Goedkeuring.
Autonoom Gemeentebedrijf De Panne. Budget 2017. Goedkeuring.
Leningsovereenkomst AGB De Panne transactiekredieten investeringsenveloppe 2017.
Onwaarden financieel beheerder d.d. 19 december 2016.
Onwaarden toegestaan door schepencollege d.d. 19 december 2016.
Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017.
Retributie op het inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven. Opheffen en invoeren.
Contantbelasting op het inzamelen van afval via het recyclagepark.
Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het containerpark. Opheffen en
invoeren.
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
OCMW. Actualisatie meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.
OCMW. Budgetwijziging 1/2016. Kennisname.
OCMW. Budget 2017. Kennisname.
Raad voor maatschappelijk welzijn. Dagorde d.d. 16 november 2016. Kennisname.
Sociale woningen. Herziening huurprijzen op 1 januari 2017. Bekrachtiging beslissing
schepencollege d.d. 28 november 2016.
Westhoekoverleg. Vernieuwde overeenkomsten interlokale vereniging Westhoekpersoneel.
Goedkeuring.
Samenwerkingsakkoord gemeente De Panne en DYZO vzw. Vaststelling.
Prijssubsidiereglement sporthal Den Oosthoek. Vaststelling.
Minnelijke onteigening rijkswachtwoning Brouwersstraat 49. Definitieve vaststelling van het
onteigeningsplan.
Inrichting speelterrein Bosheide. Voorontwerp. Vaststelling.
Bootcamp De Panne: opdracht tot activeren niet-schoolgaande, werkloze jeugd in samenwerking
met het GO! Atheneum Calmeyn. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Uitbreiding en renovatie van het bestaande gemeentehuis. Selectiefase. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
Renovatie loodsen De Rampe. Bestek. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Opmaak, druk en afgifte bij de post van het maandblad De Panne Leeft. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
Aankoop van tweedehands terreinwagen ten behoeve van de dienst Sport. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
Aankoop vuilniszakken. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
Leveren van semi-ondergrondse straatvuilbakken ten behoeve van de dienst Milieu. Meerwerk
plaatsing. Gunning.
Goedkeuring energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Van Zee tot IJzer.
Westcoastlizard Climbing Team. Erkenning.
Herneming uitgesteld punt aangebracht door fractie Visie 2020&N-VA. Exploitatie strandparken.
Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties. Opheffing. Hervaststelling.
Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Noordhoekstraat. Halfmaandelijks parkeren.
Opheffing.
Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking
langs gewestwegen. Opheffing en hervaststelling.

348

41. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking
langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
42. Gemeentelijke culturele en socio-culturele verenigingen. Subsidies - dienstjaar 2016.
Toekenning.
43. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Schoolreglement 2016-2017. Opheffing.
Hervaststelling.
44. Gemeentepersoneel. Hervaststelling personeelsformatie.
BESLOTEN VERGADERING
45. Vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek. Aanduiding
vertegenwoordiging.
46. Aanduiding gemeentelijke ambtenaar als vaststeller in het kader van Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS).
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E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B.
Degrieck, C. Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter
OCMW,
M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S.
Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier, M. Vandermeeren, S. Van
Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden,
V. Van Ackere, secretaris
A. Debaeke, schepen afwezig voor 29, 30, 31,
M. Rossey, gemeenteraadslid afwezig voor 4,
N. Gerry, gemeenteraadslid afwezig voor 35,
W. Liefhooghe, gemeenteraadslid afwezig voor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
M. Vandermeeren, gemeenteraadslid afwezig voor 17, 21, 22,
S. Van Damme, gemeenteraadslid afwezig voor 7, 8, 9, 10, 11, 12
S. Thybaert, gemeenteraadslid

OPENBARE VERGADERING
1.

Meerjarenplan 2014-2019. Wijziging. Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder Titel IV, Hoofdstuk II
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 de omzendbrief BZ/2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen:
bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 maart 2012 houdende de vaststelling van een
stappenplan voor de implementatie van de nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus
in het gemeentebestuur De Panne, alsook de vaststelling van de beleidsdomeinen
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 houdende de vaststelling van het
meerjarenplan 2014-2019
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 december 2013 van het
meerjarenplan 2014-2019
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2016 van de
meerjarenplanwijziging 2014-2019
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2016 van het
budget 2017
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het budget 2017 wordt ingepland in het meerjarenplan
 Het gemeentebestuur heeft bepaalde investeringen vooropgesteld die niet voorzien waren in het
oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 zoals bv. de Markt
Gelet op het ingediende amendement van de fractie Visie 2020 &N-VA, zijnde:
- Vraag om aparte stemmingen te houden over de volgende investeringen uit het meerjarenplan:
“Herinrichten Markt”, “Voetpad Zeelaan tussen Markt en Veurnestraat” en “Herinrichting
gemeentehuis”.
BESLIST

met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen

De investering “Herinrichten Markt” te behouden in het Meerjarenplan 2014-2019.
BESLIST

met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen

De investering “Voetpad Zeelaan tussen Markt en Veurnestraat” te behouden in het Meerjarenplan
2014-2019.
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BESLIST

met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen

De investering “Herinrichting gemeentehuis” te behouden in het Meerjarenplan 2014-2019.
Er wordt overgegaan tot de stemming ten gronde:
BESLIST

met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen

Art.1:

De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder

2.

Budget 2017. Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §4 dat bepaalt dat het budget minstens
veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad
wordt bezorgd;
 het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §3 dat bepaalt dat de aanwezige raadsleden
een afzonderlijke stemming kunnen eisen over één of meer onderdelen van het budget die zij
aanwijzen;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 het besluit van de Vlaamse Regering art. 16 tem 27 betreffende de beleids- en beheerscyclus dat
bepaalt dat het budget een beleidsnota en financiële nota en de nodige bijlagen bevat;
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08 december 2013 van het
meerjarenplan 2014-2019
 de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 inzake de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019
 de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 inzake de goedkeuring van de
meerjarenplanwijziging 2014-2019
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 oktober 2016 van de
budgetwijziging 2016/1
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2016 van de
meerjarenplanwijziging 2014-2019
 de aktename van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2016 van het
budget 2017
Gelet op de toelichtende nota, zijnde:
- Het budget bestaat uit volgende documenten:
 de beleidsnota
 de financiële nota
- De beleidsnota bevat:
 de doelstellingennota
 het doelstellingenbudget (schema B1)
 de financiële toestand
 de lijst met de nominatief toegekende subsidies
- Het doelstellingenbudget (schema B1) bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar
 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire
beleidsdoelstellingen
 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overige beleid
Voor 2017 worden volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
€ 24.874.432
€ 13.749.793
€ 1.471.185
Ontvangsten
€ 26.467.465
€ 1.724.948
€ 6.427.295
Saldo
€ 1.593.033
€ -12.024.845
€ 4.956.110
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-

De financiële nota bevat:
 het exploitatiebudget (schema B2)
 het investeringsbudget (schema's B3 en B4)
 het liquiditeitenbudget (schema B5)
- Het exploitatiebudget (schema B2) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de
exploitatie.
- Het investeringsbudget bevat
 de nieuwe investeringsenveloppen (schema B3)
 een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële
boekjaar van alle investeringsenveloppes (schema B4)
Het liquiditeitenbudget (schema B5) geeft het resultaat op kasbasis van het financiële
boekjaar aan de hand van:
 de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget
 de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget
 de transactiekredieten voor andere transacties
 het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
 de bestemde gelden
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 De omzendbrief BB 2011/3 van 15 juli van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken betreffende
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De motivatie in de beleidsnota bij het budget 2017
BESLIST

Art.1:

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 6 neen-stemmen (M. Bossuyt, M. Linthout, M.
Logier, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone)

Het budget 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Resultaat op kasbasis
I.

Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Belastingen en boetes
Overige

II.

Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III.

Andere (B-A)
A. Uitgaven
2.
Aflossing financiële schulden
3.
Toegestane leningen
4.
Toegestane investeringssubsidies
5.
Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van toegestane leningen en
prefinancieringsleningen
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
4. Overige transacties

Jaar 2017
€ 1.593.033
€ 24.874.432
€ 26.467.465
€ 18.986.526
€ 7.480.939
€ -12.024.845
€ 13.749.793
€ 1.724.948
€ 4.956.110
€ 1.471.185
€ 1.095.185

€ 6.427.295
€ 6.000.000
€ 427.295

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

€ -5.475.702

V.

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

€ 14.104.999

VI.

Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

€ 8.629.297

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
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C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

€ 8.629.297

Autofinancieringsmarge
I.

Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

Jaar 2017
€ 1.863.154
€ 26.467.465
€ 24.604.311
€ 24.874.432
€ 270.121

II.

Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)
Art.2:

3.

€ 938.011
€ 667.890
€ 270.121
€ 925.143

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de provinciegouverneur

Vaststelling van de lijst van nominatief in het budget 2017 omschreven opdrachten
waarvan de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving:
- artikel 42§1 en 2, artikel 43 §2,11° en artikel 57 §3,6° van het gemeentedecreet
- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 4
- de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006 betreffende het Besluit van de Vlaamse
Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij het budget 2017 wordt vastgesteld
Gelet op de aanleiding, zijnde:
- het college van burgemeester en schepenen stelt de wijze van gunnen en de voorwaarden van
overheidsopdrachten vast als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en
de gemeenteraad de wijze van gunnen en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld
- het college van burgemeester en schepenen stelt eveneens de wijze van gunnen en de
voorwaarden van overheidsopdrachten vast voor verrichtingen van dagelijks bestuur zoals
omschreven door de gemeenteraad
- door de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur is het college van burgemeester en
schepenen ook voor de keuze van de wijze van gunnen en de voorwaarden van
overheidsopdrachten bevoegd voor niet nominatief in het budget opgenomen opdrachten, zelfs uit
de buitengewone dienst
- de raad kan desalniettemin voor nominatief in het budget opgenomen opdrachten zelf de wijze van
gunnen en de voorwaarden vaststellen
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- het is verkieslijk dat de raad zijn opties ter zake verwoordt en kenbaar maakt aan het college van
burgemeester en schepenen naar aanleiding van de vaststelling van het budget
- het college van burgemeester en schepenen stelt voor als algemeen principe dat de gemeenteraad
de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt voor die overheidsopdrachten die nominatief in
het budget zijn opgenomen en die een uitgave met zich meebrengen van méér dan 25.000 euro; dat
de gemeenteraad tevens de voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt voor die
overheidsopdrachten die betrekking hebben op het aanstellen van ontwerpers omdat naar
aanleiding van deze beslissing de gemeenteraad een visie kan bepalen betreffende het betrokken
project
BESLIST

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
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Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 6 onthoudingen (M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier,
M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone)
Art.1:

Er voor te opteren om inzake volgende opdrachten, nominatief vermeld in het budget 2017, de
wijze van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen:

Omschrijving
Onderzoek + (ver)bouwen gemeentehuis
Vervanging verlichting feestzaal gemeentehuis
Herinrichting Dumontwijk
GRUP's & BPA's
Ontwikkeling Koningsplein
fietspad DP Oosthoek-Veurne
Asfaltwerken diverse straten
Grafkelders
Octopus
Voetpad Zeelaan tussen Markt en Veurnestraat
Voetpaden diverse straten
Nieuw wandelpad
plaatsen zitbanken
Politiegebouw
Restauratie Le Chalutier
Herinrichting Ravotter
Nieuw lokaal Seascouts ’t Kraaienest
Werken pastorie voor Chiro Windekind
Ereloon + werken gemeenteschool
Speelplein voor kinderen met handicap
aankoop speeltoestellen
Pontons
Aankoop rijkswachtkazerne
Heraanleg Brouwersstraat, Tegethofflaan,
Vanelverdingestraat
Heraanleg Duinhoekstraat
Project Koninginnelaan
Herinrichten markt + Meeuwenlaan
Opwaarderen openbare verlichting
Herinrichten pleintje Sloepenlaan
Begraafplaats Adinkerke omvormen tot parkgebied
Herinrichting begraafplaats De Panne
Aankoop ondergrondse afvalcontainers dienst Milieu
Verkoop rijkswachtkazerne
Aanpassingswerken De Jutter
Software planning magazijn
Graafkraan + kraantje dieplader 3,5 ton
Multifunctionele trailer (materiaal TD)
Boomspiegels Zeelaan
Panoramapunt Marktlaan
Webshop
Aankoop grond
Software voor ophaling hah
Pennenbank
Grote Manitou
Opfrisbeurt Zeedijk
Verzinkbare palen

AR
2211000
2211000
2241000
2141000
2241000
2241000
2241000
2301000
2251000
2241000
2241000
2241000
2251000
2219000
2213000
2219000
2213000
2219000
2212000
2301000
2301000
2289000
2603000

Bitem Bedrag in euro
011900
290.000
011900
45.000
200000
325.000
060000
157.400
020000
100.000
020000
188.326
020000
200.000
099000
40.000
020000
63.0681
020000
480.000
020000
216.000
020000
475.000
020000
50.000
040000
1.500.000
070000
128.471
075000
100.000
075000
300.000
075000
125.000
080000
900.000
075000
30.000
075000
125.000
005000
150.000
005000
500.000

2241000
2241000
2241000
2241000
2289000
2241000
2289000
2289000
2301000
2603000
2219000
2412000
2421000
2301000
2301000
2241000
2412000
2201000
2412000
2301000
2301000
2241000
2301000

020000
020000
020000
020000
067000
020000
099000
099000
098400
005000
094500
011901
019000
011900
068000
020000
005000
005000
011901
011900
011900
020000
020000

333.960
330.000
980.000
1.550.000
160.476
100.000
510.000
50.000
250.000
-500.000
34.637
50.000
200.000
50.000
86.000
63.122
50.000
379.933
50.000
35.000
90.750
50.000
42.000
354

Elektrische glutton
70 vuilbakken
Renovatie oud-KRC
Bestelwagen met laadklep
Art.2:

2421000
2301000
2213000
2421000

098400
098400
074000
071000

26.500
90.000
100.000
40.000

Er voor de opteren om inzake volgende opdrachten nominatief vermeld in het budget 2017, de
wijze van gunnen en de voorwaarden niet zelf vast te stellen:

Omschrijving

AR

Bitem

Vervanging ketel loodsen Adinkerke
Implementeren beheerssysteem loodsen
aanplantingen diverse straten
Aankoop grond voor uitbreiding kerkhof
Aankoop gronden voor fietspaden N35
Ereloon wachthuis De Lijn
Oefenredderspop + zonneluifel redderscontainers
Archief
Vernieuwen ballenvangers speelterrein Cosynmolen
Herstelling dak gemeenschapshuis + isolatie
Multisportterrein
speelgelegenheden creëren
Strandgronden
Optimaliseren van de loods (vakdiensten
samenbrengen in Adinkerke ...)
Organiseren van vervoer
70 stoelen om permanent in Le Chalutier te zetten
Terras jeugdcentrum De Boare
Aankoop ICT
Kantoormeubilair gemeentehuis
Wagen administratie + elektrische fietsen
Panoramapunt Marktlaan – materiaal groendienst
Opmaak legionellaplannen voor gem. gebouwen
Afsluiting en hondenweide vijvers Markey
Preventie
Materiaal De Korre
Veegtoestel De Jutter
Permanente balletvloer feestzaal
2 gesloten containers voor uitdrijving en
kampvervoeren
Aankoop ICT
Materiaal technische dienst
Materiaal poetsdienst
Lockers strand
Materiaal groendienst
Materiaal reinigingsdienst
Materiaal cultuur
Materiaal feestploeg
Materiaal Le Chalutier en Scharbiellie
Materiaal sport

2219000
2219000
2251000
2201000
2201000
2219000
2301000
2301000
2301000
2219000
2251000
2251000
2201000

011900
011900
068000
099000
020000
021000
044000
070900
071000
070500
074000
075000
005000

9.000
10.000
12.500
10.000
20.000
10.000
3.100
5.000
10.000
22.000
15.000
25.000
25.000

2219000
2421000
2301000
2213000
2412000
2401000
2421000
2301000
2141000
2301000
2301000
2301000
2301000
2211000

011900
0911000
0705000
075000
011901
011900
011900
068000
098400
032903
048000
070500
094500
011900

16.000
25.000
5.000
13.000
100.000
5.000
9.000
46.950
5.000
2.000
7.500
6.000
4.000
7.500

2301000
2412000
2301000
2301000
2301000
2301000
2301000
2301000
230100
230100
230100

011900
011901
011900
011903
031000
068000
098400
070900
071000
070000
074000

15.000
17.000
85.000
3.500
15.000
32.100
8.500
51.000
34.500
5.000
27.000

Art.3:

Bedrag in euro

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.
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4.

Gemeentelijke toelagen 2017. Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Gelet op de aanleiding, zijnde:
 de behandeling van het budget 2017 waarin de diverse toelagen aan de verenigingen, raden en
maatschappijen zijn opgenomen. Deze toelagen worden nu afzonderlijk aan de gemeenteraad
worden voorgelegd
Gelet op de uitgebrachte adviezen, zijnde:
 het voorstel van het schepencollege inzake toelagen die ieder jaar aan diverse verenigingen, raden
en maatschappijen worden toegekend
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
 het gemeentebudget 2017
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Voor het dienstjaar 2017 worden aan de hiernavermelde verenigingen, raden en
maatschappijen, volgende gemeentelijke toelagen verleend, voor zover de nodige kredieten in
het budget zijn ingeschreven en beschikbaar zijn:

Algemene Beleidsitem Kosten- Actieplan Actie
Rekening
plaats

Budget 2017

Begunstigde

500.000,00 € Prijssubsidie AGB

6491060

009000

6492010

010000

3.150,00 € Fractievergoedingen

6492020

011000

1.800,00 € Lidmaatschapsbijdrage OVSG en
ECG

6492020

011100

350,00 € Lidmaatschapsbijdrage Vlofin

6492020

011200

1.050,00 € Bijdrage WIVO en school voor
bestuursrecht

6492020

011500

6492010

011900

6492020

011900

6492020

011901

250,00 € Lidmaatschapsbijdrage Victor VZW

6492020

011902

200,00 € Lidmaatschapsbijdrage Kortom
VZW

6492020

013000

6492030

013000

6493240

021000

1.000,00 € Intresten De Lijn

6492010

032900

5.000,00 € Premies voor oa. regenwatertanks
& infiltratie, kleinschalige
waterzuivering, groene daken,
zonneboilers, zonnepanelen, ...

6492020

032900

350,00 € Deelname Bike to Work

6492030

032900

250,00 € Toelage milieuraad

6493250

032900

6.070,97 € Bijdrage aan kringloopwinkel

6492030

032905

4.500,00 € Subsidie voor zwerfvuilacties

6492020

034900

6493250

040800

6493250

041000

6492030

042000

6493250

042000

100,00 € Abonnement veiligheidsnieuws
10.000,00 € Waardebonnen
TD

500,00 € Lidmaatschapsbijdrage Vlario

8.518,68 € VVSG-lidmaatschapsbijdrage
10.000,00 € Toelage Westhoekoverleg

833,00 € Lidmaatschapsbijdrage VVOG
3.033.778,00 € Bijdrage politiezone Westkust
303.618,88 € Bijdrage brandweer
4.000,00 € Toelage MUG-helicopter
350.000,00 € Bijdrage D100
356

18.450,00 € Loon ambtenaar nood en
interventieplanning

6493250

043000

6493250

044000

9.655,69 € Bijdrage IKWV

6491020

047000

4.500,00 € Toelage dierenasiel Ganzeweide

6492010

048000

7.000,00 € Premie voor inbraakpreventie en
veilige fietssloten

6492020

048000

12,00 € Lidmaatschapsbijdrage BINnetwerk

6492030

048000

6492020

050000

6492030

050000

6492021

052000

6492021

052000

13.1

13.1.2

60.000,00 € Bijdrage voor innovatieve projecten

6492021

052000

13.2

13.2.1

25.000,00 € Bijdraghe voor deelname beurzen

6492022

052000

59.350,00 € Oa. toelage 1.151,83 euro voor
Kindvriendelijke Westhoek

6492023

052000

6491020

060000

5.000,00 € Bijdrage kids + promotiepools
Kust+
5.000,00 € Restauratiepremies

6492020

060000

130,00 € Lidmaatschapsbijdrage VRP

6492010

062000

6491990

070900

11.4

11.4.2

22.986,00 € Bijdrage De Achthoek, 1,1
euro/inwoner 10485,65 euro voor
culturele doeleinden (5-art)

6492030

070900

11.2

11.2.1

6491990

070910

17.959,00 € Subsidies aan
ontspanningsinstellingen en
culturele verenigingen
Tijdelijke subsidie (3 jaren) aan
Panneboot P1: 3.600 euro
1.600,00 € Drukwerk Kustpas

6492020

070910

6492010

071000

6492030

071000

6492020

074000

4.000,00 € Drughulpverlening
450,00 € Lidmaatschapsbijdrage Unizo
1.800,00 € Inrichten rommelmarkt door Panne
Centrum
817.500,00 € Bijdrage Toerisme

3.000,00 € Verbeteringspremies

100,00 € Lidmaatschapsbijdrage Kustpas
9.000,00 € Waardebonnen
28.880,00 € Toelage wijkcomités: 1.500
Feestcommissie Adinkerke: 23.400
Lokale en Folkloristische
Verenigingen: 1.650
Andrea Nasa: 900
NSB: 220
NVOK: 110
UFAC: 110
Ware Vaderlanders: 110
Veteranen Koning Albert I: 110
Geheim Leger: 110
Comité Koningin Elisabeth: 110
Veteranen Leopold III: 110
Verstandhoudingscomité: 440

390,00 € Lidmaatschapsbijdrage ISB
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200.000,00 € Toelage 3-daagse: 110.000
Adinkerkse Veloclub: 3.300
Infrastructuursubsidie

6492030

074000

6492030

074000

17.1

17.1.1

6492030

074000

21.1

21.1.1

6493250

074000

18.1

18.1.4

6492030

074000

6492010

075000

15.1

15.1.1

6492020

075000

6492020

075000

14.3

14.3.1

225,00 € Lidmaatschapsbijdrage VDS

6492030

075000

14.1

14.1.1

17.850,00 € Subsidie te verdelen volgens
reglement

6492030

075000

14.1

14.1.8

2.000,00 € Tussenkomst onderhoudskosten
lokalen

6492030

075000

PLANCK 14.2

14.2.1

5.000,00 € Jeugdhuis De Plancke

6492030

075000

15.1

15.1.2

15.000,00 € Budget van 2016 overgezet
Verenigingen stimuleren om de
drempel te verlagen door een
betere bekendmaking en
tussenkomst in lidgelden en
uitrusting

6492030

075000

15.6

15.6.5

14.000,00 € Tussenkomst inhuren security +
ondersteuning
jongerenevenementen

6492030

079000

6493250

079001

33.397,83 € Exploitatietoelage OLV

6493250

079003

27.868,88 € Exploitatietoelage Sint-Audomarus

6492030

080000

2.500,00 € Toelage vriendenkring
gemeenteschool

6493210

080000

60.000,00 € Beleidsondersteuning

6493230

080000

12.016,00 € Strand & Polder 2017

6493230

082000

4.100,00 € Westhoekacademie

6493210

082001

6493230

082001

6493130

088000

6493250

090700

6492010

091100

19.250,00 € Door de sportraad te verdelen
onder de sportverenigingen
9.500,00 € Impulssubsidie
110,38 € Werkingsbijdrage SOK
106.000,00 € Prijssubsidie Plopsaland

PLOP

5.246,84 € Jongerenfonds
545,00 € Bijdrage VVJ en VDS

3.248,00 € Verenigde Protestantse Kerken van
Belgie: 1.388
Paters Oblaten: 1.860

35.000,00 € Bijdrage bezoldiging SAMW
1.500,00 € Werkingskosten SAMW
12.016,00 € Bijdrage scholengemeenschap
Strand & Polder
1.628.468,75 € Budget OCMW zoals in
meerjarenplan 2014-2019
250,00 € Vakantietoelage
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620,00 € Instellingen voor gehandicapten:
Toelage Inclusie Vlaanderen (124),
Havenzate (124), MPI Westhoek
(124) en Psycho-Ped.
consultatiebureau (248)

6492030

091100

6492030

093000

40.000,00 € Bijdrage instap Woonwinkel West

6492010

094300

52.000,00 € Geboortepremies,
mantelzorgpremies, ...

6492030

094300

6492020

094500

480,00 € Lidmaatschapsbijdrage VVSG
kinderopvang

6492030

095900

22.000,00 € Toelage volgens reglement te
verdelen over verscheidene
verenigingen voor uitbating
cafetaria De Boare (6.000)
Seniorenraad (273), SVV Brugge
(82), Familiezorg bejaarden
Brugge(82)
Volgens reglement te verdelen
(9.747).

6492030

098000

Art.2:

5.

2.479,00 € Instellingen voor gezinshulp:
Familiezorg (437,02), Familiehulp
(1408,68), Thuishulp (276,64) en
Solidariteit voor het Gezin (356,65).

3.637,00 € Belgisch werk voor Kanker (136),
Rode Kruis (600), Wit-Gele Kruis
(839), Liga MS (136), Bond Moyson
(839) en Palliatieve zorgen
Westhoek (1.087).

Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de dienst Financiën en de
financieel beheerder.

Hulpverleningszone Westhoek. Budget 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving:
- de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 68
Gelet op de voorafgaande besluiten:
- gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de instap in de
hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en van de financiële
verdeelsleutel; gelet op de bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd wordt in
2015 en dat, na onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel zal
worden opgesteld waarin een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar wordt voorzien
van een actuele bijdragevoet naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet, waarbij de
actuele bijdragevoet eerst gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkosten, die niet in de
berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, hetgeen door de
overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de hulpverleningszone Westhoek dient
betaald te worden;
- de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de toekomstige
gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de ambulance- en anderzijds de
brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een gecorrigeerde naar een toekomstige
onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar
- de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom te laten blijven
van de gemeenten t.e.m. 2019
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Gelet op de motivering van onderhavig besluit:
- Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd worden
door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken
gemeenteraden;
- Overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad het akkoord m.b.t. de verdeelsleutel dient te
verlenen voor 1 november 2016 en dat anders de verdeelsleutel wordt opgelegd door de
provinciegouverneur volgens de criteria en gewicht ervan opgenomen in artikel 68 §3 van de wet
betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het voorstel van de financiële werkgroep, aangeduid door de zoneraad, inzake de correcties
op de budgetten 2015, die dienden als basis van de berekening van de initiële verdeelsleutel;
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

De gemeenteraad keurt de berekening van de verdeelsleutel die gebeurt volgens een
opsplitsing tussen enerzijds de ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de
reactiesnelheid / gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te
betalen) en anderzijds de brandweerwerking (criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet
betreffende de civiele veiligheid) niet goed.
Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits:
reactiesnelheid
2 minuten dag en nacht
2 minuten dag en 5 minuten nacht
5 minuten dag en nacht
2 minuten met alleen maar
vrijwilligers

forfait
350.000,00
150.000,00
50.000,00
175.000,00

Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bijdrage in
de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden:

60% residentiële bevolking

10% inkohiering personenbelasting

10% kadastraal inkomen

15% tweede verblijven

2,5% oppervlakte

2,5% risico’s
Art.2:

De gemeenteraad keurt onderstaande forfaits voor gemeenten met/zonder eigen
ambulancewerking niet goed:
GEMEENTEN
De Panne
Diksmuide
Heuvelland
Houthulst
Ieper
Koksijde
Nieuwpoort
Poperinge
Veurne
Wervik

Bijdrage ambulance
350.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman Ziekenhuis)
350.000,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
175.000,00

De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te betalen op
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 01/01/2013:

GEMEENTEN
Alveringem
Koekelare
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lo-Reninge

Bijdrage ambulance
4.968,00
8.580,00
12.254,00
8.018,00
3.330,00
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Mesen
Vleteren
Zonnebeke

980,00
3.674,00
12.365,00

Art.3:

De uitdovende regeling van de brandwachtvergoeding, die in de gemeente Nieuwpoort wordt
betaald, wordt geregeld via de hulpverleningszone maar heeft geen enkele impact op de
berekening van de bijdragen van de overige gemeenten.
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand aan
1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste van de
gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze voor het behoud
van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht heeft op een
erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen ook de bedragen die de
zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente.
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de
hulpverleningszone en worden verder geregeld via de gemeenten.

Art.4:

De gemeenteraad keurt de overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde
verdeelsleutel 2015 naar de definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel
ste
1, die verloopt over een periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8 wordt overbrugd, niet
goed.

Art.5:

De gemeenteraad hecht geen goedkeuring aan de niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen
voor de ambulancewerking en de gecorrigeerde procentuele bijdrage 2015 voor de nietgeïndexeerde brandweerwerking, die evolueert tot volgende definitieve procentuele bijdrage in
2023:
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GEMEENTEN

ALVERINGEM
DE PANNE
DIKSMUIDE
HEUVELLAND
HOUTHULST
IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE
KORTEMARK
LANGEMARK
LO-RENINGE
MESEN
NIEUWPOORT
POPERINGE
VEURNE
VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

FORFAITS
Brandwachtvergoeding,
Bijdrage
jaarlijks te
ambulance
berekenen
4.968,00
350.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
8.580,00
350.000,00
12.254,00
8.018,00
3.330,00
980,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
3.674,00
175.000,00
12.365,00

150.000,00

2.129.169,00

150.000,00

BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAANDE PERCENTAGES

start% 2015
1,23241%
3,43229%
11,22749%
4,71565%
3,68304%
11,34795%
2,31276%
15,54681%
4,58671%
1,82133%
2,08690%
0,81798%

2016
1,33790%
3,99179%
10,63243%
4,52241%
3,67388%
11,60064%
2,42127%
15,74774%
4,59543%
1,97683%
2,00754%
0,75605%

2017
1,44340%
4,55128%
10,03736%
4,32917%
3,66472%
11,85333%
2,52979%
15,94867%
4,60414%
2,13233%
1,92817%
0,69411%

2018
1,54889%
5,11077%
9,44230%
4,13593%
3,65557%
12,10602%
2,63831%
16,14959%
4,61286%
2,28783%
1,84881%
0,63217%

2019
1,65439%
5,67026%
8,84723%
3,94269%
3,64641%
12,35871%
2,74683%
16,35052%
4,62158%
2,44332%
1,76944%
0,57023%

2020
1,75988%
6,22976%
8,25216%
3,74945%
3,63726%
12,61140%
2,85534%
16,55145%
4,63030%
2,59882%
1,69007%
0,50829%

2021
1,86538%
6,78925%
7,65710%
3,55621%
3,62810%
12,86409%
2,96386%
16,75237%
4,63902%
2,75432%
1,61071%
0,44635%

9,22934%
10,01557%
8,33058%
1,42004%
5,22466%
2,96848%

9,17865%
9,69792%
7,87281%
1,42208%
5,38636%
3,17829%

9,12796%
9,38028%
7,41503%
1,42411%
5,54806%
3,38809%

9,07727%
9,06263%
6,95726%
1,42614%
5,70977%
3,59790%

9,02658%
8,74498%
6,49949%
1,42817%
5,87147%
3,80770%

8,97589%
8,42734%
6,04171%
1,43021%
6,03317%
4,01750%

8,92520%
8,10969%
5,58394%
1,43224%
6,19487%
4,22731%

2022
eind % 2023
1,97087%
2,07637%
7,34874%
7,90824%
7,06203%
6,46696%
3,36297%
3,16973%
3,61894%
3,60979%
13,11678% 13,36947%
3,07238%
3,18090%
16,95330% 17,15423%
4,64774%
4,65646%
2,90982%
3,06532%
1,53134%
1,45198%
0,38441%
0,32247%
8,87452%
7,79204%
5,12617%
1,43427%
6,35657%
4,43711%

8,82383%
7,47439%
4,66840%
1,43631%
6,51827%
4,64691%

100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000% 100,00000%

Art.6:

Voor de begroting 2017 wordt het totaal aan benodigde gemeentelijke tussenkomsten
geraamd op 8.950.234,65 euro (ambulancewerking + brandweerwerking + brandwachtvergoeding Nieuwpoort). Het totaal van alle bedragen samen wordt in het gemeentelijke
budget 2017 als werkingstoelage aan de hulpverleningszone voorzien:

gemeenten

bijdragen
ambulance

vergoeding
vrijwilligers
NIE

bijdragen
brandweer
2017 - %

ALVERINGEM
DE PANNE
DIKSMUIDE
HEUVELLAND

4.968,00
350.000,00
150.000,00
50.000,00

1,44340%
4,55128%
10,03736%
4,32917%

HOUTHULST
IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE
KORTEMARK
LANGEMARK

50.000,00
150.000,00
8.580,00
350.000,00
12.254,00
8.018,00

3,66472%
11,85333%
2,52979%
15,94867%
4,60414%
2,13233%

LO-RENINGE
MESEN
NIEUWPOORT
POPERINGE
VEURNE
VLETEREN

3.330,00
980,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
3.674,00

1,92817%
0,69411%
9,12796%
9,38028%
7,41503%
1,42411%

WERVIK
ZONNEBEKE

175.000,00
12.365,00

TOTAAL

2.129.169,00

150.000,00

5,54806%
3,38809%
150.000,00

100,00000%

bijdragen
brandweer
2017 - bedrag

TOTAAL

96.290,16
303.618,88
669.598,88

101.258,16
653.618,88
819.598,88

288.801,77
244.475,88
790.743,43
168.763,95
1.063.946,25
307.145,20

338.801,77
294.475,88
940.743,43
177.343,95
1.413.946,25
319.399,20

142.249,13
128.629,49
46.304,53
608.932,20
625.764,64
494.661,52

150.267,13
131.959,49
47.284,53
1.108.932,20
725.764,64
844.661,52

95.003,31
370.114,72
226.021,71
6.671.065,65

98.677,31
545.114,72
238.386,71
8.950.234,65

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het totaal aan alle bedragen dat moet voorzien
worden in het gemeentelijk budget 2017 als werkingstoelage aan de hulpverleningszone.
Art.7:

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende modaliteiten, die integraal deel
uitmaken van het akkoord over de financiële verdeelsleutel:
1. De hulpverleningszone Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.
2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2018, voor zover ze
voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de organisatie
ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de betrokken
gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2018 worden gereorganiseerd. Elke
wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking garanderen in het kader van een
efficiënte SAH in een netwerk van posten.
3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke
brandweerposten gaan over naar de hulpverleningszone Westhoek. Deze worden op
kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organisatie van
de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoordeeld worden door
de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulanceforfait van de post.
4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de
hulpverleningszone Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor de
financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investeringen gebeurt
in de hulpverleningszone Westhoek bij voorkeur d.m.v. overboekingen van overschotten
op het exploitatiebudget of d.m.v. leningen. Indien nodig kan een investeringstoelage van
de gemeenten worden gevraagd, a rato van de procentuele bijdrage in de
brandweerwerking van het bewuste boekjaar.
5. De hulpverleningszone Westhoek streeft naar het meest efficiënt personeels-bestand.
6.

De hulpverleningszone Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in
een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het
kostenplaatje van de hulpverleningszone Westhoek te drukken en zo efficiënt mogelijk te
werken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking te stimuleren en te
coördineren.

7.

Art.8:

De hulpverleningszone Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren. Gelet op de
enorme financiële impact van de budgetten van de hulpverleningszone Westhoek op de
gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen principe van stringent
budgetteren in de hulpverleningszone. Dit betekent dat elke kredietaanvraag jaarlijks
dient grondig gemotiveerd te worden aan de zoneraad om o.a. een aanwasbudgettering
te vermijden.

De hulpverleningszone Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle
roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de
hulpverleningszone Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de
politiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere
gemeente.
Het rollend materieel ging over volgens volgende principes:
tussen de burgemeester en de hulpverleningszone Westhoek kan altijd een
overeenkomst gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van
herkomst van onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe
voertuigen)
de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname
zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtinventaris naar de hulpverleningszone Westhoek.
Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen niet
overgedragen worden):
15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de organen
van de hulpverleningszone Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van middelen.

Art.9:

Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van de
gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter beschikking worden
gesteld van de hulpverleningszone. Als eigenaar van de kazerne blijft de gemeente instaan
voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van de gebouwen. Enkel
het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak zijn ten laste van de
hulpverleningszone.

Art.10: Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de heer Geert Depotter,
secretaris ad hoc van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegouverneur.
6.

Politiezone Westkust. Gemeentelijke bijdrage 2017. Vaststelling.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid
 de omzendbrief BB 2009/05 van 4 september 2009 houdende de instructies voor het opstellen van
de budgetten voor 2010 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het ontwerpbudget van de politiezone voorziet een gemeentelijke toelage van 3.033.778 euro. Er
wordt eveneens 18.450 euro toelage voorzien voor een Ambtenaar Nood en Interventieplanning.
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
 een bedrag 3.033.778 euro is voorzien in het budget 2017
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

De bijdrage van de gemeente De Panne, zoals ingeschreven in het ontwerpgemeentebudget
2017, zijnde 3.033.778 euro goed te keuren en aan de politiezone Westkust toe te kennen.
Deze toelage wordt ingeschreven in het gemeentebudget 2017 onder rekeningcombinatie
040800/6493250.
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Art.2:

Een afzonderlijke toelage in te schrijven in het ontwerpbudget 2017 van 18.450 euro voor de
tewerkstelling van een ambtenaar Nood en Interventieplanning. Deze uitbetaling van deze
toelage is afhankelijk van de tewerkstelling van dit personeelslid. Deze toelage wordt
ingeschreven in het gemeentebudget 2017 onder rekeningcombinatie 043000/6493250

Art.3:

Dit besluit wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de politiezone Westkust

7.

Autonoom Gemeentebedrijf De Panne. Meerjarenplanwijziging 2014-2019 en
budgetwijziging 2016/1. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 art. 42 en art. 243 van het Gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het raadsbesluit dd. 19 maart 2013 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het
AGB en de gemeente De Panne
 het besluit van het directiecomité dd. 19 december 2016 houdende aktename van de
budgetwijziging 2016/1
 het besluit van de raad van bestuur van het AGB dd. 19 december 2016 houdende vaststelling van
de budgetwijziging 2016/1.
Gelet op de motivering van onderhavige beslissing, zijnde:
 Overwegende dat de budgetwijziging 2016/1 van het AGB werd opgesteld door de Raad van
Bestuur van het AGB, dat de budgetwijziging 2016/1 een tekort voorziet van in totaal 8.131.800,51
euro in investeringen, een overschot van 432.518,90 euro in exploitatie en een overschot van
7.704.505,70 euro in andere.
 Overwegende dat de budgetwijziging 2016/1 van het AGB ter goedkeuring aan de gemeenteraad
dient voorgelegd te worden.
BESLIST

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 5 onthoudingen (M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier,
M. Vandermeeren, R. Florizoone)

Art.1:

De budgetwijziging 2016/1 van het AGB De Panne met een totale winst van 5.224,09 euro
goed te keuren zoals voorzien in het ontwerp.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretarie en de financieel
verantwoordelijke van het AGB.

8.

Autonoom Gemeentebedrijf De Panne. Budget 2017. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 art. 42 en art. 243 van het Gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het raadsbesluit dd. 19 maart 2013 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het
AGB en de gemeente De Panne
 het besluit van het directiecomité dd. 19 december 2016 houdende aktename van het budget 2017
 het besluit van de raad van bestuur van het AGB dd. 19 december 2016 houdende vaststelling van
het budget 2017
Gelet op de motivering van onderhavige beslissing, zijnde:
 Overwegende dat het budget van het AGB werd opgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB,
dat het budget 2017 een tekort voorziet van in totaal 376.000 euro in investeringen, een overschot
van 430.183,08 euro in exploitatie en een tekort van 51.294,81 euro in andere
 Overwegende dat het budget 2017 van het AGB ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient
voorgelegd te worden
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BESLIST

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 5 onthoudingen (M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier,
M. Vandermeeren, R. Florizoone)

Art.1:

Het budget 2017 van het AGB De Panne met een totale winst van 8.112,36 euro goed te
keuren zoals voorzien in het ontwerp.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretarie en de financieel
verantwoordelijke van het AGB.

9.

Leningsovereenkomst AGB De Panne transactiekredieten investeringsenveloppe 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het Gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2011 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf De Panne, afgekort AGB De Panne, werden goedgekeurd
 de Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt dat
vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het winstoogmerk van het
AGB
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 19 december 2016
 de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 het voorstel van budget 2017 en het meerjarenplan 2014 – 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf De Panne;
 Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2017 worden geraamd op
376.000 EUR;
 Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering van
de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening
toestaat aan het AGB;
 Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt
als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB;
Gelet op de adviezen, zijnde:
 voorstel van het college van burgemeester en schepenen
BESLIST

Art.1:

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 5 onthoudingen (M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier,
M. Vandermeeren, R. Florizoone)

De gemeente keurt volgende leningsovereenkomst goed:
LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE
2017
Tussen:
De GEMEENTE DE PANNE, met zetel te te 8660 De Panne, Zeelaan 21, hier
vertegenwoordigd door:
de voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Eric VAN HEE;
de gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Veerle VAN ACKERE;
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van …..
waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief
toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en
366

Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE PANNE, afgekort “AGB De Panne”, met zetel te
8660 De Panne, Zeelaan 21 en ondernemingsnummer 0843.511.307, hier vertegenwoordigd
door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde JOHAN BLIECK,
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente De Panne op 27 september
2011 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand op 3 januari 2012 en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 17 januari 2012;
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen
door de Raad van Bestuur dd. 19 december 2016.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘lener’, anderzijds,
hierna samen genoemd ‘de partijen’
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:
Art. 1 – Voorwerp
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna
worden bepaald.
Art. 2 – Hoofdsom
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 376.000 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag.
Art. 3 – Doel van de lening
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten
van de investeringsenveloppe 2017.
Het bedrag van de lening wordt aan de lener terbeschikking gesteld door opnamen via de
rekening-courant tussen de Uitlener en de lener.
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.
Art. 4 – Duurtijd
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2037.
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan
afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid
Er is door de lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de
lening loopt.
Art. 6 – Terugbetaling
De lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:
Hoofdsom

376.000,000

Aantal jaren

20

Rentevoet

0%

Jaarnummer

Vervaldag

Aflossing

Intrest

Kapitaal

Uitstaand saldo

1

31/12/2018

18.800,00

0,00

18.800,00

357.200,00

2

31/12/2019

18.800,00

0,00

18.800,00

338.400,00

3

31/12/2020

18.800,00

0,00

18.800,00

319.600,00

4

31/12/2021

18.800,00

0,00

18.800,00

300.800,00

5

31/12/2022

18.800,00

0,00

18.800,00

282.000,00

6

31/12/2023

18.800,00

0,00

18.800,00

263.200,00
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7

31/12/2024

18.800,00

0,00

18.800,00

244.400,00

8

31/12/2025

18.800,00

0,00

18.800,00

225.600,00

9

31/12/2026

18.800,00

0,00

18.800,00

206.800,00

10

31/12/2027

18.800,00

0,00

18.800,00

188.000,00

11

31/12/2028

18.800,00

0,00

18.800,00

169.200,00

12

31/12/2029

18.800,00

0,00

18.800,00

150.400,00

13

31/12/2030

18.800,00

0,00

18.800,00

131.600,00

14

31/12/2031

18.800,00

0,00

18.800,00

112.800,00

15

31/12/2032

18.800,00

0,00

18.800,00

94.000,00

16

31/12/2033

18.800,00

0,00

18.800,00

75.200,00

17

31/12/2034

18.800,00

0,00

18.800,00

56.400,00

18

31/12/2035

18.800,00

0,00

18.800,00

37.600,00

19

31/12/2036

18.800,00

0,00

18.800,00

18.800,00

20

31/12/2037

18.800,00

0,00

18.800,00

0.00

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van
ingebruikname van het actief.
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE95
091000216358 van de Uitlener.
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met
100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere
begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd
onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende
brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog
verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend.
Art. 8 – Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:
 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen;
 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen
heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de
sommatie genoemd, zich in regel te stellen.
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener.
Art. 9 - Wijzigingen
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden
gewijzigd.
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch
enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.
Art. 11 - Toepasselijk recht
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de
hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd.
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Art. 12 – Splitsbaarheid
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk
toegelaten is.
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling
die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling.
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de
overeenkomst.
Aldus opgemaakt en ondertekend te De Panne op 19 december 2016 in twee originele
exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.
Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- financieel verantwoordelijke AGB
- de dienst Sport
- de dienst Communicatie

10. Onwaarden financieel beheerder d.d. 19 december 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit, in het bijzonder art. 55 §1 en §2
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de bewijsstukken die de onwaarde staven
- documenten van de deurwaarder waaruit blijkt dat de belastingplichtige onvermogend is
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- de belasting is niet inbaar of de kosten om te innen zijn te hoog ten opzichte van de belasting zelf
- volgende belastingen en/of kosten dienen in onwaarde gebracht te worden:
DR

Soort belasting/kost
Kosten 2

de

verblijven + milieu 2009
de

-5,19

1004/2009

Belasting op 2

1001/2009

Milieu 2009

-75,00

2665/2009

Milieu 2009

-50,00

Kosten 2

de

verblijven

Bedrag in euro

verblijven + milieu 2010

Kosten milieu 2010
de

877/2010

Belasting op 2

verblijven 2010

878/2010

Milieu 2010

2553/2010

Milieubelasting 2010

-575,00

5,29
5,41
-575,00
-75,00

Kosten milieu 2011
de

5,65

578/2011

Belasting op 2

579/2011

Milieubelasting 2011

-75,00

1650/2011

Milieubelasting 2011

56,00

Kosten 2

de

verblijven 2011

-107,64

verblijven + milieu 2012

Kosten milieu 2012
de

-11,45
5,65

606/2012

Belasting op 2

607/2012

Milieubelasting 2012

-75,00

961/2012

Milieubelasting 2012

-7,81

Kosten 2

de

verblijven 2012

-575,00

verblijven + milieu 2013

Kosten milieu 2013

-575,00

-5,80
29,10
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de

8/2013

Belasting op 2

verblijven 2013

-575,00

9/2013

Milieubelasting 2013

-75,00

13/2013

Milieubelasting 2013

282,00

Kosten gebruik openbare weg 2014

5,90

Kosten milieu 2014

47,20

Kosten wooneenheden zonder domicilie 2014

11,80

22/2014

Belasting op ander gebruik openbare weg 2014

50,00

15/2014

Milieubelasting 2014

509,88

7/2014

Belasting wooneenheden zonder domicilie 2014

535,00

36/2014

Belasting wooneenheden zonder domicilie 2014

1070,00

8/2014

Milieubelasting 2014

75,00

37/2014

Milieubelasting 2014

150,00

Kosten milieu 2015

47,14

15/2015

Milieubelasting 2015

500,70

11/2015

Belasting wooneenheden zonder domicilie 2015

4450,00

34/2015

Belasting wooneenheden zonder domicilie 2015

775,00

12/2015

Milieubelasting 2015

450,00

35/2015

Milieubelasting 2015

75,00

13/2016

Plaatsrechten op de markt 2016

15/2016

Milieubelasting 2016

857,00

7/2016

Belasting wooneenheden zonder domicilie 2016

775,00

8/2016

Milieubelasting 2016

1248,00

75,00

TOTAAL
BESLIST

8648,25

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Bovenstaande belastingen worden in onwaarde gebracht wegens materiële vergissingen,
omdat de kosten tot inning te hoog zijn of omdat inning niet mogelijk is.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.

11. Onwaarden toegestaan door schepencollege d.d. 19 december 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit, in het bijzonder art. 55 §1 en §2
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de bewijsstukken die de onwaarde staven
- documenten van de deurwaarder waaruit blijkt dat de belastingplichtige onvermogend is
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- de belasting is niet inbaar of de kosten om te innen zijn te hoog ten opzichte van de belasting zelf
- volgende belastingen en/of kosten dienen in onwaarde gebracht te worden:
DR

1650/2011
961/2012
13/2013

Soort belasting/kost

Bedrag in euro

Kosten milieu 2011

5,65

Milieubelasting 2011

149,00

Kosten milieu 2012

5,65

Milieubelasting 2012

93,00

Kosten milieu 2013

13,23

Milieubelasting 2013

186,00
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Kosten milieu 2014

5,90

Kosten wooneenheden zonder domicilie 2014

5,90

15/2014

Milieubelasting 2014

40,00

36/2014

Belasting op de wooneenheden zonder domicilie 2014

37/2014

Milieubelasting 2014

75,00

Kosten milieu 2015

47,20

535,00

Kosten wooneenheden zonder domicilie 2015

5,90

Kosten taxi’s 2015

5,90

15/2015

Milieubelasting 2015

487,00

32/2015

Milieubelasting 2015

93,00

28/2015

Belasting op taxi’s 2015

11/2015

Belasting op de wooneenheden zonder domicilie 2015

9450,00

34/2015

Belasting op de wooneenheden zonder domicilie 2015

387,50

12/2015

Milieubelasting 2015

450,00

35/2015

Milieubelasting 2015

37,50

10/2016

Belasting op de wooneenheden zonder domicilie 2015

11/2016

Milieubelasting 2015

225,00

5/2016

Belasting op niet-bebouwde percelen 2016

583,50

15/2016

Milieubelasting 2016

577,00

21/2016

Belasting op inname openbaar domein door gesloten
terrassen die deel uitmaken van handelszaak of woning 2016

7/2016

Belasting op de wooneenheden zonder domicilie 2016

8/2016

Milieubelasting 2016
TOTAAL

200,00

2325,00

1350,00
84200,00
7800,00
109338,83

,
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Bovenstaande belastingen worden in onwaarde gebracht wegens materiële vergissingen,
omdat de kosten tot inning te hoog zijn of omdat inning niet mogelijk is.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.

12. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 42, §3 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet;
 het Wetboek van de inkomstenbelastingen:
 artikel 251 tot en met 260ter over de grondslag van de onroerende voorheffing;
 artikel 297 tot en met 463 over de procedure van vestiging en invordering;
 artikel 464/1 over de vestiging van opcentiemen.
 artikel 471 tot en met 504 over het kadastraal inkomen;
 decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2001, hoofdstuk XII - onroerende voorheffing;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen) en 5 onthoudingen (M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier,
M. Vandermeeren, R. Florizoone)
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Art.1:

Voor het aanslagjaar 2017 worden 1950 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Art.2:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Belastingen.

13. Retributie op het inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven. Opheffen en invoeren.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij
decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;
 het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012,
gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;
 het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16 september 2016;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde :
 de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen);
 de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende een retributie op het inzamelen van
afval via gedifferentieerde tarieven;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de aanleiding, zijnde :
 de intercommunale IVVO heeft voorgesteld om de tarieven op de recyclageparken te uniformiseren.
Deze tarieven worden opgenomen in een apart reglement, met name m.b.t. een contantbelasting
voor het inzamelen van afval via het recyclagepark. Voor de huis-aan-huisophaling van bepaalde
afvalfracties blijft een retributiereglement noodzakelijk;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het Vlarema, dat in werking getreden is op 1 juni 2012, beoogt de afvaltarieven in de gemeenten te
harmoniseren;
 De ophaling van snoeihout of het hakselen van het snoeihout aan huis en de huis-aan-huis ophaling
van grofvuil vereisen onder meer de rit van de vrachtwagen of tractor en de inzet van personeel.
Omdat dit voor het gemeentebestuur uitgavenposten zijn, is het billijk daarvoor de kosten aan de
aanvrager door te rekenen. De retributie moet immers kostendekkend zijn;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing dd. 17 december 2013, houdende een retributie op het inzamelen van afval via
gedifferentieerde tarieven, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Art.2:

Er wordt vanaf 1 januari 2017 een retributie gevestigd op de volgende fracties van
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval die huis-aan-huis worden ingezameld:
§ 1. De retributie is van toepassing voor het ophalen en composteren van de GF(t)-fractie en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. Onder GF(t) wordt verstaan groenten, fruit en
kleine hoeveelheden tuinafval. De retributie voor het ophalen én verwerken van de GF(t)fractie is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke huis-aanhuisinzameling van GF(t) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval door middel van
de door de I.V.V.O. voorgeschreven GF(t)-containers. De retributie wordt berekend op het
gewichtsverschil van de container voor en na het ledigen door de ophaalwagen.
a) Bij de levering van de GF(t)-container zal door de I.V.V.O. een waarborg worden
aangerekend van 25 EUR ongeacht het volume van de container(s) of het aantal.
b) De retributie bedraagt 0,05 EUR per kg GF(t);
c) De gebruiker ontvangt een betalingsuitnodiging van 25 EUR op rekeningnummer van
het gemeentebestuur. Bij elke ophaling zal de retributie afgetrokken worden van dit
vooraf betaalde bedrag. Zodra het nog beschikbare bedrag lager is dan 10 EUR
wordt door de I.V.V.O. een nieuwe betalingsuitnodiging van 25 EUR gestuurd.
372

De containers worden geledigd zolang het nog beschikbare bedrag vijf
bankwerkdagen vóór de ophaling positief is.
d) Bij afmelding wegens verhuizing of overlijden wordt de GF(t)-ophaling afgesloten en
de waarborg en het nog beschikbare bedrag teruggestort.
e) Elke container kan op een eenvoudige aanvraag van de gebruiker uitgerust worden
met een kantelslot. Dit kantelslot wordt door de intercommunale I.V.V.O. verhuurd
aan 30 EUR per slot en per jaar. De huurkost wordt gedurende vijf jaar aangerekend
en vervalt vanaf het zesde jaar.
§ 2. De retributie is van toepassing voor de huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil.
a) De retributie is verschuldigd door de persoon die bij het gemeentebestuur de ophaling
van het grof huisvuil aanvraagt.
b) De retributie bedraagt 75 EUR per ophaalbeurt voor zover de duur om de
vrachtwagen te laden beperkt blijft tot 10 minuten. Indien de laadduur 10 minuten
overschrijdt, wordt een forfaitaire prijs van 50 EUR per 10 bijkomende minuten
geheven.
c) De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur opgemaakt door het
gemeentebestuur.
§ 3. De retributie is van toepassing voor de ophaling en/of het hakselen van snoeihout aan
huis.
a) De retributie is verschuldigd door de persoon die bij het gemeentebestuur de ophaling
en/of het hakselen van snoeihout aan huis aanvraagt.
b) De retributie voor het afhalen van snoeihout bedraagt 40 EUR per ophaalbeurt.
De retributie voor het hakselen van snoeihout bedraagt 50 EUR voor het eerste uur.
Indien de duur voor het hakselen een uur overschrijdt, wordt 25 EUR per begonnen
halfuur aangerekend.
c) De betaling daarvan gebeurt na ontvangst van de factuur opgemaakt door het
gemeentebestuur.
Art.3:

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie via een dwangbevel worden ingevorderd,
voor zover de schuld onbetwist en opeisbaar is. Bij betwisting wordt de retributie
burgerrechtelijk ingevorderd.

Art.4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

14. Contantbelasting op het inzamelen van afval via het recyclagepark.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- artikel 170, §4 van de Grondwet;
- artikel 42 en 43 §2 15° van het gemeentedecreet;
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
- het decreet van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) regelt het duurzaam materialenbeheer in
Vlaanderen. Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op basis waarvan de
gemeenten instaan voor de organisatie van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval dat ontstaat op hun grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de gemeente een
intergemeentelijk samenwerkingsverband (in casu IVVO) machtigt de door de gemeente
goedgekeurde belastingen voor het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht van die
gemeente. Dergelijke machtiging levert voor de gemeente een administratieve vereenvoudiging op;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA
genoemd) legt de gemeenten op rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen van de
gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van huishoudelijk
afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde afvalfracties
vastgelegd in bijlage 5 van Vlarema;
- het besluit van de Raad van Bestuur van de intercommunale IVVO dd. 17 mei 2016 houdende een
principieel akkoord om een uniformisering van de retributietarieven op de recyclageparken voor te
stellen aan haar leden;
- de principiële beslissing van het schepencollege dd. 1 augustus 2016 houdende de intentie om in
te stappen in de uniformisering van de retributietarieven van de recyclageparken;
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Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 16 september 2016 vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de
planperiode 2016-2022;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
- De gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVVO wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke contantbelastingreglementen te
uniformiseren met het oog op vereenvoudiging voor de parkbezoeker en de parkopzichter. Dit
voorstel houdt onder meer rekening met directe inning via betaalkaart, graduele invoering van eID
als toegangscontrole en de mogelijkheid om op termijn gemeentegrensoverschrijdend te werken en
aldus de dienstverlening voor de inwoners van de IVVO-regio te versterken. De IVVO voorziet in
een jaarlijkse korting op de beheersvergoeding voor het recyclagepark, zijnde €8.154;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019
een contantbelasting gevestigd op het inzamelen van afval via het recyclagepark;

Art.2:

De belasting voor de ingezamelde fracties van huishoudelijk afval en vergelijkbaar
bedrijfsafval aangebracht op het recyclagepark (containerpark genoemd) wordt vastgesteld
als volgt:
inwoners en tweede verblijvers:
fractie
Grofvuil
(brandbaar afval )
Asbestafval
Inert bouwafval
Houtafval
Tuinafval
Piepschuim
Luiers
KGA, frituurolie en -vet, textiel, papier
en karton, metalen, bol glas, elektrische
en elektronische toestellen, PE-folie,
PMD

tarief
0,170 EUR/kg
0,170 EUR/kg
vanaf 201 kg/gezin/jaar
0,040 EUR/kg
gratis
gratis
3 EUR/25 zakken
gratis

bedrijven, verenigingen e.a.
fractie gelijkaardig bedrijfsafval
Grofvuil
(brandbaar afval )
Asbestafval
Inert bouwafval
Houtafval
Tuinafval
Tuinafval van tuinaannemers
Piepschuim
Luiers
KGA, frituurolie en -vet, textiel, papier en karton,
metalen, bol glas, elektrische en elektronische
toestellen, PE-folie, PMD

tarief
0,170 EUR/kg
0,170 EUR/kg
0,060 EUR/kg
Gratis
0,040 EUR/kg
1,50 EUR/zak
niet van toepassing
gratis

Onder grofvuil wordt verstaan :
Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de
vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt
voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief
ingezamelde afvalstoffen.
Onder asbestafval wordt verstaan :
- Gebonden asbestcement (bv. eternit)
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Onder inert bouwafval wordt verstaan :
- steenpuin
- gewapend beton
- keramiek en porselein
- cellenbeton (bv. ytong) en gips of gipskarton
- vlak glas
Deze fracties dienen gescheiden te worden gedeponeerd in de betrokken containers.
Onder houtafval wordt verstaan :
- afbraakhout
- onbehandeld en behandeld houtafval
- treinbilzen
Onder tuinafval wordt verstaan :
- groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten
Groente- en fruitafval wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling
aan huis van gft-afval via de groene IVVO containers.
De fractie ‘tuinafval’ is enkel betalend voor tuinaannemers.
Art.3:

De contantbelasting vermeld in artikel 1 is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone
van het recyclagepark ongeacht of deze de betalende fracties per gemotoriseerd voertuig, per
fiets of te voet aanbrengt.
De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per afvalfractie. De
bezoeker duidt de juiste fractie aan op de zuil bij de ingaande weegbrug van de betaalzone.
Een brutoweging wordt geregistreerd. Na uitladen van de aangeduide fractie rijdt de bezoeker
naar de uitgaande weegbrug voor een tarraweging. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht
is het aangeleverde gewicht, geregistreerd volgens een veelvoud van 10 kg, waarop de
contantbelasting volgens artikel 2 wordt gerekend. Het verschuldigde bedrag wordt vereffend
aan de betaalzuil. De bezoeker ontvangt een ticket.
Indien de aanbieder meerdere betalende fracties heeft, is hij verplicht zich voor elke fractie
apart te registreren aan de betaalzone.
Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg vermenigvuldigd met de
contantbelasting voor de betrokken fractie.

Art.4:

De bezoeker dient bij voorkeur te betalen via betaalkaart (bancontact) op het park of door het
storten van een provisie op een vaste rekening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Er wordt geen krediet toegestaan op de provisierekening, tenzij betaling op het
park door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is. Indien de provisierekening
ontoereikend is, kan de bezoeker zijn provisierekening aanzuiveren bij voorkeur via
betaalkaart of via overschrijving. Een volgend bezoek aan het recyclagepark kan indien het
eventuele negatief saldo is betaald. De parktoezichter heeft het recht de toegang tot en het
gebruik van het recyclagepark te weigeren indien de bezoeker onvoldoende saldo ter
beschikking heeft.

Art.5:

De contantbelasting wordt conform de modaliteiten bepaald in artikel 3 geïnd door het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO. Bij gebrek aan betaling binnen een termijn
van 1 jaar wordt de belasting een kohierbelasting.
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
De toegang tot het recyclagepark is enkel toegelaten voor particulieren en bedrijven die in het
bezit zijn van een geldige toegangskaart.
De particulier krijgt toegang tot het park met zijn/haar eID of geldige toegangskaart.
De referentiepersoon per gezin is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
contantbelasting. Onder ‘gezin’ wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft,
hetzij twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden gebonden – gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. De inschrijving in de
bevolkingsregisters is beslissend, tenzij andersluidend bewijs.

Art.6:

Art.7:

375

Art.8:

Art.9:

De toegang tot het recyclagepark wordt geweigerd van zodra een persoon is uitgeschreven uit
het bevolkingsregister of het kohier van wooneenheden zonder domicilie of indien tijdelijk de
toegang tot het park geschorst wordt.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Milieu
- de IVVO
- dienst Belastingen
- de financieel beheerder

15. Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het containerpark. Opheffen
en invoeren.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 173 van de Grondwet;
 artikel 42, §3 van het gemeentedecreet;
 artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 – van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
 de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 december 2014 houdende tarieven voor verkoop van artikelen
i.v.m. afval op het containerpark;
 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2013 rond de aanpak van
de integrale netheid in De Panne en de oprichting van een afvalwerkgroep die een project ‘De
Panne schoonste kustgemeente’ uitwerkt;
 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari 2016 houdende de
verkoop van compost in zakken via het containerpark;
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
 het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse Regering voor de planperiode 2016 - 2022;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Er kunnen bij de intercommunale IVVO zakken compost van 40 liter worden aangekocht tegen een
prijs van 3,5 EUR/zak. Deze zakken worden via het recyclagepark te koop aangeboden. Het is billijk
de kostprijs van de koper te recupereren;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Het reglement d.d. 22 december 2014 houdende tarieven voor de verkoop van artikelen i.v.m.
afval op het containerpark wordt opgeheven op 1 januari 2017.

Art.2:

Met ingang van 1 januari 2017 zijn voor de verkoop van artikelen i.v.m. afval op het
containerpark volgende tarieven van toepassing:
- restafvalzak € 1,00
- kleine restafvalzak € 0,50
- PMD-zak € 0,13
- rol (20 zakken) PMD-zakken € 2,50
- grote PMD-zak € 0,26
- hondenpoepzakjes (biologisch afbreekbaar) € 2,50/50 zakken
- luierzakken € 1/10 zakken
- piepschuimzak € 1,50
- zak compost 40 l € 3,50/zak
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- compostvat € 22,00
- losstaande compostbak € 50,00
- basismodule compostbak (1280 liter) € 66,00
- aanbouwmodule compostbak (1280 liter) € 44,00
- roerstok € 5,00
- wormenbak € 13,50
- container restafval 240 l € 70,00
- container restafval 1100 l € 499,13
- container papier en karton 120 l € 45,00
- stickers vogels 1 voor € 2,00; 2 voor € 3,70
- nestkastje koolmees € 9,00
- nestkastje grauwe vliegenvanger € 9,00
- nestkast kerkuil € 51,00
- nestkast steenuil € 39,50
Art.3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Belastingen
- de dienst Milieu
- het containerpark
- de dienst Toerisme

16. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de goedkeuring door de gemeente De Panne van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen,
teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd
opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een
delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van
Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 de gemeente De Panne en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van
en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze
nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een
impact op het openbaar domein;
 op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn een
aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
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ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
-

Art.2:

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.

Art.3:

Retributie naar aanleiding van sleufwerken:
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17
euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Art.4:

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen:
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro
per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.

Art.5:

Inning:
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.

Art.6:

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie via een dwangbevel worden ingevorderd
voor zover de schuld onbetwistbaar en opeisbaar is. Bij betwisting wordt de retributie
burgerrechtelijk ingevorderd.

Art.7:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.8:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Belastingen

17. OCMW. Actualisatie meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet
 de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, in het
bijzonder artikel 26bis, §1, 1°lid
 het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 282
 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald, artikel 148§1
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 inzake de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW
 het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 november 2015 waarbij het
meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld
 bespreking op 26 september 2016 met het college van burgemeester en schepenen
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Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het geactualiseerde meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW, zoals overgemaakt aan het
gemeentebestuur op 28 oktober 2016
BESLIST

met 14 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen), 1 neen-stem (M. Logier) en 4 onthoudingen (M.
Bossuyt, M. Linthout, S. Van Damme, R. Florizoone)

Art.1:

De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW wordt goedgekeurd.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW.

18. OCMW. Budgetwijziging 1/2016. Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 Het gemeentedecreet
 de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, in het
bijzonder artikel 26bis, §1, 7°lid
 het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 282
 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald, artikel 148§1
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 inzake de kennisname van het budget
2016 van het OCMW
 bespreking op 26 september 2016 met het college van burgemeester en schepenen
 de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 oktober 2016 inzake de
budgetwijziging 1/2016
 de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende de goedkeuring van de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de voorgelegde budgetwijziging 1/2016 – exploitatie en investeringen van het OCMW
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 1/2016 – exploitatie en investeringen van het
OCMW.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW (2 exemplaren).

19. OCMW. Budget 2017. Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet
 de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, in het
bijzonder artikel 26bis, §1, 1°lid
 het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 282
 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald, de artikels 149 tot en met 155
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 - exploitatie en investeringen
 de bespreking op 26 september 2016 met het college van burgemeester en schepenen
 het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 oktober 2016 waarbij het exploitatie- en
investeringsbudget dienstjaar 2017 wordt vastgesteld
 de beslissing van de gemeenteraad van 14 november 2016 houdende de goedkeuring van de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het budget 2017 – investeringen en exploitatie van het OCMW, overgemaakt aan het
gemeentebestuur op 28 oktober 2016;
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BESLIST
Art.1:

Er wordt akte genomen van het budget 2017 - investeringen en exploitatie van het OCMW.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW.

20. Raad voor maatschappelijk welzijn. Dagorde d.d. 16 november 2016. Kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 Het decreet van 19 december 2008 (BS 24 december 2008) betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder het artikel 31: "Behalve in
spoedeisende gevallen en behalve in geval van de toepassing van artikel 16 (installatie van de
ocmw-raad) wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het lid
van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. De agenda, behoudens de punten die betrekking
hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn of hun onderhoudsplichtigen, wordt onder dezelfde voorwaarden meegedeeld aan de
burgemeester en aan de gemeenteraad. In spoedeisende gevallen kan die termijn ingekort worden."
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 Het schrijven van mevrouw Ann Mouton, OCMW-secretaris d.d. 9 november 2016 met de
vermelding van de dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 november 2016:
Openbaar
1. Goedkeuring notulen zitting 18 oktober 2016. Gedeelte openbare zitting.
2. Presentatie project 'Lekker maaltje' door John Vermote.
3. Koninklijk Besluit van 3 oktober 2016 (BS 11 oktober 2016) tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.
4. Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016 houdende
wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
5. Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 (KB 13 oktober 2016) tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de
armoedebestrijding.
6. Cel Huisvesting. Kennisname van de geactualiseerde kostprijzen van de sociale woningen van
het OCMW. Vaststelling van de basishuurprijs en de normale huurwaarde van 1 januari 2017.
7. Budgethouderschap. Ter kennisname lijst met betrekking tot de door de budgethouders of zijn
gerechtigde goedgekeurde facturen.
8. Budgethouderschap. Goedkeuring lijst van openstaande schulden waarvoor de raad voor
maatschappelijk welzijn budgethouder is.
9. Personeel. Openverklaring van één voltijdse functie van administratief medewerker C1-C3 in
het contractuele kader voor één jaar met kans op verlenging. Aanleg werfreserve van 24
maanden en samenstelling van de selectiecommissie.
10. Nieuwbouw J. Demolderlaan 1. Herberekening kostprijs naar aanleiding van de aanpassing van
de plannen van het verfijnd ontwerp.
11. Nieuwbouw lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. Bevel van aanvang der werken sloop en
bouw.
12. Sociaal bouwproject De Dreve Stationsstraat 9 - 11. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze
overdracht openbaar domein en uitrustingswerken.
13. Overeenkomst tussen OCMW De Panne en WZC St.-Bernardus houdende bruikleen van tuin.
Opzeg in onderling akkoord.
14. Dienst Thuiszorg. Invoeren maximum opleg als tussenkomst in de verblijfskosten in erkende
woonzorgcentra per 1 september 2016.
15. Dienst Thuiszorg. Woonzorgcentrum St.- Jozef, Iepersteenweg 6 te 8600 Woumen.
Kennisname van de dagprijs.
16. Dienstencentrum voor personen met een handicap 't Weyerke, Heusden - Zolder. Aanvraag
financiële tussenkomst.
17. VZW Vondels, Ieper. Aanvraag financiële tussenkomst 2017.
18. Documenten ter kennisname.
Besloten
19. Goedkeuring notulen zitting 18 oktober 2016. Gedeelte besloten zitting.
20. Financiële dienst. Invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen. Viseren en
uitvoerbaar verklaren dwangbevelen van de financieel beheerder.
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21. Personeel. X consolidatie arbeidsongeval van 9 september 2016 zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid.
22. Personeel. Y, onthaalouder, consolidatie arbeidsongeval van 29 augustus 2016 zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid.
NEEMT KENNIS VAN
Art.1:

De dagorde van 16 november 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn.

21. Sociale woningen. Herziening huurprijzen op 1 januari 2017. Bekrachtiging beslissing
schepencollege d.d. 28 november 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving :
- het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en zijn latere wijzigingen;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en zijn latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 76;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociaal
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en zijn latere wijzigingen, in het
bijzonder artikels 1, 9 tot en met 19;
- het Ministerieel besluit van 28 juni 2016 (B.S. 18 augustus 2016) tot vaststelling van de coëfficiënt
voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het
toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 5;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde :
- de beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2015 houdende de kennisname van de
geactualiseerde kostprijs en de vaststelling van de basishuurprijs en de normale huurwaarde voor
de sociale woningen vanaf 1/1/2016;
Gelet op de relevante documenten, zijnde :
- de richtlijnen van 10 oktober 2016 van het Agentschap Wonen-Vlaanderen over de
huurprijsberekening voor woningen verhuurd door een lokaal bestuur in 2017;
- een overzicht van de geactualiseerde kostprijs van de woningen met toepassing van de coëfficiënt
uit het vermelde Ministerieel besluit van 28 juni 2016. In de bijlage is de beknopte historiek van de
kostprijs en de basishuurcoëfficiënt zichtbaar voor 2016 – 2017;
- de berekeningsbladen van de normale huurwaarde volgens de huurcalculator per sociale
typewoning met indexatie in 2016;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde :
- de basishuurprijs en de normale huurwaarde voor de sociale woningen worden na het verschijnen
van het Ministerieel besluit over de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de
geactualiseerde kostprijs van de woningen jaarlijks vastgesteld alvorens de herziening van de reële
huurprijzen vanaf 1 januari uit te voeren;
- de basishuurprijs ligt tussen 3% en 7.5% van de geactualiseerde kostprijs, wordt afgerond naar
een (hoger) tiental, kan met maximum 10% per jaar stijgen en mag nooit hoger zijn dan de normale
huurwaarde;
- de beleidskeuze van de schepen van huisvesting om de basishuurprijzen 2016 voor alle woningen
te behouden voor de huurprijsherziening vanaf 1/1/2017;
- het percentage van de basishuurcoëfficiënt blijft volledig in regel met de bepalingen uit het
kaderbesluit sociale huur, na toepassing van de actualisatiecoëfficiënt voor 2017, bij gelijkblijvende
basishuurprijs tegenover 2016;
- de vaststelling van de normale huurwaarde van de woningen in de Noorddreef werd in juni 2013
doorgevoerd op basis van de huurschatter.be (instrument Agentschap Wonen – Vlaanderen), voor
de sociale woningen, die per 1 mei 2015 werden verhuurd volgens het sociale huurstelsel, was dit
in januari 2015. De normale huurwaarden van de nieuwbouwwoningen in de Veurnestraat 72
werden in oktober 2015 op basis van een schattingsverslag vastgesteld. Deze ‘nulwaarden’
worden jaarlijks, in de maand waarin de basishuurprijzen en de normale huurwaarden worden
vastgesteld, geïndexeerd via de huurcalculator van de Federale Overheidsdienst Economie. De
parameters worden als volgt ingevuld:
- huurprijs vastgesteld bij ondertekening contract is het bedrag van de normale huurwaarde zoals
vastgesteld door de gemeenteraad: juni 2013 voor de Noorddreef, januari 2015 voor de sociale
woningen in het omschakelingsproject en oktober 2015 voor de nieuwbouwwoningen Veurnestraat
72;
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-

jaar en maand van ondertekening van het contract en van inwerkingtreding van het contract is
respectievelijk juni 2013, januari 2015 en oktober 2015;
de waarde, die door de huurcalculator wordt weergegeven, wordt overgenomen zonder afronding.

Gelet op de uitgebrachte adviezen, zijnde :
- de geactualiseerde kostprijs van de sociale woningen;
- de normale huurwaarden voor alle individuele woningen jaarlijks te laten evolueren volgens de
huurcalculator.
BESLIST met algemeenheid van stemmen:
Art.1:

De beslissing van het schepencollege d.d. 28 november 2016 inzake de geactualiseerde
kostprijs van de sociale huurwoningen wordt bekrachtigd.

Art.2:

Kennis te nemen van de geactualiseerde kostprijs van de sociale huurwoningen:
Geactualiseerde
kostprijs

Wijk/compex
P. Dequidtstraat 1/G001

Type woning
studio

P. Dequidtstraat 1/G002

studio

€ 78.665,22

P. Dequidtstraat 1/101

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 1/102

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 1/201

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 1/202

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 3/G001

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 3/G002

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 3/101

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 3/102

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 3/201

appartement met 3 slaapkamers

€ 154.198,31

P. Dequidtstraat 3/202

appartement met 3 slaapkamers

€ 154.198,31

P. Dequidtstraat 5/G001

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 5/G002

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 5/101

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 5/102

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 5/201

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 5/202

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 7/G001

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 7/G002

appartement met 1 slaapkamer

€ 102.501,67

P. Dequidtstraat 7/101

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 7/102

appartement met 2 slaapkamers

€ 124.983,25

P. Dequidtstraat 7/201

appartement met 3 slaapkamers

€ 154.198,31

P. Dequidtstraat 7/202

appartement met 3 slaapkamers

€ 154.198,31

P. Dequidtstraat 2

woning met 3 slaapkamers

€ 148.567,74

P. Dequidtstraat 4

woning met 3 slaapkamers

€ 148.567,74

P. Dequidtstraat 6

woning met 3 slaapkamers

€ 148.567,74

P. Dequidtstraat 8

woning met 3 slaapkamers

€ 148.567,74

Kerkstraat 29 G01

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 G02

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 G03

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 G04

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 101

appartement met 2 slaapkamers

€ 170.835,23

Kerkstraat 29 102

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 103

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

€ 78.665,22
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Kerkstraat 29 104

appartement met 2 slaapkamers

€ 170.835,23

Kerkstraat 29 201

appartement met 2 slaapkamers

€ 170.835,23

Kerkstraat 29 202

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Kerkstraat 29 203

appartement met 4 slaapkamers

€ 250.794,24

Kerkstraat 29 204

appartement met 4 slaapkamers

€ 250.794,24

Duinenstraat 3 101

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Duinenstraat 3 102

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Duinenstraat 3 201

appartement met 2 slaapkamers

€ 170.835,23

Duinenstraat 3 202

appartement met 1 slaapkamer

€ 139.050,13

Veurnestraat 28/101

appartement met 1 slaapkamer

€ 104.926,33

Veurnestraat 28/ 102

appartement met 1 slaapkamer

€ 104.926,33

Veurnestraat 28/ 201

appartement met 2 slaapkamers

€ 149.708,23

Veurnestraat 28/ 202

appartement met 2 slaapkamers

€ 149.708,23

Veurnestraat 30/ G001

appartement met 1 slaapkamer

€ 104.926,33

Veurnestraat 30/ G002

appartement met 1 slaapkamer

€ 104.926,33

Veurnestraat 30/ 101

appartement met 2 slaapkamers

€ 149.708,23

Veurnestraat 30/ 102

appartement met 2 slaapkamers

€ 149.708,23

Veurnestraat 30/ 201

appartement met 3 slaapkamers

€ 191.334,74

Veurnestraat 30/ 202

appartement met 3 slaapkamers

€ 191.334,74

Noorddreef 3

woning met 3 slaapkamers

€ 245.334,13

Noorddreef 4

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 5

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 6

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 7

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 8

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 9

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 10

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 11

woning met 3 slaapkamers

€ 178.865,09

Noorddreef 12

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 13

woning met 3 slaapkamers

€ 174.509,67

Noorddreef 14

woning met 3 slaapkamers

€ 178.865,09

Veurnestraat 72 - 1G01

€ 141.959,98

Veurnestraat 72 - 3G01

appartement type 2/3 (MV)
appartement type 2/3
(rolstoeltoegankelijk)
appartement type 3/4

Veurnestraat 72 - 3G02

appartement type 2/3

€ 150.844,29

Veurnestraat 72 - 1101

appartement type 2/3

€ 141.959,98

Veurnestraat 72 - 1102

appartement type 3/4

€ 155.380,96

Veurnestraat 72 - 3101

appartement type 3/5

€ 199.991,55

Veurnestraat 72 - 1201

appartement type 1/2

€ 124.758,44

Veurnestraat 72 - 1202

appartement type 3/4

€ 155.380,96

Veurnestraat 72 - 2G01

Art.3:

€ 140.636,78
€ 173.149,59

De basishuurprijs en de normale huurwaarde voor de sociale woningen vanaf 1/1/2017 als
volgt vast te stellen:
Adres
P. Dequidtstraat 1/G001
P. Dequidtstraat 1/G002
P. Dequidtstraat 1/101

BHP 2017
NHW 2017
€ 270
€ 458,20
€ 270
€ 458,20
€ 340

€ 519,30
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P. Dequidtstraat 1/102

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 1/201

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 1/202

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 3/G001

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 3/G002

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 3/101

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 3/102

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 3/201

€ 510

€ 631,30

P. Dequidtstraat 3/202

€ 510

€ 631,30

P. Dequidtstraat 5/G001

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 5/G002

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 5/101

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 5/102

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 5/201

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 5/202

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 7/G001

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 7/G002

€ 340

€ 519,30

P. Dequidtstraat 7/101

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 7/102

€ 420

€ 590,57

P. Dequidtstraat 7/201

€ 510

€ 634,78

P. Dequidtstraat 7/202

€ 510

€ 634,78

P. Dequidtstraat 2

€ 500

€ 580,39

P. Dequidtstraat 4

€ 500

€ 580,39

P. Dequidtstraat 6

€ 500

€ 580,39

P. Dequidtstraat 8

€ 500

€ 580,39

Kerkstraat 29 G01

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 G02

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 G03

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 G04

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 101

€ 570

€ 631,30

Kerkstraat 29 102

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 103

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 104

€ 570

€ 631,30

Kerkstraat 29 201

€ 570

€ 631,30

Kerkstraat 29 202

€ 470

€ 621,12

Kerkstraat 29 203

€ 630

€ 753,49

Kerkstraat 29 204

€ 630

€ 753,49

Duinenstraat 3 101

€ 470

€ 621,12

Duinenstraat 3 102

€ 470

€ 621,12

Duinenstraat 3 201

€ 570

€ 631,30

Duinenstraat 3 202

€ 470

€ 621,12

Veurnestraat 28/101

€ 350

€ 539,66

Veurnestraat 28/ 102

€ 350

€ 539,66

Veurnestraat 28/ 201

€ 500

€ 590,57

Veurnestraat 28/ 202

€ 500

€ 590,57

Veurnestraat 30/ G001

€ 350

€ 539,66

Veurnestraat 30/ G002

€ 350

€ 539,66
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Veurnestraat 30/ 101

€ 500

€ 590,57

Veurnestraat 30/ 102

€ 500

€ 590,57

Veurnestraat 30/ 201

€ 640

€ 702,58

Veurnestraat 30/ 202

€ 640

€ 702,58

Noorddreef 3

€ 760

€ 788,37

Noorddreef 4

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 5

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 6

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 7

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 8

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 9

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 10

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 11

€ 830

€ 860,99

Noorddreef 12

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 13

€ 810

€ 840,24

Noorddreef 14

€ 830

€ 860,99

Veurnestraat 72 - 1G01

€ 680

€ 697,31

Veurnestraat 72 - 2G01

€ 670

€ 687,13

Veurnestraat 72 - 3G01

€ 830

€ 850,00

Veurnestraat 72 - 3G02

€ 720

€ 738,03

Veurnestraat 72 - 1101

€ 680

€ 697,31

Veurnestraat 72 - 1102

€ 750

€ 763,48

Veurnestraat 72 - 3101

€ 900

€ 916,17

Veurnestraat 72 - 1201

€ 600

€ 610,78

Veurnestraat 72 - 1202

€ 750

€ 763,48

Art.4:

Jaarlijks wordt de normale huurwaarde van elke woning vastgesteld door toepassing van de
huurcalculator van de Federale Overheidsdienst Economie.

Art.5:

De Cel huisvesting wordt belast met het verzamelen van de gegevens en de berekening van
de reële huurprijzen van alle zittende huurders in de sociale woningen.

Art.6:

Het schepencollege wordt belast met het vaststellen van de reële huurprijs vanaf 1 januari
2017 voor elke individuele referentiehuurder van de sociale woningen.

Art.7:

Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de cel huisvesting gemeente-OCMW
- het secretariaat
- de financieel beheerder

22. Westhoekoverleg. Vernieuwde overeenkomsten interlokale vereniging
Westhoekpersoneel. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
 het gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 november 2009 waarbij goedkeuring wordt verleend aan
de algemene overeenkomst en de aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’
Gelet op de aanleiding, zijnde:
 De algemene vergadering van Westhoekoverleg verleende in haar hoedanigheid van beheerscomité
van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 haar goedkeuring aan de
vernieuwde overeenkomsten die onderdeel uitmaken van de statuten van de interlokale vereniging.
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Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de algemene overeenkomst
 de aanvullende overeenkomsten ‘Welzijn in de Westhoek’, Energielening Westhoek’ en Forum
jeugd in de Westhoek’
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De eerste oprichting van het Westhoekpersoneel dateert van 2005. Deze interlokale vereniging
werd opgericht om het inzetten van personeel ten bate van meerdere westhoekgemeenten mogelijk
te maken.
 Het beheerscomité verleende goedkeuring aan twee nieuwe aanvullende overeenkomsten “Welzijn
in de Westhoek” en “Energielening Westhoek” en aan een aangepaste aanvullende overeenkomst
voor “Forum jeugd in de Westhoek”. Doordat er twee nieuwe aanvullende overeenkomsten worden
gecreëerd is er ook een wijziging opgetreden in de algemene overeenkomst. Dit betekent dat de
algemene overeenkomst dient goedgekeurd, evenals de aanvullende overeenkomsten welzijn,
energielening en jeugd.
 Met deze vernieuwde overeenkomsten wil Westhoekoverleg de intergemeentelijke samenwerking in
de Westhoek bundelen onder de interlokale vereniging Westhoekpersoneel, teneinde het afleggen
van verantwoording ten aanzien van de gemeenten en partners te verbeteren. De samenwerking
voor welzijn en energielening betreft reeds bestaande samenwerkingen die door deze operatie
worden ingekanteld in de interlokale vereniging Westhoekpersoneel. Specifiek worden in deze
beide samenwerkingen twee extra partners, respectievelijk OCMW Poperinge voor “energielening”
en vzw welzijnsraad arrondissement Ieper voor “welzijn” toegevoegd aan het
samenwerkingsverband
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De algemene overeenkomst evenals de aanvullende overeenkomsten “Welzijn in de
Westhoek”, “Energielening Westhoek” en “Forum jeugd in de Westhoek” goed te keuren zoals
in bijlage aan deze beslissing.

Art.2:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan Westhoekoverleg, p/a Streekhuis Westhoek,
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide

23. Samenwerkingsakkoord gemeente De Panne en DYZO vzw. Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de vzw DYZO
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De vzw DYZO, gegroeid uit de fusie van ‘Efrem’ en Tussenstap’, begeleidt zelfstandige
ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos voor de
gebruiker dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid via het Agentschap Ondernemen.
Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt de ondernemers verder op economisch,
juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij DYZO in alle discretie terecht voor het
redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een
nieuwe start na faling;
 Het
college
van
burgemeester
en
schepenen
stelt
voor
om
een
globale
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw DYZO, all-in service ten bedrage van 825
euro per jaar.
Gelet op de adviezen, zijnde:
 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een globale samenwerkingsakkoord met
DYZO, all-in service voor 1 jaar ten bedrage van 825 euro per jaar, alles inbegrepen, onafhankelijk
van de complexiteit en hoeveelheid van de dossiers, af te sluiten
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Een globale samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw DYZO voor het
behandelen van hulpvragen van individuele ondernemers en het ondersteunen van de
personeelsleden bij de uitoefening van hun functie.

Art.2:

Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst,
overgemaakt aan vzw DYZO.
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Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Lokale Economie
- de financieel beheerder

24. Prijssubsidiereglement sporthal Den Oosthoek. Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2011 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf De Panne, afgekort AGB De Panne werden goedgekeurd
 De beslissing van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand op 3 januari 2012 inzake de goedkeuring van de
gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2011 en de publicatie van deze beslissing in het
Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf
vanwege de Gemeente De Panne prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang
tot Sporthal Den Oosthoek
Gelet op de adviezen, zijnde:
 het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en schepenen
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De gemeenteraad stelt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing,
ten voordele van het Autonoom Gemeentebedrijf De Panne vast.

Art.2:

Het prijssubsidiereglement sporthal Den Oosthoek wordt als volgt vastgesteld:
Het Autonoom Gemeentebedrijf De Panne heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor
het kalenderjaar 2017 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf De Panne vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2017 de inkomsten uit het
verlenen van recht op toegang tot sportzalen in Sporthal Den Oosthoek minstens EUR
615.375,42 EUR (inclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het autonoom gemeentebedrijf De Panne vanaf 1
januari 2017 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de
sportzalen in Sporthal Den Oosthoek te vermenigvuldigen met een factor 6,07.
De Gemeente De Panne erkent dat het autonoom gemeentebedrijf De Panne, op basis van
deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de
sportzalen in Sporthal Den Oosthoek moet vermenigvuldigen met een factor 6,07 om
economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van Sporthal Den Oosthoek wenst de
Gemeente De Panne dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Gemeente De Panne wenst
immers de toegangsgelden te beperken opdat de sportzalen in Sporthal Den Oosthoek
toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente De Panne verbindt er zich toe om voor de
periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente De Panne voor recht op
toegang tot de sportzalen in Sporthal Den Oosthoek bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die
de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 5,07.
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het
Autonoom Gemeentebedrijf De Panne. In de mate er een prijssubsidieaanpassing
noodzakelijk is zal de Gemeente De Panne deze steeds documenteren.
de

Het Autonoom Gemeentebedrijf De Panne moet op de 5 werkdag van elke maand de
Gemeente De Panne een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op
toegang is verleend tijdens de voorbije maand tot Sporthal Den Oosthoek. Dit overzicht dient
tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten.
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De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debetnota
die het Autonoom Gemeentebedrijf De Panne uitreikt aan de Gemeente De Panne. De
Gemeente De Panne dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf De
Panne binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- financieel verantwoordelijke van AGB De Panne
- de dienst Sport
- de dienst Communicatie
-

25. Minnelijke onteigening rijkswachtwoning Brouwersstraat 49. Definitieve vaststelling van
het onteigeningsplan.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte
 de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake
onteigening ten algemenen nutte
 het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse
executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de culturele,
persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
 het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de
autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
 de omzendbrief BB 2011/5 van 14 oktober 2011 betreffende het besluit van de Vlaamse Regering
inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.’s, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 mei 2014 houdende goedkeuring van de ontwerpakte
betreffende de aankoop van het onroerend goed gelegen in de Brouwersstraat +49, kadastraal
ste
gekend onder 1 afdeling, sectie B, nummer 138H (domein van de Politiezone Westkust)
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 maart 2016 houdende voorlopige vaststelling van het
onteigeningsplan d.d. 20 januari 2016, zoals opgemaakt door landmeter-expert Carol Gunst uit
Koksijde, met betrekking tot een perceel gelegen Brouwersstraat 49, 8660 De Panne, kadastraal
ste
bekend De Panne, 1 afdeling, sectie B, nr. 138F (domein van de Regie der Gebouwen
 de beslissing van het schepencollege d.d. 11 april 2016 houdende sluiting van het openbaar
onderzoek dat georganiseerd werd van 18 maart 2016 tot en met 4 april 2016, inzake bovenvermeld
voorlopig vastgesteld onteigeningsplan, alsook vaststelling dat er geen bezwaren werden ingediend
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
- het wijkontwikkelingsplan wijk d’Achte d.d. december 2008, opgemaakt door Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen
- de samenwerkingsovereenkomst d.d. oktober 2013 tussen het gemeentebestuur, de
Woonmaatschappij IJzer en Zee en het Agentschap Wonen – Vlaanderen ter realisatie van het
bindend sociaal objectief
- het verslag van het lokaal woonoverleg d.d. 10 december 2015, in het bijzonder punt 5: projectvisie
site Brouwersstraat
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de brief d.d. 30 juni 2015 van het Federaal Aankoopcomité betreffende de verkoop van de
rijkswachtwoning gelegen Brouwersstraat +49/01 te De Panne
 onze brief d.d. 15 juli 2015 aan het Federaal Aankoopcomité betreffende de verkoop van de
rijkswachtwoning gelegen Brouwersstraat +49/01 te De Panne
 het ontwerp van onteigeningsplan d.d. 20 januari 2016 zoals opgemaakt door landmeter-expert
Carol Gunst uit Koksijde
 het bodemattest d.d. 25 april 2016 zoals opgemaakt door OVAM
 het stedenbouwkundig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 28 oktober
2016
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Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De gemeente wil, in samenwerking met de Woonmaatschappij IJzer en Zee, een inbreidingsproject
met sociale woongelegenheden realiseren op de site van de ex-rijkswachtkazerne in de
Brouwersstraat 49.
 De site bestaat uit meerdere percelen die niet allen dezelfde eigenaar hebben. Het perceel
ste
kadastraal gekend onder 1 afdeling, sectie B, nummer 138H is in eigendom van de Politiezone
Westkust. Voor de aankoop van dit perceel heeft de gemeenteraad reeds de ontwerpakte
goedgekeurd. De Politiezone Westkust is tevens eigenaar van het perceel nummer 138G. Hier
betreft het echter het perceel met nummer 138F waarvan de Regie der Gebouwen de eigenaar is.
 Het Federaal Aankoopcomité deelde ons per brief van 30 juni 2015 mee dat het op vraag van de
Regie der Gebouwen op korte termijn zal overgaan tot de verkoop van de rijkswachtwoning gelegen
Brouwersstraat +49/01 te De Panne. Indien de gemeente deze woning zou wensen aan te kopen,
dan kan dit tegen de prijs van 135.000 euro, te verhogen met 3,6875% vergoeding voor wederbeleg
en wachtintresten, hetzij 139.978,13 euro, evenwel op voorwaarde dat de gemeente voor deze
aankoop een onteigeningsbesluit neemt.
 Het algemeen nut en de noodzaak van de onteigening zijn geformuleerd in de nota van 9 februari
2016, opgesteld door Annick Werkers, deskundige wonen van het OCMW, welke integraal deel
uitmaakt van en als bijlage gevoegd is bij de onderhavige beslissing.
 De gemeenteraad heeft het onteigeningsplan voorlopig vastgesteld op 7 maart 2016. Het openbaar
onderzoek inzake dit onteigeningsplan werd georganiseerd van 18 maart tot en met 4 april 2016. Er
werden geen bezwaren ingediend. Na de organisatie van het openbaar onderzoek en de ontvangst
van het bodemattest en het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, kan het
onteigeningsplan definitief vastgesteld worden.
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
 een bedrag van 500.000 euro opgenomen in het budget 2016 onder rekeningcombinatie
2603000/005000 (actieplan 5.2. / actie 5.2.1.)
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Het onteigeningsplan d.d. 20 januari 2016, zoals opgemaakt door landmeter-expert Carol
Gunst uit Koksijde, wordt definitief vastgesteld.

Art.2:

De bijhorende nota van 9 februari 2016, opgesteld door Annick Werkers, deskundige wonen
van het OCMW, wordt volledig bijgetreden en maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van dit
besluit.

Art.3:

Het dossier wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Secretariaat
- de dienst Ruimtelijke Ordening

26. Inrichting speelterrein Bosheide. Voorontwerp. Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 houdende vaststelling van de lijst van
nominatief in het budget 2016 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van
gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor het creëren van speelgelegenheden geopteerd
om de voor een totaal bedrag van 74.000,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de
voorwaarden zelf vast te stellen;
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- de gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 september 2016 inzake het aanstellen van een ontwerper en
opvolging van de aanleg van een nieuw speelterrein ‘De Bosheide’. Vaststellen van de voorwaarden
en de wijze van gunnen;
- de beslissing van het schepencollege d.d. 7 november 2016 inzake het aanstellen van een
ontwerper ten behoeve van de heraanleg van het speelplein ter hoogte van de Bosheide. Gunning
aan de firma Grondig Groen Van de Walle Jurgen uit Oedelem;
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
- de documenten van het voorontwerp d.d. 30 september 2016 , zoals opgemaakt door de firma
Grondig Groen Van de Walle Jurgen, N. Fonteynestraat 19 te 8730 Oedelem;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
- Het verkavelingsplan voorziet dat het braakliggende stuk grond in de verkaveling ‘Bosheide‘ wordt
ingericht als speelterrein. Het College van burgemeester en schepenen opteert voor een natuurlijke
inrichting met natuurlijke materialen;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de documenten van het voorontwerp d.d. 30 september 2016 , zoals opgemaakt door de firma
Grondig Groen Van de Walle Jurgen, N. Fonteynestraat 19 te 8730 Oedelem;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- de uitgave van 74.000,00 euro in het budget 2016 op de rekeningcombinatie 2251000/075000;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Het voorontwerp d.d. 30 september 2016 voor de inrichting van het speelterrein Bosheide,
zoals opgemaakt door de firma Grondig Groen Van de Walle Jurgen, N. Fonteynestraat 19 te
8730 Oedelem wordt vastgesteld. Het voorontwerp bestaat uit volgende bijlagen:
- grondplan
- groenplan
- matenplan
- visietekst
- fotomateriaal toestellen

Art.2:

Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Art.3:

De raming bedraagt 32.791,00 euro (btw inclusief).

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Communicatie
- de dienst Financiën
- de firma Grondig Groen

27. Bootcamp De Panne: opdracht tot activeren niet-schoolgaande, werkloze jeugd in
samenwerking met het GO! Atheneum Calmeyn. Vaststellen van de voorwaarden en de
wijze van gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
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- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 in de doelstellingennota 2016 zijn volgende acties geformuleerd:
o Actieplan 2.3: Streven naar een ondernemingsvriendelijke gemeente- 2.3.2:
Stimuleren van jongeren om te ondernemen in de gemeente
o Actieplan 6.2: Bevorderen van regelmatig schoolbezoek- 6.2.1: Geïsoleerde dossiers
behandelen inzake spijbelgedrag
Actieplan 6.7: Toeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt- 6.7.1: Samenwerking
met centrum voor tweedekansonderwijs (opleiden ongekwalificeerde jongeren);
- de schepencollegebeslissing d.d. 17 oktober 2016 inzake het project Bootcamp. Principiële
beslissing en goedkeuring projectfiche;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- het bestek ‘Bootcamp De Panne: Opdracht tot activeren niet- schoolgaande, werkloze
jongvolwassenen in samenwerking met het GO! Atheneum Calmeyn ‘, zoals opgesteld door Filip
Fieuw, diensthoofd lokale economie en Arne Debaeke, schepen van jeugd;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- De doelstelling van deze opdracht is de jongeren stimuleren om een 2de kans te grijpen en effectief
de weg te vinden naar de arbeidsmarkt en in een tweede fase te komen tot een optimale aanpak
waarbij de focus niet enkel op werk vs. werkloosheid ligt maar ook op gekwalificeerd uitstromen en
het behalen van een of meerdere diploma’s;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 100.000,00 euro (btw inclusief) onder volgende acties: 2.3.2- 6.2.1- 6.7.1:
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund voor het project Bootcamp De Panne: opdracht tot
activeren niet- schoolgaande, werkloze jeugd in samenwerking met het GO! Atheneum
Calmeyn bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.2:

De raming bedraagt 61.983,47 euro (exclusief 21% btw) of 75.000 euro (inclusief 21% btw).

Art.3:

Het bestek ‘Bootcamp De Panne: Opdracht tot activeren niet- schoolgaande, werkloze jeugd
in samenwerking met het GO! Atheneum Calmeyn’ zoals opgemaakt door Filip Fieuw,
diensthoofd lokale economie en Arne Debaeke, schepen van jeugd wordt vastgesteld.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Communicatie
- de dienst Jeugd

28. Uitbreiding en renovatie van het bestaande gemeentehuis. Selectiefase. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26, § 2, 1°, b (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
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- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 houdende vaststelling van de lijst van
nominatief in het budget 2016 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van
gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor het onderzoek en verbouwen van het
gemeentehuis geopteerd om voor een totaal bedrag van 100.000,00 euro (btw inclusief) de wijze
van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen;
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 maart 2016 inzake de aanstelling van een
trajectbegeleider ten behoeve van de uitbreiding van het administratief centrum van De Panne.
Vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen;
 de beslissing van het schepencollege d.d. 20 juni 2016 inzake de aanstelling van een
trajectbegeleider ten behoeve van de uitbreiding van het administratief centrum van De Panne.
Gunning aan de firma Blue Strategy, Moestuinstraat 6 te 9000 Gent;
 de beslissing van het schepencollege d.d. 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van het plan van
aanpak voor het opstarten en realiseren van het PPS-project voor de uitbreiding en realisatie van
het administratief centrum Zeelaan 21, zoals opgemaakt door de firma Blue Strategy,
Moestuinstraat 6 te 9000 Gent;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de selectieleidraad ‘Uitbreiding en renovatie van het bestaande gemeentehuis van de gemeente De
Panne (Design & Build & beperkt onderhoud)’, zoals opgemaakt door Steven Ducatteeuw, Blue
Strategy, Moestuinstraat 6 te 9000 Gent;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Het bestuur wenst de administratieve diensten van gemeente en OCMW samen te huisvesten in
één administratief centrum op de site van het huidige gemeentehuis. Het schepencollege heeft de
intentie om daartoe het huidige gemeentehuis uit te breiden en om te vormen tot een nieuw
administratief centrum via een PPS-constructie.
- De eerste fase in de administratieve procedure voor de uitbreiding en renovatie van het bestaande
gemeentehuis, met name de selectiefase, strekt er enkel toe geschikte partijen te selecteren die in
de volgende fase van de gunningsprocedure uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen
op grond van het bijzonder bestek dat uitsluitend zal worden overgemaakt aan de geselecteerden.
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 7.000.000 euro (btw inclusief) in het meerjarenplan 2014-2019, onder de volgende
rekeningcombinatie: 2211000/011900;
BESLIST

met 16 ja-stemmen (E. Vanhee, A. Vanheste, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, M. Rossey, N. Gerry, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B.
Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout) en 4 neen-stemmen (M.
Logier, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone)

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund voor de uitbreiding en renovatie van het bestaande
gemeentehuis van de gemeente De Panne (Design & Build & beperkt onderhoud).

Art.2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.

Art.3:

De raming bedraagt 7.000.000 euro (btw inclusief).

Art.4:

De selectieleidraad ‘Uitbreiding en renovatie van het bestaande gemeentehuis van de
gemeente De Panne (Design & Build & beperkt onderhoud)’, zoals opgemaakt door Steven
Ducatteeuw, Blue Strategy, Moestuinstraat 6 te 9000 Gent, wordt vastgesteld.

Art.5:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- het OCMW
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29. Renovatie loodsen De Rampe. Bestek. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van
gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de lijst van
nominatief in de budgetwijziging 2014/1 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de
voorwaarden en de wijze van gunnen vaststelt. Er wordt geopteerd om voor de gevel en/ of
dakwerken bij de gemeentelijke loodsen een totaal bedrag van 165.000 euro (btw inclusief) de
voorwaarden en de wijze van gunnen zelf vast te stellen;
 de beslissing van het schepencollege d.d. 22 september 2014 inzake de renovatie aan de loodsen
De Rampe. Selectie van de uit te voeren werken;
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 januari 2016 inzake de renovatie aan de loodsen De
Rampe. Vaststelling definitief ontwerp;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- het bestek ‘Renovatie loodsen De Rampe‘, zoals opgesteld door Pieter Popeye architectenbureau
bvba, Nieuwpoortsteenweg 84a te 8670 Oostduinkerke;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Aangezien het wenselijk is de houten bekleding van de surfclub door te trekken naar de loodsen van
het strand (loodsen De Rampe);
 Aangezien het wenselijk is de loodsen van de Pannevissers te renoveren;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 165.000,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2015, onder de volgende
rekeningcombinatie 2219000/044000:
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Het bestek ‘ Renovatie loodsen De Rampe’, zoals opgemaakt door Pieter Popeye,
architectenbureau bvba, Nieuwpoortsteenweg 84a te 8670 Oostduinkerke en bestaande uit de
volgende documenten wordt definitief vastgesteld:
- 588.15 AB (1-2)
- 588.15 AB (2-2)
- bestek openbare aanbesteding
- meetstaat openbare aanbesteding detail
- meetstaat openbare aanbesteding samenvatting
- planning Loodsen De Panne
- planning toelichting
- raming
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Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Communicatie
- Pieter Popeye architectenbureau bvba

30. Opmaak, druk en afgifte bij de post van het maandblad De Panne Leeft. Vaststellen van de
voorwaarden en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- het bestek ‘Maandelijks opmaak- en drukwerk van het gemeentelijk infoblad De Panne Leeft voor
een periode van 2 jaar (april 2017- maart 2019), jaarlijks opzegbaar ‘, zoals opgesteld door Isabel
Coysman, diensthoofd communicatie en Hanne Blieck, aankoopverantwoordelijke;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Er dient een overheidsopdracht gelanceerd te worden voor de opmaak, druk en afgifte bij de post
van het maandblad De Panne Leeft voor de jaren 2017-2018.
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 90.000 euro (btw inclusief) in het exploitatiebudget 2017-2018, onder de volgende
rekeningcombinatie 6140092/011902:
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund voor het aanstellen van een drukkerij voor het
maandelijks opmaak- en drukwerk van het gemeentelijk informatieblad De Panne Leeft editie
2017-2018.

Art.2:

De raming bedraagt 74.380,17 euro (exclusief 21% btw) of 90.000 euro (inclusief 21% btw)
voor het jaar 2017 en 2018 samen.

Art.3:

Het bestek ‘Maandelijks opmaak- en drukwerk van het gemeentelijk infoblad De Panne Leeft
voor een periode van 2 jaar (april 2017- maart 2019), jaarlijks opzegbaar’ zoals opgemaakt
door Isabel Coysman en Hanne Blieck wordt goedgekeurd.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Communicatie
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31. Aankoop van tweedehands terreinwagen ten behoeve van de dienst Sport. Vaststellen van
de voorwaarden en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 houdende vaststelling van de lijst van
nominatief in het budget 2016 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van
gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor het leveren van een tweedehands terreinwagen
ten behoeve van de dienst sport van de gemeente De Panne geopteerd om voor een totaal bedrag
van 30.000,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de voorwaarden zelf vast te stellen;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- het bestek ‘Leveren van een tweedehands terreinwagen ten behoeve van de dienst sport van de
gemeente De Panne‘, zoals opgesteld door administratief deskundige, Jimmy Matsaert;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Een tweedehands terreinwagen voor de dienst sport is nodig omdat de kleine terreinwagen van de
dienst sport aan vervanging toe zijn;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 30.000,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2016, onder de volgende
rekeningcombinatie 2421000/074000:
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund voor het leveren van een tweedehands terreinwagen ten
behoeve van de dienst Sport van de gemeente De Panne.

Art.2:

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Art.3:

Het bestek ‘leveren van een tweedehands terreinwagen ten behoeve van de dienst sport van
de gemeente De Panne’ zoals opgemaakt door Jimmy Matsaert wordt vastgesteld.

Art.4:

De prijsraming bedraagt 30.000,00 euro (btw inclusief).

Art.5:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Technische Zaken
- de financieel beheerder
- het gemeentelijk depot
- de dienst sport
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32. Aankoop vuilniszakken. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 Er wordt voor geopteerd om de voor een totaal bedrag van 75.000,00 euro (btw inclusief) de wijze
van gunnen en de voorwaarden in de gemeenteraad vast te stellen;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- het bestek ‘Levering van huisvuilzakken ten behoeve van het containerpark‘, zoals opgesteld door
Hanne Blieck, administratief deskundige;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Overwegende dat de aankoop van restafvalzakken noodzakelijk is om de doelstelling ‘De Panne,
properste kustgemeente’ na te streven;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 75.000,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2015, onder de volgende
rekeningcombinatie 6042020/030000:
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund voor de levering van huisvuilzakken ten behoeve van het
containerpark.

Art.2:

De raming bedraagt 61.983,47 euro (exclusief 21% btw) of 75.000,00 euro (inclusief 21%
btw).

Art.3:

Het bestek ‘ Levering van huisvuilzakken ten behoeve van het containerpark‘ zoals
opgemaakt door Hanne Blieck wordt vastgesteld.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Communicatie
- de dienst Milieu

33. Leveren van semi-ondergrondse straatvuilbakken ten behoeve van de dienst Milieu.
Meerwerk plaatsing. Gunning.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
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- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 26§1, 1°, a (met inbegrip van alle latere wijzigingen,
aanvullingen en/of errata);
- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57;
- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten m.b.t. de
klassieke sectoren, inzonderheid artikel 105 (met inbegrip van alle latere wijzigingen, aanvullingen
en/of errata);
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2015 houdende vaststelling van de lijst van
nominatief in het budget 2016 omschreven opdrachten waarvan de gemeenteraad de wijze van
gunnen en de voorwaarden vaststelt. Er wordt voor de aankoop van half-ondergrondse
afvalcontainers ten behoeve van de dienst milieu van de gemeente de Panne geopteerd om de voor
een totaal bedrag van 295.482,00 euro (btw inclusief) de wijze van gunnen en de voorwaarden zelf
vast te stellen;
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 6 juni 2016 inzake de levering van semi-ondergrondse
straatvuilbakken ten behoeve van de dienst milieu. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van
gunnen;
 de beslissing van het schepencollege d.d. 24 oktober 2016 inzake de levering van semiondergrondse straatvuilbakken ten behoeve van de dienst milieu. Gunning aan de firma Traflux
bvba voor de prijs van 102.245,00 euro (btw incl.);
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de offerte vanwege de firma Traflux, Europark 1003 te 3530 Houthalen- Helchteren mits de prijs van
24.805,00 euro (btw inclusief);
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- de plaatsing van de semi- ondergrondse afvalbakken werd niet voorzien in het bestek bij de aankoop
van de semi-ondergrondse afvalbakken. De firma Traflux, Europark 1003 te 3530 HouthalenHelchteren heeft aangeboden de 100 afvalbakken te plaatsen voor de paasvakantie op het
grondgebied De Panne;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 295.482,00 euro (btw inclusief) in het gemeentebudget 2016, onder de volgende
rekeningcombinatie 2301000/098400
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Er zal een opdracht worden gegund bij meerwerk voor de plaatsing van de semiondergrondse afvalbakken ten behoeve van de dienst milieu van de gemeente de Panne.

Art.2:

De offerte ‘plaatsing van 100 semi-ondergrondse afvalbakken ten behoeve van de dienst
milieu van de gemeente de Panne’, zoals aangeboden door de firma Traflux, Europark 1003
te 3530 Houthalen- Helchteren wordt goedgekeurd mits de prijs van 24.805,00 euro (btw
inclusief).
- btw nr.: BE 0889 57 39 34
- rek. nr.: BE46 0017 3106 5636

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Milieu

34. Goedkeuring energieactieplan (SEAP optie 2) voor de groep Van Zee tot IJzer.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
 het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 april 2015 houdende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant, ook gekend als Convenant of Mayors;
Gelet op het relevant document, zijnde:
 de beslissing van het schepencollege dd. 1 juni 2016 houdende de toetreding tot de groep ‘Van Zee
tot Ijzer’ voor de uitwerking en de uitvoering van het burgemeesterconvenant en de toewijzing voor
begeleiding en opmaak nulmeting en actieplan aan de WVI. Hierbij wordt er 1 gemeenschappelijke
nulmeting en actieplan opgemaakt voor de ganse groep.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Overwegende dat door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant de gemeente zich
samen met Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke,
Nieuwpoort en Veurne binnen de groep Van Zee tot IJzer engageert om tegen 2020 een
gezamenlijke CO2-reductie van minstens 20% te realiseren door in te zetten op energie-efficiëntie
en gebruik van duurzame energiebronnen;
 Overwegende dat binnen het jaar na ondertekening van het Burgemeestersconvenant wordt
verwacht dat de groep van gemeenten een gezamenlijk SEAP (duurzaam energieactieplan) inclusief
nulmeting voor het gezamenlijk grondgebied opmaakt en bezorgt aan het Secretariaat van het
Burgemeestersconvenant;
 Overwegende dat in het SEAP wordt aangegeven welke reductiedoelstelling de gemeenten binnen
de groep Van Zee tot IJzer gezamenlijk tegen 2020 nastreven, wat het referentiejaar is, welke
sectoren betrokken zijn en welke acties hiervoor nodig zijn;
 Overwegende dat WVI werd aangesteld voor de opmaak van het gezamenlijk duurzaam
energieactieplan inclusief nulmeting op basis van de instrumenten aangereikt door de Vlaamse
overheid;
 Overwegende dat WVI voor het uitvoeren van de opdracht een participatietraject opstelde en
uitvoerde;
 Overwegende dat door WVI een eenmalig uitstel van 9 maanden verkregen werd vanuit het
Secretariaat van het Burgemeestersconvenant voor het indienen van het SEAP;
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
 de financiële voorziening onder rekeningcombinatie 6140090/032900
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energieactieplan zoals aangehecht in
bijlage, inclusief de nulmeting en reductiedoelstelling, voor de groep Van Zee tot IJzer goed.

Art.2:

De gemeenteraad geeft WVI de opdracht om het gezamenlijk duurzaam energieactieplan ter
goedkeuring in te dienen bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant van de
Europese Commissie voor 7 februari 2017.

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- mevrouw Nathalie Garre, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge
- de dienst Mobiliteit
- de dienst Lokale Economie
- de dienst Technische Zaken
- de dienst Ruimtelijke Ordening
- de dienst Communicatie
- de dienst Milieu
35. Westcoastlizard Climbing Team. Erkenning.
De gemeenteraad,
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2009 inzake de goedkeuring van het
erkenningsreglement voor de sportverenigingen
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 de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2007 inzake goedkeuring van de wijziging van
de statuten;
 de beslissing van de gemeenteraad van 16 februari 2006 inzake de goedkeuring van het
subsidiereglement
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 Het schrijven van Westcoast Lizards Climbing team, houdende de vraag tot erkenning van de
klimclub.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Dat de klimclub sinds 1 jaar een actieve werking heeft in de klimzaal Den Oosthoek.
Gelet op de adviezen, zijnde:
 Gelet op het positief advies van de sportraad d.d. 8 december 2016
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Westcoast Lizards Climbing Team wordt erkend met ingang van 20 december 2016 en voor
zolang zij aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Art.2:

Westcoast Lizards Climbing Team kan vanaf 15 mei 2017 subsidies aanvragen voor het
competitiejaar 2017.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de sportfunctionaris
- de sportraad

36. Herneming uitgesteld punt aangebracht door fractie Visie 2020&N-VA. Exploitatie
strandparken.
De gemeenteraad herneemt het hiernavolgende agendapunt zoals het toegevoegd werd door de
fractie Visie2020&N-VA aan de dagorde van de vorige zitting van de gemeenteraad,
In de gemeenteraad van 7 maart van dit jaar werden extra-mogelijkheden gecreëerd voor de horecauitbaters van de Zeedijk. De terrassen mochten dieper, er mocht een barconstructie komen op het
terras, achtergrondmuziek, sfeerverlichting, beplanting, werden toegelaten, het plaatsen van een
winterras wordt toegelaten.
Door de korte periode tussen de goedkeuring van het reglement en het hoogseizoen, hebben slechts
enkele uitbaters gebruik gemaakt van deze nieuwe mogelijkheden. Het resultaat mocht echter nu
reeds gezien worden, en er valt te verwachten dat er voor het seizoen 2017 meer gebruik zal gemaakt
worden van dit nieuwe reglementaire kader.
Voor de cabiniers werden echter geen extra-mogelijkheden voorzien.
Bij een stand-still valt te vrezen voor de toekomst van de concessiehouders van deze rolcabines.
Deze rolcabines zijn als het ware een verlengstuk van de beschermde Dumontwijk op ons strand, en
meteen een symbool en een landmark voor De Panne. De horeca-terrassen zullen verder omgevormd
worden naar succesvolle strandbars, terwijl de cabiniers - die ieder jaar aanzienlijk moeten investeren
om de rolcabines in stand te houden en te onderhouden - op geen enkele manier kunnen inspelen op
nieuwe trends om extra-publiek aan te trekken. We zijn overtuigd dat het typische uitzicht van de
rolcabines met de ligzetels en parasols moet behouden blijven. Maar als de cabiniers geen extra
mogelijkheden krijgen staan ze commercieel veel minder sterk dan de horeca-uitbaters, waardoor de
rolcabines op termijn gedoemd zijn om te verdwijnen.
De weigering om die extra-mogelijkheden ook toe te kennen aan de cabiniers was gestoeld op de
vrees voor concurrentie voor de horeca-uitbaters op de Zeedijk.
Rondvraag bij de exploitanten (zie infra in bijlage)leert ons dat dit niet het geval is en dat de horecauitbaters de vraag van de cabiniers ondersteunen.
Wij vernemen dat een professioneel geformuleerde aanvraag van een cabinier voor het oprichten van
een strandbar, wat eigenlijk een strandpark moet zijn, door het college werd geweigerd. Volledig
terecht, vermits in strijd met het bestaand politiereglement.
Om dergelijke aanvragen, die zonder twijfel een meerwaarde zouden bieden aan de strandbeleving,
toch te kunnen vergunnen, stel ik voor om het politiereglement te vervolledigen met volgende
artikelen.
De aanpassing van dit reglement is dringend. In november is er geen gemeenteraad voorzien. De
volgende gemeenteraad vindt pas plaats in de tweede helft van december, maar deze raadszitting zal
volledig opgeslorpt worden door de bespreking van het Budget 2017 en de aanpassing van het
meerjarenplan. Bij goedkeuring dienen de cabiniers een vergunning aan te vragen en de nodige
investeringen te doen.
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De voorgestelde aanvullende reglementering is volledig in overeenstemming met het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Om de nieuwe artikelen te kaderen, wordt het ganse hoofdstuk het algemeen politiereglement (AGP)
hernomen. De nieuwe teksten worden in gele fluo vermeld. Bij goedkeuring zal de nummering van de
artikelen bij een volgend coördinatie van het AGP moeten herzien worden.
Voor zover dit voorstel aanvaard wordt dient tevens goedgekeurd te worden dat de lopende
concessieovereenkomsten zich kunnen beroepen op de nieuwe artikelen van het AGP, en dat de
voorwaarden uit de lopende concessieovereenkomsten die in strijd zijn met de nieuwe artikelen van
het AGP als niet geschreven worden beschouwd.
BESLIST met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1:

Het algemeen gemeentelijk politiereglement wordt niet gewijzigd in functie van het toelaten
van de exploitatie van strandparken.

37. Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch
werkende toestellen.
De gemeenteraad,
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Om uit te stellen.

38. Algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties. Opheffing. Hervaststelling.
De gemeenteraad,
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Om uit te stellen.

39. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Noordhoekstraat. Halfmaandelijks parkeren.
Opheffing.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Gelet op de voorgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 juli 2003 houdende invoering van halfmaandelijks
parkeren in de Noordhoekstraat, gedeelte tussen de Kloosterweg en de Burgweg
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Na de herinrichting van de Noordhoekstraat, met inbegrip van de parkeerplaatsen, is
halfmaandelijks parkeren er niet langer wenselijk of noodzakelijk.
- De gemeente De Panne is wegbeheerder van de Noordhoekstraat.
Gelet op de adviezen, zijnde:
- het verslag van de verkeerscommissie d.d. 23 november 2016
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

Het halfmaandelijks parkeren in de Noordhoekstraat, gedeelte tussen de Kloosterweg en de
Burgweg, wordt opgeheven.
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Art.2:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 juli 2003 houdende invoering van halfmaandelijks
parkeren in de Noordhoekstraat, gedeelte tussen de Kloosterweg en de Burgweg, wordt
opgeheven.

Art.3:

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
- de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel
- de afdeling Technische Zaken

40. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een
beperking langs gewestwegen. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Gelet op voorgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 juli 2014 houdende opheffing en hervaststelling van het
gemeentelijk aanvullend verkeersreglement "Parkeerplaatsen voor gehandicapten langs
gewestwegen”
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- In de loop van de voorbije maanden ontving het gemeentebestuur de volgende aanvraag voor een
parkeerplaats voor personen met een beperking langs gewestwegen, nl. Kerkstraat ter hoogte van
huisnummer 6.
Gelet op de adviezen, zijnde:
- het verslag van de verkeerscommissie d.d. 19 oktober 2016
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 juli 2014 houdende opheffing en hervaststelling
van het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement “Parkeerplaatsen voor gehandicapten
langs gewestwegen” wordt opgeheven.

Art.2:

Op volgende gewestwegen worden parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een
beperking:
- 1 parkeerplaats De Pannelaan thv nr. 59
- 2 parkeerplaatsen Duinkerkelaan thv nrs. 28 en 60
- 1 parkeerplaats Kerkstraat thv nr. 6
- 1 parkeerplaats Koksijdeweg thv nr. 28
- 1 parkeerplaats Koninklijke Baan rechtover Immaculata
- 1 parkeerplaats Stationsstraat thv nr. 24
- 2 parkeerplaatsen Veurnestraat thv nrs. 101 en 130

Art.3:

De in artikel 2 vermelde parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van de
verkeersborden E9a met onderbord rolstoel.
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Art.4:

Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,
Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.

Art.5:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Technische Zaken.

41. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een
beperking langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968
- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2016 houdende opheffing en hervaststelling van het
gemeentelijk aanvullend verkeersreglement "Parkeerplaatsen voor personen met een beperking
langs gemeentewegen”
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- In de loop van de voorbije maanden ontving het gemeentebestuur de volgende aanvraag voor een
parkeerplaats voor personen met een beperking langs gemeentewegen, nl. Kloosterweg ter hoogte
van huisnummer 2.
Gelet op de adviezen, zijnde:
- het verslag van de verkeerscommissie d.d. 19 oktober 2016
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2016 houdende opheffing en hervaststelling
van het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement "Parkeerplaatsen voor personen met een
beperking langs gemeentewegen" wordt opgeheven.

Art.2:

Op volgende gemeentewegen worden parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een
beperking:
 2 parkeerplaatsen A. Dumontlaan thv nrs. 10 en 16
 2 parkeerplaatsen A. Vermeylenlaan thv nr. 12
 1 parkeerplaats Adinkerkelaan thv nr. 14
 1 parkeerplaats Ambachtstraat thv nr. 31
 1 parkeerplaats Barkenlaan thv nr. 44
 2 parkeerplaatsen Bortierlaan thv nrs. 5 en 25
 5 parkeerplaatsen Bortierplein thv nrs. 2 (2) en 20 (3)
 3 parkeerplaatsen Brouwersstraat thv nrs. 17, 37 en 50
 3 parkeerplaatsen Canadezenplein
 1 parkeerplaats Dr. A. Depagelaan thv nr. 11
 4 parkeerplaatsen Dynastielaan thv nrs. 4-6 en 10-12
 1 parkeerplaats Halmenstraat thv nr. 9
 1 parkeerplaats H. Consciencelaan thv nr. 10
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2 parkeerplaatsen Kapellelaan thv nr. 5
4 parkeerplaatsen Kasteelstraat rechtover Markt nr. 1 en thv nrs. 30-32, 73 en 81
1 parkeerplaats Kasteelwijk thv nr. 4
3 parkeerplaatsen Keesjesdreef
1 parkeerplaats Kerkepannestraat thv nr. 11
1 parkeerplaats Kloosterweg thv nr. 2
2 parkeerplaatsen Koninginnelaan thv. nrs. 25-27
3 parkeerplaatsen Koningsplein naast ingang De Boare
1 parkeerplaats Kunstenaarslaan thv nr. 9/1
1 parkeerplaats Kykhillweg thv nr. 2
2 parkeerplaatsen Landbouwersstraat thv nrs. 2 en 26
2 parkeerplaatsen Leopold II laan thv nr. 15 en 17-19
1 parkeerplaats Lindenlaan thv nr. 4
1 parkeerplaats Lindenlaan thv zijingang van het gemeentehuis
1 parkeerplaats Lindenlaan thv ingang serviceflats
2 parkeerplaatsen Markt rechtover nr. 14
5 parkeerplaatsen Marktlaan thv hoek met Prins Albertlaan (2), thv hoek met Barkenlaan
(2) en thv hoek met Meeuwenlaan (= overkant van Marktlaan nr. 6)
1 parkeerplaats Mijnstraat tussen nrs. 2-4
1 parkeerplaats Moeresteenweg thv nr. 52
2 parkeerplaatsen Ollevierlaan thv nr. 2
1 parkeerplaats in de Olmendreef thv de ingang van de tennisclub
2 parkeerplaatsen parking begraafplaats (Kerkstraat)
1 parkeerplaats parking Dorpsstraat Adinkerke
1 parkeerplaats parking gemeenschapshuis Adinkerke
1 parkeerplaats parking Oosthoek
2 parkeerplaatsen parking polyvalente zaal
1 parkeerplaats parking spooroverweg Adinkerke
1 parkeerplaats parking Veurnestraat 72
1 parkeerplaats parking warenhuis Aldi
3 parkeerplaatsen parking warenhuis Delhaize
3 parkeerplaatsen parking warenhuis Lidl
5 parkeerplaatsen parking Natuur Educatief Centrum
1 parkeerplaats Pastoor Dequidtstraat 1
3 parkeerplaatsen Prins Albertlaan thv nrs. 1, 41 en 45
1 parkeerplaats Schuilhavenlaan
3 parkeerplaatsen Sint-Elisabethlaan thv nr. 9 (2) en thv hoek met Adinkerkelaan
1 parkeerplaats Sloepenlaan thv nr. 7
1 parkeerplaats op Stationsplein naast ingang van station
1 parkeerplaats Visserslaan thv nr. 49/2
4 parkeerplaatsen Vuurtorenplein, waarvan 3 links en rechts naast inrit Witte Berg en 1 op
de hoek met de Vuurtorenstraat
2 parkeerplaatsen Vuurtorenstraat thv nr. 9
1 parkeerplaats Wilgenpad met hoek Lindenlaan
1 parkeerplaats Wilgenpad thv nr. 1
1 parkeerplaats W. Vandermeerenlaan thv nr. 8
1 parkeerplaats Witte Berglaan thv nr. 13
6 parkeerplaatsen Zeelaan thv nrs. 8, 24, 47, 67 en 131 (2)
1 parkeerplaats Zeilweg
1 parkeerplaats Zonnebloemweg thv nr. 3

Art.3:

De in artikel 2 vermelde parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van de
verkeersborden E9a met onderbord rolstoel.

Art.4:

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
- de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel
- de afdeling Technische Zaken

42. Gemeentelijke culturele en socio-culturele verenigingen. Subsidies - dienstjaar 2016.
Toekenning.
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De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het Gemeentedecreet
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 1995 houdende vaststelling van het
reglement voor de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en van 17
december 1998 houdende goedkeuring van de aanpassingen
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 het voorstel van subsidieverdeling opgemaakt door de leden van het dagelijks bestuur van het
gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur op basis van deze reglementering
Gelet op de financiële voorziening, zijnde:
- een bedrag van 10.000,00 euro voorzien in het budget 2016 onder algemene rekening 6492030
beleidsitem 070900 actie 11.2.1
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De gemeentelijke toelagen 2016 voor de plaatselijke culturele en socio-culturele verenigingen
worden als volgt vastgesteld :
Club 46
350,43
Club 50
551,05
Davidsfonds De Panne-Adinkerke
740,98
De Bonte Meiden
1155,60
De Rudetten
342,40
Eben Haëzer
259,48
Femma Adinkerke
914,85
Filatelievereniging Leopold I
401,25
Gezinsbond Adinkerke
687,48
Gezinsbond De Panne
663,40
IPA Westhoek
358,45
Kink Kank Hoorn
920,20
KVLV Adinkerke
540,35
Markant
452,08
Orde van de Beren
406,60
Panneboot P1
353,10
Seaside Revisited
96,30
VIVA-SVV De Panne-Adinkerke
535,00
Yachting Club De Panne (Subsidie vernieuwende activiteiten
voor vernieuwde Zeewijding)
250,00
TOTAAL
9.979,00

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Cultuur
- de financieel beheerder

43. Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet. Schoolreglement 2016-2017. Opheffing.
Hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
- het decreet basisonderwijs goedkeuringsdatum 25 februari 1997 : artikel 11 ter, 19,27,28,31,32,33
en 37 zoals het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 november 2015 houdende hervaststelling van het
schoolreglement en de infobrochure/afsprakennota
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering;
- de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
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- de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement;
- de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs;
- de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject en
taalbad in het gewoon lager onderwijs;
- de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve
uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
- het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op 9
november 2015 is aan actualisatie toe;
Gelet op de adviezen, zijnde:
- het overleg in de schoolraad van woensdag 23 november 2016
- meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de
schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
- het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap;
- de besprekingen in het schoolteam
- het advies van de directeur
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 november 2015 houdende vaststelling van het
schoolreglement en de infobrochure van de gemeentelijke basisschool wordt opgeheven met
ingang van 19 december 2016

Art.2:

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld. De afsprakennota maakt integraal
deel uit van het schoolreglement.

Art.3:

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Art.4:

Deze beslissing treedt in werking op 19 december 2016.

Art.5:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke basisschool.

44. Gemeentepersoneel. Hervaststelling personeelsformatie.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 het gemeentedecreet zoals bekrachtigd door de Vlaamse regering d.d. 15 juli 2005 en zijn
wijzigingen
 het besluit van de Vlaamse Regering van 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 en zijn
wijzigingen
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 het personeelsbehoeftenplan en de personeelsformatie van de gemeente De Panne zoals
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 27 januari 2005, inzonderheid hoofdstuk III, 4.
Personeelsbehoeftenplan en 5. Nieuw toekomstig organogram en Hoofstuk V Functiebeschrijvingen
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 23 oktober 2007
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 16 september 2008
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 27 januari 2009
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 26 mei 2009
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 7 juli 2014
 de aanpassing van de personeelsformatie door de gemeenteraad d.d. 5 oktober 2015
 de aanpassing van de rechtspositieregeling door de gemeenteraad d. d. 6 juni 2016 houdende
toevoeging van een hoofdstuk over de heraanstelling / bevordering ingevolge de herwaardering van
de functies van het niveau E naar het niveau D
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Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het gemeentebestuur wenst de graad van het diensthoofd Milieu te wijzigen van administratief
hoofddeskundige (B4-B5) naar administratief deskundige (B1-B3) naar analogie met de andere
diensthoofden op B-niveau.
 Het gemeentebestuur wenst de functies op E-niveau te heroriënteren naar het niveau D. Voor beide
niveaus is geen diploma vereist bij aanwerving en qua taakinhoud is er geen verschil. Voor het
seizoenspersoneel wenst het college het niveau E te behouden.
 Overwegende dat het opportuun is de personeelsformatie in het voorjaar uitgebreid te herzien en te
actualiseren en dat op heden slechts de meest dringende aanpassingen worden voorzien.
Gelet op de adviezen, zijnde:
 notulen van de vergadering d.d. 29 november 2016 van het managementteam
 verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 30 september 2016
BESLIST
Art.1:

met algemeenheid van stemmen

De personeelsformatie zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 7 juli 2014 en 5 oktober
2015 wordt hervastgesteld met ingang van 1 januari 2017 zoals hieronder bepaald.
4. PERSONEELSBEHOEFTEPLAN
4.1. ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
4.1.1. Secretariaat
Statutair
1 secretaris - lid managementteam
1 A1a-A3a bestuurssecretaris - mobiliteitsambtenaar
Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – mobiliteitsambtenaar
GD, art. 104 §2 4°
AFDELING INTERNE ZAKEN
4.1.2. dienst Secretarie
Statutair
0,5 B1-B3 administratief deskundige subsidioloog
3 C1-C3 administratief medewerker
4.1.3. dienst Personeel
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris - personeelsverantwoordelijke
lid managementteam
1 C4-C5 administratief hoofdmedewerker
vormingsverantwoordelijke
1 C1-C3 administratief medewerker
4.1.4.dienst Onthaal en Communicatie
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – communicatieambtenaar
1 C1-C3 administratief medewerker
Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – communicatieambtenaar
GD, art. 104 §2 6°
4.1.5. dienst Informatica en Repro
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige – webmaster
systeembeheerder
0,5 C1-C3 administratief medewerker
1 D1-D3 technisch assistent

wettelijke graad
staffunctie

te schrappen

expertfunctie
uitvoerende functie

leidinggevende functie
expertfunctie
uitvoerende functie

leidinggevende functie
uitvoerende functie

leidinggevende functie

expertfunctie
uitvoerende functie
uitvoerende functie
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AFDELING FINANCIEN
4.1.6. dienst Financiën
Statutair
1 financieel beheerder - lid managementteam
1 B1-B3 administratief deskundige -boekhouder
1 C4-C5 administratief hoofdmedewerker

wettelijke graad
expertfunctie
expertfunctie

Overgangsperiode
Statutair - uitdovend
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

Contractueel - te schrappen
1 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 6°

uitvoerende functie

4.1.7. dienst Belastingen
Statutair
1 B4-B5 administratief hoofddeskundige - belastingen

expertfunctie

Overgangsperiode
Statutair - uitdovend
1 B1-B3 administratief medewerker - belastingen

expertfunctie

AFDELING BURGERZAKEN
4.1.8. dienst Bevolking
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris burgerzaken
1 C4-C5 administratief hoofdmedewerker - burgerzaken
3 C1-C3 administratief medewerker
Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
1 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 6°

leidinggevende functie
expertfunctie
uitvoerende functie

uitvoerende functie

4.1.9. dienst Sociale Zaken en Senioren
Statutair
1 B4-B5 administratief hoofddeskundige - seniorenconsulent leidinggevende functie
– centrumleider
1 C1-C3 administratief medewerkers
uitvoerende functie
Overgangsperiode
Statutair - uitdovend
1 B1-B3 administratief deskundige - seniorenconsulent

expertfunctie

AFDELING WELZIJN OP HET WERK
4.1.10. dienst Welzijn op het werk
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige

expertfunctie

Contractueel uitdovend
1 B1-B3 administratief deskundige
GD, art. 104 §2 6°

expertfunctie

AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN
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4.1.11. dienst Milieu
Statutair
1 B4-B5 administratief hoofddeskundige -milieuambtenaar
3 C1-C3 administratief medewerker

leidinggevende functie
uitvoerende functie

Contractueel
1 B1-B3 administratief deskundige duurzaamheidsambtenaar expertfunctie
GD, art. 104 §2 4°
1 C1-C3 administratief medewerker
uitvoerende functie
GD, art. 104 §2 4°
4.1.12. dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – stedenbouwkundig
ambtenaar
1 C4-C5 administratief hoofdmedewerker –GIS-coördinator
1 C1-C3 administratief medewerker
Contractueel
1 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 4°
4.2. CULTUUR WELZIJN EN VRIJE TIJD
AFDELING WELZIJN EN VRIJE TIJD
4.2.1. dienst Jeugd
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige – jeugdconsulent
1 B1-B3 administratief deskundige – pedagogisch
medewerker
1 C1-C3 administratief medewerker
Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
1 B1-B3 administratief deskundige – pedagogisch
medewerker
GD, art. 104 §2 6°
1 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 6°

expertfunctie
expertfunctie
uitvoerende functie

uitvoerende functie

leidinggevende functie
expertfunctie
uitvoerende functie

expertfunctie

uitvoerende functie

4.2.2. Bibliotheek
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige - bibliothecaris
2 B1-B3 assistent-dienstleider
2 C1-C3 bibliotheekassistent

leidinggevende functie
uitvoerende functie
uitvoerende functie

Overgangsperiode
Statutair uitdovend
2 C1-C3 bibliotheekassistent

uitvoerende functie

4.2.3. dienst Sport
Statutair - Sociale Maribel
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – sportfunctionaris

leidinggevende functie

Statutair
1 C1-C3 administratief assistent
2 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie
uitvoerende functie

Contractueel
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3 D1-D3 technisch assistent
GD, art. 104 §2 5°
Contractueel uitdovend
1 E1-E3 technisch beambte
GD, art. 104 §2 5°

uitvoerende functie

uitvoerende functie

4.2.4. dienst Cultuur
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – cultuurbeleidscoördinator

leidinggevende functie

Statutair – Sociale Maribel
2 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

4.2.5. dienst Preventie en Gemeenschapswachten
overgangsperiode
Contractueel
1A1a-A3a bestuurssecretaris – preventieambtenaar
GD, art. 104 §2 4°
1 B1-B3 administratief deskundige – maatschappelijk
assistent
GD, art. 104 §2 4°
4.2.6. dienst Buitenschoolse Kinderopvang
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige – coördinator BKO
Contractueel
0,5 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 5°

leidinggevende functie
expertfunctie

leidinggevende functie

uitvoerende functie

4.2.7 dienst Toerisme
Statutair
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

Contractueel
1 A1-A3 bestuurssecretaris
2 B1-B3 administratief deskundige toerisme
GD, art. 104 §2 6°
1 C1-C3 administratief medewerker lokale economie
GD, art. 104 §2 5°
5 C1-C3 administratief medewerker
GD, art. 104 §2 5°

leidinggevende functie
expertfunctie
uitvoerende functie
uitvoerende functie

Contractueel uitdovend
1 D1-D3 administratief assistent
1 D1-D3 technisch assistent
4.3. TECHNISCHE DIENSTEN
AFDELING TECHNISCHE ZAKEN
Statutair
1 A1a-A3a bestuurssecretaris – industrieel ingenieur
lid managementteam

uitvoerende functie
uitvoerende functie

leidinggevende functie

4.3.1. dienst Interne Ondersteuning
Statutair
1 B1-B3 administratief deskundige logistiek verantwoordelijke expertfunctie
3 C1-C3 administratief medewerker
uitvoerende functie
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Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
1 B1-B3 administratief deskundige logistiek verantwoordelijke expertfunctie
GD, art. 104 §2 6°
1 C1-C3 administratief medewerker
uitvoerende functie
GD, art. 104 §2 5°
4.3.2. dienst Groenbeheer, Vakdiensten, dienst Openbare Reinheid, dienst
Infrastructuurwerken, dienst Evenementen, dienst Magazijnbeheer, Andere
Statutair
1 C1-C3 technisch medewerker
leidinggevende functie
4 D4 ploegbaas
leidinggevende functie
18 D1-D3 technische assistent
uitvoerende functie
Overgangsperiode
Contractueel te schrappen
13 D1-D3 technisch assistent
GD, art. 104 §2 5°
2 E1-E3 technisch beambte
GD, art. 104 §2 5°
AFDELING ONDERHOUD
4.3.3. dienst Onderhoud
Statutair
1 C1-C3 technisch medewerker

uitvoerende functie
uitvoerende functie

leidinggevende functie

Contractueel
8,5 D1-D3 technisch assistent
GD, art. 104 §2 5°

uitvoerende functie

Contractueel te schrappen
2 E1-E3 technisch beambte
GD, art. 104 §2 5°

uitvoerende functie

FUNCTIES BUITEN FORMATIE: GESUBSIDIEERD CONTRACTUELEN,
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN, SEIZOENSPERSONEEL,
CONTRACTUELEN < 2 JAAR
4. PERSONEELSBEHOEFTEPLAN
4.1. ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
4.1.1. Secretariaat
AFDELING INTERNE ZAKEN
4.1.2. dienst Secretarie
4.1.3. dienst Personeel
4.1.4. dienst Onthaal en Communicatie
4.1.5. dienst Informatica en Repro
AFDELING FINANCIEN
4.1.6. dienst Financiën
4.1.7. dienst Belastingen
Gesubsidieerde contractueel
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

AFDELING BURGERZAKEN
4.1.8. dienst Bevolking
Gesubsidieerde contractueel (veiligheidsplan)
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

4.1.9. dienst Sociale Zaken en Senioren
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AFDELING WELZIJN OP HET WERK
4.1.10. dienst Welzijn op het werk
AFDELING GRONDGEBIEDZAKEN
4.1.11. dienst Milieu
4.1.12. dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
4.2. CULTUUR WELZIJN EN VRIJE TIJD
AFDELING WELZIJN EN VRIJE TIJD
4.2.1. dienst Jeugd
Contractueel - startbaan
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

4.2.2. Bibliotheek
Overgangsperiode
Gesubsidieerde contractueel te schrappen
1 C1-C3 bibliotheekassistent

uitvoerende functie

4.2.3. dienst Sport
Contractueel - Sociale Maribel
2 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel
1 D1-D3 administratief assistent
4 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie
uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel te schrappen
1 E1-E3 technisch beambte

uitvoerende functie

4.2.4. dienst Cultuur
overgangsperiode
Contractueel te schrappen– Sociale Maribel
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

4.2.5. dienst Preventie en Gemeenschapswachten
4.2.6. dienst Buitenschoolse Kinderopvang
Weerwerkgeco
3,5 C1-C3 administratief medewerker
1D1-D3 administratief assistent

uitvoerende functie
uitvoerende functie

Contractueel - Sociale maribel
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel
1,5 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

Weerwerkgeco te schrappen
0,5 C1-C3 administratief assistent

uitvoerende functie

4.2.7 dienst Toerisme
4.3. TECHNISCHE DIENSTEN
AFDELING TECHNISCHE ZAKEN
4.3.1. dienst Interne Ondersteuning
Overgangsperiode
Gesubsidieerde contractueel te schrappen
1 C1-C3 administratief medewerker

uitvoerende functie

4.3.2. dienst Groenbeheer, Vakdiensten, dienst Openbare Reinheid, dienst
Infrastructuurwerken, dienst Evenementen, dienst Magazijnbeheer, Andere
Contractueel - Sociale Maribel
1 D1-D3 technische assistent
uitvoerende functie
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Contractueel startbaan
2 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie

Contractueel startbaan te schrappen
2 E1-E3 technische beambte

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel
67 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel te schrappen
29 E1-E3 technische beambte

uitvoerende functie

AFDELING ONDERHOUD
4.3.3. dienst Onderhoud
Contractueel - Sociale Maribel
1 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel
11,5 D1-D3 technisch assistent

uitvoerende functie

Gesubsidieerde contractueel te schrappen
5 E1-E3 technisch beambte

uitvoerende functie

4.4. SEIZOENPERSONEEL
Jobstudenten maanden juli en augustus
Dienst
Strandreddingsdienst (50 in juli, 45 in augustus – eventueel
uit te breiden tot laatste week juni en eerste week
september)
Rode Kruis
Zwembad
Speelplein – jongerenwerking – buitenschoolse kinderopvang
dienst Toerisme
dienst Preventie
Contractuelen
1 adjunct hoofdredder – technisch beambte
1 technisch beambte
7 technisch beambten van 1 mei t/m 31 oktober
1 technisch beambte van 1 juli t/m 31 augustus
Art.2:

Aantal
95

4
4
20
2
1

strandreddingsdienst
Rode Kruispost
Technische Dienst
Polyvalente Zaal

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur
- de dienst Personeel

Goedkeuring notulen
Gelet op het artikel 14 van het reglement van inwendige orde, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 22 oktober 2013.
Gezien geen bezwaren werden ingebracht voor het einde der zitting, zijn de notulen van de vorige
gemeenteraad, goedgekeurd.
ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD
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de secretaris
V. Van Ackere

de voorzitter
E. Vanhee
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