ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
van 19 DECEMBER 2019
DAGORDE:
OPENBARE ZITTING
1. Aktename van de verhindering van Marnix Seels als gemeenteraadslid
2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor Marnix Seels ingevolge zijn verhindering
als gemeenteraadslid: Heidi Caeckaert
3. Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraad
4. Kennisname samenstelling raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke
5. Kennisname goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2018 van het AGB
6. Goedkeuren meerjarenplan AGB 2020-2025 en toestaan renteloze lening
7. Vaststellen aanpassing reglement prijssubsidies AGB Kaprijke
8. Kennisname goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2018
9. Isabellapolder. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan waterlopen van derde
categorie in 2020
10. Watering De Burggravenstroom. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan
waterlopen van derde categorie in 2020
11. Vaststellen gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone Meetjesland-Centrum
12. Vaststellen meerjarenplan 2020-2025
13. Belasting inzake de vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder
14. Goedkeuren aangepaste erfpachtakte kloosterkapel
15. Goedkeuren van de verlenging van de projectvereniging COMEET voor de volgende
beleidsperiode 2020-2025 en de aangepaste statuten van COMEET
16. Imewo. Aanduiden van een gemeenteraadslid uit de oppositie als lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem
17. Opheffen van het gecoördineerd reglement evenementen van 2011 (aangepast in 2015) en
goedkeuren van het nieuw gecoördineerd reglement evenementen

18. Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de opdracht "aanstellen
opdrachtnemer voor de realisatie van gemeenschappelijke dienstverlening van gemeente en
OCMW in het gemeentelijk administratief centrum"
19. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kaprijke en het
kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw
20. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen energiehuis Veneco, gemeente Kaprijke
en SOM vzw
21. Goedkeuren charter voorwaardelijke schenking resterende actief 't Straatsen zonder Einde
vzw
22. Goedkeuren akte van overdracht van de wegenis in de verkaveling Melkerij
23. Goedkeuren bestendig aanvullend politiereglement Melkerij - A. De Taeyestraat
24. Goedkeuren aanvulling notulen gemeenteraad 28 november 2019
Aanwezig:

Patrick Hugaert, gemeenteraadsvoorzitter;
Pieter Claeys, burgemeester;
Yves De Baets, Hendrik Van de Veere, Frederik Versluys,
Inge De Gussem, schepenen;
Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens,
Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan Buyck, Bert Heynssens,
Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, raadsleden;
Karine Goegebeur, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Heidi Caeckaert, raadslid afwezig voor agendapunt 1

De voorzitter opent de vergadering te 19.37 uur en stelt vast dat 16 raadsleden aanwezig zijn.
Daarna gaat de raad over tot de dagorde.
OPENBARE ZITTING
1.

Aktename van de verhindering van Marnix Seels als gemeenteraadslid

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten

Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 12

Mail van 9 december 2019 van Marnix Seels
Geneeskundig getuigschrift van Marnix Seels voor een periode van 10
december 2019 tot en met 28 februari 2020
Gemeenteraadslid Marnix Seels is verhinderd wegens hospitalisatie en wordt
vervangen door zijn eerste opvolger, mevrouw Heidi Caeckaert.
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Volgens artikel 12 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad
akte van de verhindering.
Ingevolge artikel 14 van het decreet lokaal bestuur wordt een verhinderd
gemeenteraadslid vervangen door zijn opvolger, dienen de geloofsbrieven
van deze persoon te worden onderzocht en dient deze persoon de eed af te
leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Advies
Financiële
verantwoording
Akte te nemen van de verhindering van de heer Marnix Seels als
gemeenteraadslid

Voorstel
Stemmen

Enig artikel: akte te nemen van de verhindering van de heer Marnix Seels als
gemeenteraadslid.

Besluit

2.

Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor Marnix Seels ingevolge zijn verhindering
als gemeenteraadslid: Heidi Caeckaert

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

Verwijzingsdocumenten

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 14
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 – Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode
De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de
geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5
december 2018 zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018
Mail van 9 december 2019 van Marnix Seels
Geneeskundig getuigschrift van Marnix Seels voor een periode van 10
december 2019 tot en met 28 februari 2020

Verantwoording

In de gemeenteraad van heden is akte genomen van de verhindering als
gemeenteraadslid door de heer Marnix Seels.
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De opvolger die de eerste plaats bekleedt op de lijst waartoe het kandidaatraadslid behoort die de vacature heeft doen ontstaan, wordt opgeroepen om
het mandaat van raadslid op te nemen
Mevrouw Heidi Caeckaert is de tweede opvolger op de lijst SAMEN, na Sylvie
Caeckaert die al een mandaat opgenomen heeft als eerste opvolger
De geloofsbrieven van mevrouw Heidi Caeckaert werden onderzocht door de
gemeenteraad, zoals voorgeschreven
Mevrouw Heidi Caeckaert wenst haar mandaat als gemeenteraadslid op te
nemen
De geloofsbrieven van mevrouw Heidi Caeckaert werden onderzocht door de
gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 6 § 3 en artikel 9 van het
decreet lokaal bestuur, waaruit blijkt dat de verkozene blijft voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden
De verkozene van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd heeft de eed
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” afgelegd in
handen van de gemeenteraadsvoorzitter
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Akte nemen van de eedaflegging van mevrouw Heidi Caeckaert en de
installatie als gemeenteraadslid

Stemmen
Besluit

3.

Artikel 1:

akte te nemen van de eedaflegging en vervolgens wordt
mevrouw Heidi Caeckaert geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Artikel 2:

deze beslissing te bezorgen aan de Vlaamse regering binnen
de 20 dagen (mandatendatabank).

Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraad

De gemeenteraad,
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Wetten
en
reglementen
Gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2019 houdende het vaststellen van de
rangorde van de gemeenteraadsleden
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Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aktename van de verhindering
als gemeenteraadslid door de heer Marnix Seels
Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanstelling en eedaflegging
van een opvolger voor Marnix Seels ingevolge zijn verhindering als
gemeenteraadslid: Heidi Caeckaert
Verwijzingsdocumenten

Ontwerpranglijst opgemaakt naar dienstanciënniteit en bij gelijke diensten, naar
het aantal naamstemmen bij de recentste gemeenteraadsverkiezing

Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een expliciete rangordebepaling in artikel 6 §7.
Verantwoording De bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden is gebaseerd op
anciënniteit of, in voorkomend geval, op het aantal naamstemmen of
lijststemmen.
De vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden is van belang om te
voorzien in de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als die
niemand schriftelijk heeft aangewezen).
Daarnaast verwijst artikel 56 §3,10° van het Decreet Lokaal Bestuur naar artikel
125 van de Nieuwe Gemeentewet, dat uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid dat
een ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn verhindering tijdelijk vervangen
wordt door de burgemeester, een schepen of een raadslid in de volgorde van hun
benoeming.
Mevrouw Heidi Caeckaert werd heden geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden
geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Stemmen
Besluit

Enig artikel: de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt
vastgesteld:
Volgnr. Naam
Periode van
Bekomen naamstemmen bij
gemeenteraadslid anciënniteit als
recentste
gemeenteraadslid gemeenteraadsverkiezingen
1.
Hugaert Patrick
24 jaar en 307
384
dagen
2.
Gijssels Filip
24 jaar en 304
1 179
dagen

5

3.

De Man Linde

4.

De Baets Yves

5.

De Waele Wim

6.
7.

Van de Veere
Hendrik
Ruebens Alex

8.

Claeys Pieter

9.

Versluys Frederik

10.

Du Pré Geert

11.

De Gussem Inge

12.

Rysselaere
Jürgen
Buyck Stefaan
Heynssens Bert
van Hee-Lippens
Cindy
Caeckaert Sylvie
Caeckaert Heidi

13.
14.
15.
16.
17.

23 jaar en 401
dagen
12 jaar en 302
dagen
12 jaar en 302
dagen
12 jaar en 302
dagen
12 jaar en 302
dagen
10 jaar en 183
dagen
6 jaar en 302
dagen
6 jaar en 302
dagen
3 jaar en 276
dagen
393 dagen

402

302 dagen
302 dagen
302 dagen

438
431
281

49 dagen
-

278
257

874
557
522
407
976
467
395
461
317

(*) 1 jaar = 365 dagen

4.

Kennisname samenstelling raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 235 § 3
Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2015 houdende oprichting Autonoom
Gemeentebedrijf Kaprijke, inzonderheid artikel 11 van de statuten

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) beschikt over een raad van bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen
te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.
De raad van bestuur vertegenwoordigt het AGB in rechte als eiser of als
verweerder en beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In geval van
hoogdringendheid kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige
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voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
namens het bedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen namens het bedrijf
een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone
rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het
instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende
raad van bestuur voorgelegd.
De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.
Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van
bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en
minstens eenmaal per jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn
werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.
De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten,
bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet 2 mogelijkheden voor het bepalen van
het aantal leden van de raad van bestuur.
Ingevolge artikel 11 van de statuten van het AGB vormen alle leden van de
gemeenteraad de raad van bestuur
Ingevolge de verhindering van Marnix Seels als gemeenteraadslid en de
aanstelling en eedaflegging van Heidi Caeckaert als opvolger voor Marnix
Seels, wijzigt de samenstelling
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Kennisname samenstelling raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf
Kaprijke

Stemmen
Besluit

Enig artikel:

kennis te nemen van de samenstelling van de raad van
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke,
bestaande uit alle gemeenteraadsleden:
Buyck Stefaan
Caeckaert Heidi
Caeckaert Sylvie
Claeys Pieter
De Baets Yves
De Gussem Inge
De Man Linde
De Waele Wim
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Du Pré Geert
Gijssels Filip
Heynssens Bert
Hugaert Patrick
Ruebens Alex
Rysselaere Jürgen
Van de Veere Hendrik
van Hee-Lippens Cindy
Versluys Frederik
De zitting wordt geschorst van 19.42 uur tot 20.18 uur.

5.

Kennisname goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2018 van het AGB

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder
en artikel 235
Beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB van 27 juni 2019 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2018
Goedkeuringsbeslissing van de gouverneur van 4 december 2019
betreffende de jaarrekening 2018, ontvangen op 5 december 2019
De gouverneur heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Kennisname beslissing gouverneur

Stemmen
Besluit

Enig artikel: kennis te nemen van de beslissing van de gouverneur van 4
december 2019 houdende goedkeuring van de jaarrekening
2018 en kwijting te verlenen aan de bestuurders van het
Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke voor wat betreft de
verrichtingen opgenomen in de jaarrekening 2018.
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6.

Goedkeuren meerjarenplan AGB 2020-2025 en toestaan renteloze lening

De gemeenteraad,
Decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur
Wetten
en
reglementen
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus
Omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen
Verwijzingsdocumenten

Ontwerp van meerjarenplan voor de jaren 2020-2025, bestaande uit strategische
nota, financiële nota en toelichting
Omgevingsanalyse
Overzicht doelstellingen, acties, actieplannen

Er worden voor de jaren 2020 en 2021 leningen van respectievelijk 55 000 en
Verantwoording 5 000 euro gevraagd van de gemeente ter financiering van de investeringen van
het AGB. De autofinancieringsmarge is telkens positief voor 33 283,54 euro
(2020) tot 39 158,44 euro (2025). Het beschikbaar budgettair resultaat is telkens
positief voor 33 299,08 (2020), 404,76 (2021), 4 990,24 (2022), 24 341,68 (2023),
58 597,12 (2024) en 92 755,56 (2025) euro.
Een jaarlijkse prijssubsidie van 109 300 (2020) afnemend naar 95 276 (2025)
euro wordt aan de gemeente gevraagd.
De gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën
beleidsplanning bracht advies uit op 9 december 2019.
Naar aanleiding van het toezicht op de jaarrekening 2018 van het AGB hebben
de diensten van de gouverneur de opmerking gemaakt dat het toestaan van
leningen voor de financiering van de investeringen van het AGB een
uitdrukkelijke beslissing door de gemeenteraad vergt.
Het amendement dat ter stemming voorligt betreft de toevoeging van
onderstaand artikel:
“volgende investeringen van het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke worden
gefinancierd met een renteloze lening, toegestaan door het gemeentebestuur:
- de bouw van een berging op het SOCK, raming 45 000 euro af te lossen
over 35 jaar;
- aanleg nieuwe infrastructuur voor de schutters, raming 10 000 euro en af te
lossen over 10 jaar;
- vervangingsinvesteringen in het jaar 2021, raming 5 000 euro en af te lossen
overeenkomstig de afschrijvingsduur.”
Advies
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Financiële
verantwoording
Voorstel

Goedkeuren meerjarenplan AGB
Toestaan van een renteloze lening

Stemmen

Stemming over het amendement:
Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck, Bert
Heynssens
8 tegen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Jürgen
Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert
0 onthoudingen:
Stemming over het geheel:
Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck, Bert
Heynssens
8 tegen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Jürgen
Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert
0 onthoudingen:

Besluit

Artikel 1:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

exploitatiesaldo

69.557,00

71.522,00

71.428,00

71.761,00

71.665,00

71.568,00

investeringssaldo

-62.000,00

-72.000,00

-30.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

financieringssaldo
beschikbaar budgettair
resultaat

17.726,54

-32.416,32

-36.842,52

-32.409,56

-32.409,56

-32.409,56

33 299,08

404,76

4.990,24

24.341,68

58.597,12

92.755,56

autofinancieringsmarge

32.283,54

34.105,68

34.585,48

39.351,44

39.255,44

39.158,44

Artikel 2:

7.

het meerjarenplan 2020-2025 AGB wordt goedgekeurd als volgt:

volgende investeringen van het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke
worden gefinancierd met een renteloze lening, toegestaan door het
gemeentebestuur:
- de bouw van een berging op het SOCK, raming 45 000 euro af te
lossen over 35 jaar;
- aanleg nieuwe infrastructuur voor de schutters, raming 10 000
euro en af te lossen over 10 jaar;
- vervangingsinvesteringen in het jaar 2021, raming 5 000 euro en
af te lossen overeenkomstig de afschrijvingsduur.

Vaststellen aanpassing reglement prijssubsidies AGB Kaprijke
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De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2015 houdende oprichting van het
Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke
Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 houdende goedkeuren
beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke en de
gemeente Kaprijke, en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Ingevolge een beslissing van de btw-administratie van 19 januari 2016
volstaat het niet langer dat een AGB een winstoogmerk heeft opgenomen in
de statuten om als btw-belastingplichtige te worden beschouwd, maar moet
de winst ook effectief blijken uit de boekhoudkundige resultaten.
Met ingang van 2016 worden bovendien de door de gemeente verstrekte
werkingssubsidies niet meer meegerekend bij het bepalen van het
boekhoudkundig resultaat, maar enkel nog prijssubsidies. Daarbij komt de
gemeente tussen in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB,
er is dus een rechtstreeks verband tussen de prijs die het AGB aanrekent en
de subsidie die de gemeente betaalt.
Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom
Gemeentebedrijf Kaprijke vanwege de gemeente Kaprijke prijssubsidies
ontvangt. Het college stelt voor om prijssubsidies toe te kennen, zowel als
vergoeding voor het in concessie geven van de infrastructuur aan de vzw FC
Kaprijke-Bentille als vergoeding voor het gebruik door derden van de
zaalinfrastructuur.

Advies
Financiële
verantwoording

Voorstel
Stemmen

Jaarlijks wordt berekend hoeveel de prijssubsidie moet bedragen. Voor 2020
zal dit na herberekening in totaal 109 300 euro moeten zijn om break-even te
draaien. De bijdrage wordt gelijk verdeeld over de concessie van FC Kaprijke
en het gebruik van de zalen.
Goedkeuren wijziging prijssubsidiereglement

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
11

0 onthoudingen:
Besluit

Enig artikel:

de
gemeenteraad
keurt
de
wijziging
van
het
prijssubsidiereglement, vermeld in bijlage, ten voordele van
het AGB Kaprijke goed.

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB KAPRIJKE
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke heeft haar inkomsten en uitgaven herraamd voor het
kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke
vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2020 de te verwachten inkomsten uit verhuur van onroerend
goed minstens 129 606 euro exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Gegeven dat de gebudgetteerde inkomsten uit de concessie aan vzw FC Kaprijke-Bentille 5 306
euro bedraagt en de gebudgetteerde opbrengst uit verhuur lokalen en terreinen 15 000 euro
bedraagt is er dus nog nood aan 109 300 euro. Het Autonoom Gemeentebedrijf wenst dan ook
vanaf 1 januari 2020 de voorziene concessievergoeding te betalen door de vzw FC KaprijkeBentille en ook de vergoedingen voor het gebruik van de lokalen en terreinen door derden te
vermenigvuldigen met een factor 5,38 (= 109300/(15000+5306) ).
De Gemeente Kaprijke erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke, op basis van deze
ramingen, de concessievergoeding en de vergoeding voor gebruik van lokalen en terreinen dient
te vermenigvuldigen met een factor 5,38 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst de
Gemeente Kaprijke de vergoedingen door de concessiehouder en de gebruikers van lokalen en
terreinen te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De Gemeente
Kaprijke verbindt er zich toe om vanaf 1 januari 2020 deze beperkte vergoedingen te subsidiëren
middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Kaprijke voor de uitbating door
de vzw FC Kaprijke-Bentille en het gebruik van lokalen en terreinen bedraagt vanaf 1 januari 2020
de concessievergoeding, respectievelijk de gebruiksvergoeding vermenigvuldigd met een factor
5,38.
De gesubsidieerde vergoedingen zullen regelmatig geëvalueerd worden in het kader van een
periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Kaprijke. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de Gemeente Kaprijke
deze steeds documenteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke moet op de 5de werkdag van elke kwartaal de Gemeente
Kaprijke een overzicht bezorgen van de door de vzw FC Kaprijke-Bentille verschuldigde
concessievergoeding en van de door de gebruikers van lokalen en terreinen verschuldigde
vergoedingen. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het
Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke uitreikt aan de Gemeente Kaprijke. De Gemeente Kaprijke
dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke binnen de 5
werkdagen na ontvangst.
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Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2021 zal worden onderhandeld tussen de
Gemeente Kaprijke en het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke vóór 30 januari 2021.

8.

Kennisname goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening 2018

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 332
Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2019 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2018
Goedkeuringsbeslissing van de gouverneur van 4 december 2019
betreffende de jaarrekening 2018, ontvangen op 5 december 2019

Verwijzingsdocumenten

De gouverneur heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd.

Verantwoording
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel

Kennisname beslissing gouverneur

Stemmen
Enig artikel: kennis te nemen van de beslissing van de gouverneur van 4
december 2019 houdende goedkeuring van de jaarrekening
2018.

Besluit

9.

Isabellapolder. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan waterlopen van
derde categorie in 2020

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Het schrijven van 26 november 2019 van de Isabellapolder, ontvangen op 29
november 2019, waarbij een raming wordt overgemaakt van de geplande
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onderhoudswerken in het dienstjaar 2020 voor een totaal bedrag van
40 315,90 (incl. btw)
Nazicht in de atlas der waterlopen waaruit blijkt dat de met hun nummer
genoemde waterlopen tot de derde categorie behoren en derhalve regelmatig
dienen onderhouden om een goede afloop van de wateren te waarborgen.

Verantwoording

Het college stelt voor om 2 500 euro te adviseren voor wandversterking en
2 500 euro voor slibanalyse te voorzien, zodat de uitgaven voor 2020 op
25 315,90 euro kunnen geraamd worden.
Advies
Financiële
verantwoording

25 315,90 euro is te voorzien in budget 2020
Goedkeuren voorlopige raming van de uit te voeren werken

Voorstel
Stemmen

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1: de voor 2020 voorgestelde werken aan de onbevaarbare
waterlopen van derde categorie van de Isabellapolder voor een
totaal bedrag van 25 315,90 euro (incl. btw) worden gunstig
geadviseerd.

Besluit

Artikel 2: het geraamde bedrag van 25 315,90 euro (incl. btw) zal worden
ingeschreven in het meerjarenplan voor het jaar 2020.
Artikel 3: afschrift van deze beslissing over te maken aan het Provinciaal
Technische Dienst, dienst 32 – wegen en waterlopen, Woodrow
Wilsonplein 2 te 9000 Gent en aan het polderbestuur.

10.

Watering De Burggravenstroom. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan
waterlopen van derde categorie in 2020

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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Het schrijven van 18 november 2019 van de Watering De Burggravenstroom
waarbij een raming wordt overgemaakt van de geplande onderhoudswerken
in het dienstjaar 2020 voor een totaal bedrag van 8 359,23 (incl. btw)

Verwijzingsdocumenten

Nazicht in de atlas der waterlopen waaruit blijkt dat de met hun nummer
genoemde waterlopen tot de derde categorie behoren en derhalve regelmatig
dienen onderhouden om een goede afloop van de wateren te waarborgen

Verantwoording

Advies
8 359,23 euro is te voorzien in budget 2020

Financiële
verantwoording

Goedkeuren voorlopige raming van de uit te voeren werken

Voorstel
Stemmen

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1: de voor 2020 voorgestelde werken aan de onbevaarbare
waterlopen van derde categorie van de Watering De
Burggravenstroom voor een totaalbedrag van 8 359,23 euro (incl.
btw) worden gunstig geadviseerd.

Besluit

Artikel 2: het geraamde bedrag van 8 359,23 (incl. btw) zal worden
ingeschreven in meerjarenplan, jaar 2020.
Artikel 3: afschrift van deze beslissing over te maken aan het Provinciale
dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent
en aan het polderbestuur.

11.

Vaststellen gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone Meetjesland-Centrum

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Mail van de politiesecretaris van de politiezone Meetjesland-Centrum van 24
oktober 2019
De dotatie moet volstaan om de zone over voldoende middelen te laten
beschikken zodat alle uitgaven worden gedekt die voorkomen uit de
vervulling van haar wettelijke verplichte opdrachten.
De gevraagde reguliere exploitatietoelage komt op 707 855,89 euro.
Daarnaast draagt de gemeente nog bij in de leningslasten voor het
politiegebouw: dotatie: 52 814,52 euro kapitaal en 10 708,95 euro intrest.
In een meergemeentezone moet de dotatie worden vastgesteld in een
afzonderlijk besluit voor de zone en de gemeente(n) een beslissing nemen
over hun budget.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Besluit

12.

Naast de gewone exploitatietoelage van 707 855,89 euro, wordt nog een
toelage voor de leningslast voor het nieuwe gebouw gevraagd van
63 523,47 euro.
Vaststellen politiedotatie 2020
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1:

de politiedotatie 2020, zijnde een gewone dotatie ten bedrage
van 707 855,89 euro en een buitengewone dotatie van 63 523,47,
vast te stellen.

Artikel 2:

de politiedotatie 2020 te voorzien in het meerjarenplan, jaar 2020.

Artikel 3:

afschrift van deze beslissing over te maken aan de politiezone
Meetjesland-Centrum en aan de heer gouverneur.

Vaststellen meerjarenplan 2020-2025

De gemeenteraad,
Wetten
en
reglementen

Decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur
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Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus
Omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen
Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte OCMW wordt vastgesteld
Verwijzingsdocumenten

Ontwerp van meerjarenplan voor de jaren 2020-2025, bestaande uit strategische
nota (bijlage nr.1), financiële nota (bijlagen nrs 2.1 t.e.m. 2.3) en toelichting
(bijlagen nrs 3.1 t.em. 3.7)
Bijkomende informatie (bijlagen nrs 4.1 t.e.m. 4.7):
Omgevingsanalyse, overzicht doelstellingen, acties, actieplannen, overzicht
werkings- en investeringssubsidies, overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden,
overzicht entiteiten met tussenkomst in tekort, overzicht personeel, overzicht
opbrengst per soort belasting
Overzichten ontvangsten en uitgaven functioneel (T1) en economisch (T2) per
bestuur

De Raad dient het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen, vooreerst wat het
Verantwoording gedeelte voor de gemeente betreft, daarna geconsolideerd.
Aangezien de beleidsrapporten voor gemeente en OCMW één geïntegreerd
geheel uitmaken worden zij steeds geconsolideerd ter stemming voorgelegd.
De gemeenteraadscommissie financiën beleidsplanning bracht advies uit op 9
december 2019
In de toelagentabel die in ontwerp aan de raadsleden is bezorgd bevond zich een
fout voor wat de dotatie aan de politiezone betreft, waardoor de tabel niet strookte
met de kredieten, voorzien in het meerjarenplan.
Het amendement dat ter stemming voorligt betreft de aanpassing van de
toelagentabel, inzonderheid het bedrag van de dotatie aan de politiezone.
Voorstel

Stemmen

Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025
Aanpassen toelagentabel, inzonderheid het bedrag van de dotatie aan de
politiezone
Stemming over het amendement:
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele,
Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan Buyck, Bert Heynssens,
Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:

17

Stemming over artikel 1:
Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck, Bert Heynssens
8 tegen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Jürgen
Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert
0 onthoudingen:
Stemming over artikel 2:
Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck, Bert
Heynssens
8 tegen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Jürgen
Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert
0 onthoudingen:
Besluit

Artikel 1:

het meerjarenplan 2020-2025 wordt vastgesteld, voor het gedeelte
gemeente op basis van onderstaande geconsolideerde cijfers:

exploitatiesaldo
investeringssaldo
financieringssaldo
beschikbaar
budgettair
resultaat
autofinancieringsmar
ge

2020
662.254,
68
1.007.07
0,35
784.480,
60

2021
1.020.30
9,00
2.069.76
4,07
777.140,
04

2022
1.115.83
2,55
517.712,
25
772.567,
60

2.009.86 183.274,
8.827,03
9,44
33

2023
1.122.66
5,63
2.133.69
7,14

2024
1.102.56
1,22
246.499,
18
1.139.03 828.608,
6,57
48

2025
1.273.62
4,00
588.877,
06
802.507,
92

136.832, 164.285, 46.524,6
09
65
7

140.614, 456.009, 551.105, 569.542, 481.793, 678.956,
80
68
67
92
46
80

Artikel 2: keurt het gedeelte van het beleidsrapport, zoals heden vastgesteld
door de Raad voor Maatschappelijke Welzijn goed, waardoor het
geïntegreerde rapport definitief is vastgesteld.
Artikel 3: stelt de lijst van toegestane werkings- en investeringssubsidies vast.
Artikel 4: een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

De zitting werd geschorst van 23.38 uur tot 23.46 uur.
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13.

Belasting inzake de vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet van 20 april 2001 betreffende organisatie van het personenvervoer
over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer
Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Advies Agentschap Binnenlands Bestuur van 5 december 2019

De vergunning als verhuurvoertuig met bestuurder geeft aanleiding tot het
innen van een jaarlijkse gemeentebelasting als bepaald in artikel 49 van het
decreet van 20 april 2001.
Volgens dit decreet bedraagt het bedrag van de belasting voor vergunningen
250 euro (+ indexering) per jaar per vergund voertuig.
Volgens de nieuwe regeling inzake het individueel bezoldigd personenvervoer
(decreet van 29 maart 2019 en uitvoeringsbesluit van 8 november 2019) geldt
vanaf 2020 een decretaal bepaalde jaarlijkse retributie voor dergelijke
vergunningen. Het tarief daarvoor is 350 euro, met verminderingen
naargelang de ecoscore.
In de gemeente Kaprijke zijn actueel 2 vergunningen lopende, respectievelijk
tot 7 maart 2021 en 12 juli 2021. In verband met de overgangsregeling voor
lopende vergunningen heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur
geadviseerd om de gemeentelijke belastingreglementen te laten bestaan tot
zolang deze vergunningen lopen. Aangezien ons reglement afloopt op 31
december 2019 stelt het college voor om dit reglement te hernemen voor de
vergunningen die zijn uitgereikt voor 1 januari 2020. De bestaande
vergunningen worden in 2021 dan vrijgesteld van de retributie, zodat ze in
een zelfde jaar geen twee keer belast worden.

Advies
Financiële
verantwoording
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Voorstel

Stemmen

Besluit

Goedkeuren van het reglement betreffende de belasting inzake de
vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder voor bestaande vergunningen
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1:

met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021
zullen de vergunningen uitgereikt op basis van artikel 42, §2 en
§3 van het decreet van 20 april 2001, aanleiding geven tot een
jaarlijkse ondeelbare gemeentebelasting ten laste van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de
vergunning.

Artikel 2:

het bedrag van de gemeentebelasting voor vergunningen
afgeleverd op grond van artikel 42, §2 en §3 van het decreet van
20 april 2001, bedraagt 250,00 euro per jaar per voertuig.

Artikel 3:

het bedrag van de gemeentebelasting wordt aangepast volgens
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
bekomen wordt door het indexcijfer van de maand december van
het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het
indexcijfer van de maand december 2000.

Artikel 4:

de gemeentebelasting is verschuldigd voor het hele jaar,
onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven
werd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de
houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het
kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning.
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van
de exploitatie met één of meer voertuigen geeft geen aanleiding
tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de
opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten
werking stellen van één of meer voertuigen voor welke reden dan
ook. Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de
belasting niet op.

Artikel 5:

de belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen. De kohierbelasting moet worden
betaald binnen twee maanden na de verzendingsdatum van het
aanslagbiljet.

20

14.

Artikel 6:

de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kunnen bezwaar
indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend
en worden 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 van het
aanslagbiljet.

Artikel 7:

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
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) 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 zij niet
specifiek niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 8:

de in dit reglement overeenkomstig het decreet van 20 april 2001
belaste vergunningen, zijn vrijgesteld van de retributie voor het
jaar 2021, zodat zij in dat jaar niet dubbel belast worden.

Artikel 9:

deze beslissing wordt genomen onder de ontbindende
voorwaarde dat er geen bezwaren worden ingediend tijdens het
openbaar onderzoek dat loopt tot en met 30 december 2019.

Goedkeuren aangepaste erfpachtakte kloosterkapel

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit voorzitter gemeenteraad van 9 februari 2019 houdende delegatie
ondertekening door burgemeester voor onderhandse en authentieke akten
Gemeenteraadsbeslissing van donderdag 31 oktober 2019
Geen

Er moet een overeenkomst zijn met de eigenaar van kloosterkapel Lembeke
voor renovatie en herbestemming van de kapel. Het OCMW is de eigenaar.
Het OCMW is akkoord dat de gemeente over de kloosterkapel kan
beschikken. In het gemeentebestuur is de gemeenteraad bevoegd om een
onroerend goed in erfpacht te nemen.
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De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2017 de onderhandse overeenkomst
erfpacht voor de kloosterkapel goed en stelde notaris Caroline Van dhelsen
aan. De notaris bezorgde ons de erfpachtakte op 13 september 2019.
Op de gemeenteraad van oktober 2019 werd de ontwerpakte goedgekeurd.
Tijdens de afspraak voor het verlijden van de akte werd evenwel opgemerkt
dat artikel 5 stipuleerde dat de mogelijkheid van nevenbestemming als
ontmoetingsruimte voor de bewoners van de naastgelegen Groep van
Assistentiewoningen werd voorzien in plaats van als multifunctionele
ontmoetingsruimte.
De notaris bezorgde ons de aangepaste erfpachtakte op 5 december 2019.
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Besluit

Rep. 2019/

Verleend: nummer 50

Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2019
Goedkeuren aangepaste erfpachtovereenkomst
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1:

de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2019 wordt
opgeheven.

Artikel 2:

de ontwerpakte in bijlage houdende vestigen van een erfpacht
op een kapel met alle aanhorigheden op en met grond, staande
en gelegen te Lembeke, Aveschoot 2, wordt goedgekeurd.

VESTIGING ERFPACHT

Dos. 2017/368

Op heden, # tweeduizend negentien.
Voor mij, meester Caroline Van dhelsen, notaris te Kaprijke.
ZIJN VERSCHENEN:
Enerzijds:
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van KAPRIJKE met zetel
te 9971 Kaprijke, Lembeke-Dorp 43, ondernemingsnummer 0212.223.627, alhier
vertegenwoordigd in uitvoering van de beslissing van de OCMW-raad van # 2019,
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waarvan een afschrift aan onderhavige akte blijft gehecht, ingevolge artikel 279 § 1
Vlaams decreet over het lokaal bestuur door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
a) mevrouw
GOEGEBEUR Karine,
wonende
te
9900
Eeklo,
Spoorwegstraat 27, in haar hoedanigheid van Algemeen Directeur;
b) de heer HUGAERT Patrick, in hoedanigheid van Voorzitter van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, op zijn beurt alhier vertegenwoordigd krachtens
delegatiebesluit de dato 9 september 2019, waarvan een eensluidend uittreksel hier
wordt aangehecht, door de Voorzitter van het Vast Bureau, de heer CLAEYS Pieter,
wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Aveschoot 20.
Hierna genoemd “de eigenaar” of “de erfpachtgever”.
Anderzijds:
De GEMEENTE KAPRIJKE te 9970 Kaprijke, Veld 1, alhier vertegenwoordigd, in
uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van # 2019, waarvan een afschrift aan
onderhavige akte blijft gehecht, ingevolge artikel 279 § 1 Vlaams decreet over het lokaal
bestuur door de Gemeenteraad:
a) mevrouw
GOEGEBEUR Karine,
wonende
te
9900
Eeklo,
Spoorwegstraat 27, in haar hoedanigheid van Algemeen Directeur;
b) de heer HUGAERT Patrick, in hoedanigheid van Voorzitter van de
Gemeenteraad, op zijn beurt alhier vertegenwoordigd krachtens delegatiebesluit de
dato 9 februari 2019, waarvan een eensluidend uittreksel hier wordt aangehecht,
door de Burgemeester, de heer CLAEYS Pieter, wonende te 9971 Kaprijke
(Lembeke), Aveschoot 20.
Handelend op basis van de beslissing van de OCMW-raad de dato 31 oktober 2019,
waarvan kopie aan onderhavige akte wordt gehecht.
Hierna genoemd “de erfpachter”.
IDENTIFICATIE – BEVESTIGING IDENTITEITSGEGEVENS
De
comparanten
hebben
hun identiteit
aangetoond aan
de ondergetekende notaris door middel van hun identiteitskaarten.
Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Organieke Wet en de
hypotheekwet bevestigt de ondergetekende notaris de naam, voornamen, plaats en datum
van geboorte en de woonplaats van de partijen te hebben nagegaan op zicht van hun
identiteitskaarten en uittreksels uit het rijksregister.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van
de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een
maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder,
enzovoort.
TOELICHTING EN VOORLEZING
De volledige akte zal door de ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat
de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van
deze akte alvorens de akte te ondertekenen.
De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen
voorafgaat en verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
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De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één
van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen, dat zij
hiervan kennis hebben genomen en dat zij geen volledige voorlezing van de akte wensen.
Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van
akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
VOORAFGAANDE VERKLARING
De eigenaar verklaart eigenaar te zijn van het hierna beschreven onroerend goed:
GEMEENTE KAPRIJKE - TWEEDE AFDELING - LEMBEKE
Een kapel met alle aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen Aveschoot 2,
gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0443D P0000
met een oppervlakte volgens meting van 207 vierkante meter.
Gereserveerd perceelidentificatienummer: B 443 G P0000 Hierna genoemd
“het in erfpacht gegeven onroerend goed”.
OPMETINGSPLAN
Zoals het goed is aangeduid in rode omlijning als “LOT 2”op het opmetingsplan,
opgemaakt door Wouter De Maegt, landmeter-expert te Mariakerke, op 28 november
2016.
Het plan werd onder het referentienummer 43009/10209 geregistreerd in de
databank met afbakeningsplans en is sinds de opname in deze databank niet gewijzigd.
Het plan wordt na ondertekening door de ondergetekende notaris bij onderhavige
akte gevoegd, doch wordt niet aangehecht ter registratie en zal niet worden
overgeschreven. Partijen vragen aldus toepassing van artikel 26, lid 3, 2° van het Wetboek
van Registratierechten en van artikel 1, lid 4 van de Hypotheekwet.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Het in erfpacht gegeven onroerend goed behoort sedert meer dan 30 jaar voor heden
toe aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Kaprijke.
VESTIGING RECHT VAN ERFPACHT
De eigenaar en erfpachtgever, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van KAPRIJKE, verklaart op het hierboven vermeld onroerend goed met ingang vanaf
heden een recht van erfpacht te verlenen voor een termijn van 99 jaar aan de erfpachter,
de gemeente Kaprijke, die aanvaardt onder de hieronder gemelde voorwaarden en lasten.
Dit recht van erfpacht is onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 10 januari
1824 voor zover hierna van deze wetsbepalingen niet wordt afgeweken.
LASTEN EN VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – DUUR
De erfpacht wordt verleend en aanvaard voor een termijn van 99 jaar die ingaat op
heden en eindigt op 28 november 2118.
Bij afloop van deze termijn zal het recht van erfpacht van rechtswege en zonder
opzeg vervallen. Het mag evenwel in gemeen overleg tussen partijen hernieuwd worden.
ARTIKEL 2 – PRIJS – CANON
De erfpacht wordt toegestaan tegen een jaarlijkse erfpachtvergoeding of canon van
drieduizend driehonderd euro (€ 3.300,00), geïndexeerd zoals hierna vermeld.
De erfpachtvergoeding is jaarlijks betaalbaar op de laatste dag van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop de betaling betrekking heeft.
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De erfpachtcanon wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der
consumptieprijzen. Deze aanpassing zal slechts éénmaal per jaar gebeuren en dit op de
verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Deze aanpassing is gelijk aan
het bedrag dat verkregen wordt door de toepassing van de hiernavolgende formule:
Nieuwe canon = Basiscanon x nieuw indexcijfer Aanvangsindexcijfer
De elementen van deze formule worden als volgt omschreven:
- de basiscanon: de erfpachtcanon die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis,
met uitzondering van de kosten en lasten die uitdrukkelijk ten laste van de erfpachtgever
zijn gelegd.
- nieuw indexcijfer: het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand
voorafgaand aan die van de verjaardag van de maand van het verlijden van onderhavige
akte.
- aanvangsindexcijfer: het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die
voorafgaat aan de maand van het verlijden van onderhavige akte,
Elke aanpassing van de erfpachtcanon geschiedt van rechtswege, zonder dat de
erfpachtgever de erfpachter daarvan in kennis moet stellen. Indien het nieuw indexcijfer
niet tijdig bekend is om de betaling van de erfpachtcanon te laten plaatsvinden binnen de
contractueel afgesproken periode, zal het verschil tussen de betaalde erfpachtcanon en de
overeenkomstig de hierboven vermelde aanpassingsformule verschuldigde
erfpachtcanon in min of in meer worden gebracht bij de daarop eerstvolgende betaling
van de jaarlijkse erfpachtcanon.
ARTIKEL 3 – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ERFPACHT
1.
Het in erfpacht gegeven onroerend goed wordt in erfpacht gegeven voor
vrij, zuiver en onbelast van alle lasten, bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
belastende overschrijvingen en belemmeringen van alle aard.
2.
De erfpacht wordt toegestaan en aanvaard op het hierboven beschreven
onroerend goed in de staat en de toestand waarin het zich thans bevindt, zonder
waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al is het verschil één/twintigste of meer
met de werkelijke grootte, met alle zichtbare en verborgen gebreken zonder dat de
eigenaar tot vrijwaring zou gehouden zijn en met alle erfdienstbaarheden (actieve en
passieve, lijdende en heersende, durende en niet-voortdurende, zichtbare en
onzichtbare) en gemeenschappen, ook al zijn ze niet bekend, waarmee ze belast of
bevoordeeld zouden kunnen zijn. De erfpachter is vrij de erfdienstbaarheden uit te
oefenen of te betwisten, doch dit alles op eigen kosten en zonder enige tussenkomst noch
aansprakelijkheid van de erfpachtgever.
Alle eventuele betwistingen die mochten rijzen betreffende de oppervlakte,
scheidingslijn of afpaling worden beslecht door de maker van het opmetingsplan,
handelend als scheidsrechter. Zijn beslissing zal bindend zijn voor de partijen en niet
vatbaar voor beroep. De onkosten van zijn tussenkomst kunnen evenwel nooit ten laste
van de eigenaar of de instrumenterende ambtenaar worden gelegd.
3.
De erfpachter zal zijn erfpachtrecht met betrekking tot het in erfpacht
gegeven onroerend goed als een goed huisvader uitoefenen.
De erfpachter is ertoe gehouden het in erfpacht gegeven onroerend goed te
onderhouden op zijn kosten en er alle grote en kleine herstellingen van alle aard
uit te voeren, en deze bij het einde van de erfpacht in goede staat, met inachtname van
normale sleet, aan de eigenaar of zijn rechtsopvolger teruggeven. De eigenaar is tot geen
enkele herstelling gehouden.
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Alle kosten die voortvloeien uit verbouwingen, herstellingen of uitbreidingen van
het in erfpacht gegeven onroerend goed, alsook de kosten die het gevolg zijn van de
uitvoering van wettelijke, administratieve of andere voorschriften inzake hygiëne,
openbare gezondheid, veiligheid, arbeidsveiligheid of milieuvoorschriften, zijn ten laste
van de erfpachter.
4.
De erfpachter heeft het recht om tijdens de duur van de erfpacht
constructies op te richten en de bestaande constructies te verbouwen. De
erfpachtgever verzaakt aan het recht van natrekking voor de duur van deze
erfpachtovereenkomst.
5.
Bij het beëindigen van de erfpacht wordt de erfpachtgever eigenaar van de
opgerichte constructies. De erfpachtgever betaalt hiervoor geen vergoeding aan de
erfpachter.
6.
Het is de erfpachter toegelaten het erfpachtrecht geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan derden, met hypotheek te bezwaren of om op het goed aan derden
tijdelijke zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten te verlenen zonder voorafgaand
en schriftelijk akkoord van de erfpachtgever.
7.
Alle belastingen en taksen die het in erfpacht gegeven onroerend goed
bezwaren en die het in de toekomst zouden (kunnen) bezwaren, zowel op de grond als op
opgerichte constructies en gebouwen, evenals de verschuldigde onroerende voorheffing
en opcentiemen, zijn gedurende de duur van de erfpacht uitsluitend ten laste van de
erfpachter.
ARTIKEL 4. BEREIKBAARHEID
Teneinde de erfpachter toe te laten het in erfpacht gegeven onroerend goed te
bereiken vanop de straat, wordt haar recht van uitweg verleend langs de buurtweg
nummer 35 en langs de rechterzijde van het gebouw door de aanleg op kosten van de
erfpachtgever van een toegangsweg met een minimale breedte van 3 meter.
ARTIKEL 5: BIJZONDERE VOORWAARDE - NEVENBESTEMMING
De mogelijkheid wordt voorzien dat de kapel een nevenfunctie zal bekleden als
multifunctionele ontmoetingsruimte.
ARTIKEL 6 – KOSTEN
Alle kosten, rechten en erelonen, voortvloeiend uit deze akte, zijn ten laste van de
erfpachter.
ARTIKEL 7 – INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST
Voor al wat in deze overeenkomst niet werd geregeld, verwijzen partijen
uitdrukkelijk naar de bepalingen van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht
van erfpacht.
Bepalingen van onderhavige akte die strijdig zouden zijn of worden met dwingende
wetsbepalingen, worden voor niet geschreven gehouden zonder dat dit evenwel een
invloed mag hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst die onverkort
blijven gelden.
OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN
BEPALINGEN MET BETREKKING TOT STEDENBOUW
1. Informatieplicht
De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex
RO, zoals eveneens blijkt uit het aan de erfpachter overhandigd stedenbouwkundig
uittreksel, afgeleverd op 26 december 2017:
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1°- dat voor het in erfpacht gegeven onroerend goed (althans onder grotere
oppervlakte) de volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd door
het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kaprijke:
- voor heropbouw op 31 maart 1949
- voor het verbouwen van een gewezen wasserij tot appartementen voor bejaarden
op 4 oktober 1966
- voor het uitvoeren van aanpassingswerken in het rustoord op 20 januari 1975
- voor het uitvoeren van verbouwings- en aanpassingswerken aan het rustoord op
5 april 1976
- voor het verbouwen van het rustoord voor ouderlingen op 7 juni 1977
- voor het verbouwen van het rusthuis Sint-Jozef op 25 augustus
1981
- voor het aanbouwen van een wandelgang aan het rustoord SintJozef op 29 november 1984
- voor het bouwen van een nieuwbouwrusthuis, omgevingswerken, afbreken schuur
en plaatsen hoogspanningscabine op 22 mei 2009
- voor het regulariseren van containerbouw voor tijdelijke huisvesting van 10
rusthuisbewoners op 2 maart 2010
- voor het bouwen van een overdekte constructie voor een bolbaan op 27 november
2014
- voor het slopen van het voormalig rusthuis op 26 januari 2015
- voor het bouwen van een tuinberging met fietsenstalling op 29 januari 2018
- voor het bouwen van 36 assistentiewoningen op 12 augustus 2019
2°- dat de stedenbouwkundige bestemming van het in erfpacht gegeven onroerend
goed volgens het Gewestplan Eeklo – Aalter de dato 24 maart 1978 woongebied is. Op
het in erfpacht gegeven onroerend goed is het ruimtelijk uitvoeringsplan “Lembeke-Dorp”
van toepassing, goedgekeurd door de deputatie Oost-Vlaanderen op 7 maart 2013 waarbij
het goed ingekleurd werd als zone voor gemeenschapsvoorziening.
3°- dat het in erfpacht gegeven onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een
maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV en dat voor het goed geen een
procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.
4°- dat er op het in erfpacht gegeven onroerend goed geen voorkooprecht rust,
vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende
complexe projecten.
5°- dat op het in erfpacht gegeven onroerend goed geen verkavelingsvergunning
of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.
6°- dat het in erfpacht gegeven onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van
een voorkeurbesluit of een projectbesluit.
2. Stedenbouwkundig uittreksel en inlichtingen
De erfpachter verklaart vóór het verlijden van de notariële akte een kopie te hebben
ontvangen van het stedenbouwkundig uittreksel uitgereikt door de gemeente Kaprijke op
7 november 2019, kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan en daarbij
voldoende toelichting te hebben bekomen van de ondergetekende notaris.
De erfpachter erkent vóór het verlijden kennis te hebben genomen van de inhoud
van de vastgoedinformatie afgeleverd door de gemeente Kaprijke op zelfde datum,
hierover toelichting te hebben gekregen van de ondergetekende notaris en ontslaat de
instrumenterende notaris deze inhoud nogmaals geheel of gedeeltelijk letterlijk over te
nemen in onderhavige akte.
27

Er wordt uitdrukkelijk vermeld:
- dat het perceel paalt aan een waterloop
- dat het perceel voor komt op de lijst bouwkundig erfgoed
- dat er een rooilijnplan van toepassing is
3. Splitsing
Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft
ondergetekende notaris bij aangetekende brief van 26 december 2017 naar het College
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kaprijke het plan van de verdeling
gestuurd, waarbij hij de aard van onderhavige akte en de hiervoor gemelde bestemming
van de kavels heeft geattesteerd.
De gemeente Kaprijke heeft daarop bij brief van 24 januari 2018 laten weten dat het
College van Burgemeester en Schepenen in haar zitting van 22 januari 2018 kennis heeft
genomen van de verdeling en daar geen bezwaren tegen heeft geuit.
4. Artikel 4.2.1 Codex
Aan de erfpachter wordt door de ondergetekende notaris kennis gegeven van artikel
4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat de gevallen vermeldt waarin in
principe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning moet worden bekomen.
BEPALINGEN AANGAANDE DE BODEM
1.
De eigenaar verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van
onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld
in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
2.
Met betrekking tot het in erfpacht gegeven onroerend goed werd door de
OVAM een bodemattest afgeleverd op 26 december 2017 waarvan de inhoud letterlijk
luidt als volgt:
“2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
3.
De erfpachter bevestigt dat hij in het bezit werd gesteld van het meest
recent afgeleverd bodemattest.
4.
De eigenaar verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hoger
vermeld bodemattest, met betrekking tot het in erfpacht gegeven onroerend goed verder
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan
de erfpachter of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot
gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan
opleggen.
5.
De ondergetekende notaris wijst de erfpachter erop dat de bovenvermelde
attesten geen uitsluitsel geven of het in erfpacht gegeven onroerend goed al dan niet is
aangetast door bodemverontreiniging. Voor zover voorgaande verklaring door de
eigenaar te goeder trouw afgelegd werd, neemt de erfpachter de risico's van eventuele
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit voortvloeien op zich,
en verklaart hij dat de erfpachter hiervoor tot géén vrijwaring zal zijn gehouden.
6.
De ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van “Hoofdstuk VIII,
afdeling I” van het Bodemdecreet werden toegepast.
RISICOZONE VOOR OVERSTROMING - WATERTOETS
1. Risicozone overstroming - overstromingsgevoelig gebied
In toepassing van artikel 129, § 4 van de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen,
verklaart de ondergetekende notaris dat volgens haar opzoekingen via de website
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www.geopunt.be en voor zover zij kon nagaan, het in erfpacht gegeven onroerend goed
niet gelegen is in een risicozone voor overstroming.
Louter ten titel van informatie wordt aan de partijen meegedeeld dat uit raadpleging
van voormelde website de dato 10 juli 2016 blijkt dat het in erfpacht gegeven onroerend
goed niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.
2. Watergebonden gebied
De eigenaar verklaart dat bij zijn weten het in erfpacht gegeven onroerend goed niet
gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone waarvoor een recht
van voorkoop geldt overeenkomstig artikel 12 § 2 van het Decreet 18 juli 2003
betreffende het Integraal Waterbeleid, hetgeen de ondergetekende notaris bevestigt
volgens haar opzoekingen en voor zover zij kon nagaan.
ONROEREND ERFGOEDDECREET
De eigenaar verklaart dat er hem voor het in erfpacht gegeven onroerend goed geen
voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten,
landschappen en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een besluit houdende
definitieve bescherming of klassering en dat hij evenmin weet heeft van enig voornemen
daartoe vanwege de overheid.
De eigenaar verklaart dat het in erfpacht gegeven onroerend goed niet is opgenomen
in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris
bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de
inventaris van historische tuinen en parken, behoudens de opname in de inventaris van
vastgesteld bouwkundig erfgoed op, 14 september 2009.
De ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de
databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar wordt gesteld.
FISCALE VERKLARINGEN PRIJSBEWIMPELING
De partijen verklaren dat de ondergetekende notaris hun kennis heeft gegeven van
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, verkort VCF, dat stelt dat ingeval van
prijsbewimpeling elk van de partijen een boete verschuldigd is gelijk aan het ontdoken
recht.
KOSTELOZE REGISTRATIE – VRIJSTELLING VAN RECHT OP GESCHRIFTEN
De erfpachter verzoekt om de toepassing van artikel 161 2° van het Wetboek van
Registratierechten en van artikel 21 1° Wetboek diverse rechten en taksen.
SLOTVERKLARINGEN ARTIKEL 9 NOTARISWET
De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de
bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alinea 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige
belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen
Goedgekeurd
de
vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
doorhaling van:
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
............... woord(en)
notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De
............... lijn(en)
notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,
............... cijfer(s)
............... getal(len)
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
............... letter(s)
waarbij zij betrokken is en zij moet aan alle partijen op onpartijdige
............... blanco(s)
wijze raad verstrekken.
als nietig in deze akte.
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De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen
tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in
onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige
akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Kaprijke op het kantoor van de ondergetekende notaris op de
datum zoals hierboven vermeld.
Nadat de akte gedeeltelijk werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de
comparanten samen met mij, notaris.

15.

Goedkeuren van de verlenging van de projectvereniging COMEET voor de volgende
beleidsperiode 2020-2025 en de aangepaste statuten van COMEET

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Brief COMEET

De werking van COMEET zal worden verdergezet zonder het lidmaatschap
van de gemeente Maldegem.
Door deze wijziging aan de juridische entiteit vraagt COMEET om in
december het verlengingsdossier opnieuw te laten goedkeuren door de
gemeenteraad.
De inhoudelijke grondslag blijft ongewijzigd en is gebaseerd op de
cultuurnota die op 1 oktober 2019 is ingediend bij de Vlaamse Overheid.
COMEET wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om enkele
aanpassingen aan de statuten te laten goedkeuren.
Ingevolge de algehele hernieuwing van
vertegenwoordigers aangeduid te worden.

de

raad

dienen

nieuwe

De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met
raadgevende stem.
Het stemgerechtigde lid is de schepen bevoegd voor cultuur.
Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één gemeenteraadslid uit de
oppositie aan, als lid met raadgevende stem.
Advies
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Financiële
verantwoording
Voorstel

Goedkeuren verlenging projectvereniging COMEET voor de volgende
beleidsperiode 2020-2025
Akkoord met instap in de decreten Bovenlokale Cultuurwerking en Cultureel
Erfgoed via COMEET, ten einde aanspraak te kunnen maken op de hieraan
verbonden Vlaamse subsidiëring
Akkoord om een jaarlijks bedrag a rato van 0,7 euro per inwoner te voorzien
op de meerjarenbegroting en dit vanaf 2020 (met jaarlijkse indexering)
Goedkeuren aangepaste statuten in bijlage

Stemmen

Overgaan tot de geheime stemming voor het aanstellen van een
stemgerechtigd lid en van een lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van COMEET
Stemming over het geheel:
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
1

Frederik Versluys als stemgerechtigd lid

Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck,
Bert Heynssens
0 tegen:
8 onthoudingen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens,
Jürgen Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
2

Sylvie Caeckaert als lid met raadgevende stem

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
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Besluit

Artikel 1:

de gemeenteraad verklaart zich akkoord tot een verlenging van
de projectvereniging COMEET (inclusief de werking van de
Erfgoedcel Meetjesland) voor de termijn van 6 jaar (van 1
januari 2020 tem. 31 december 2025).

Artikel 2:

de gemeenteraad verklaart zich akkoord tot een instap in de
decreten Bovenlokale Cultuurwerking en Cultureel Erfgoed via
COMEET, ten einde aanspraak te kunnen maken op de hieraan
verbonden Vlaamse subsidiëring.

Artikel 3:

de gemeenteraad verklaart zich akkoord om hiertoe een
jaarlijks bedrag a rato van 0,7 euro per inwoner te voorzien op
de meerjarenbegroting en dit vanaf 2020 (met jaarlijkse
indexering).

Artikel 4:

de gemeenteraad verklaart zich akkoord met de aangepaste
statuten in bijlage zoals besproken op de Raad van Bestuur in
vergadering bijeen op 29/11/2019.

Artikel 5:

Frederik Versluys (schepen cultuur) aan te duiden als
stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van COMEET.

Artikel 6:

Sylvie Caeckaert (gemeenteraadslid oppositie) aan te duiden
als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van
COMEET.

Bijlage 1: Statuten
NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1: Naam van de projectvereniging
De projectvereniging draagt als naam ‘Cultuuroverleg Meetjesland’, afgekort COMEET. Zij
wordt beheerst door de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
(houdende in bijzonder de bepalingen over intergemeentelijke samenwerking:
projectverenigingen: art. 401 – 412), en door deze statuten.
Artikel 2: Zetel van de projectvereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9900 Eeklo, Pastoor De Nevestraat
8.
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Artikel 3: Doel van de projectvereniging
De basisdoelstelling van COMEET is door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele
actoren in de regio meerwaarden te realiseren op het vlak van cultuur in de brede betekenis
van het woord. De vereniging wil ook bijdragen tot een verdieping van de gezamenlijke
culturele identiteit.
Artikel 4: Duur van de projectvereniging
De duur van projectvereniging, opgericht bij akte van 5 mei 2004 en reeds meerdere malen
verlengd, wordt verlengd voor een periode van zes jaar, ingaand op 1 januari 2020. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk.
De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn opnieuw
verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien dit met unanieme instemming
van de deelnemende gemeenten is.

RAAD VAN BESTUUR
Artikel 5: Bestuur van de vereniging
De projectvereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden benoemd
worden door de deelnemers. De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het
nemen van beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging. De Raad van
Bestuur is in elk geval bevoegd voor het personeelsbeleid. De Raad van Bestuur kan het
dagelijks personeelsbeheer alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het
personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het personeel
van de projectvereniging.
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Artikel 6: Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
- De stemgerechtigde leden zijn de schepenen bevoegd voor cultuur van de deelnemers.
De voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden.
- Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsledenin de deelnemende
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de
projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel
436 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. In het geval van
onverenigbaarheid vaardigt het schepencollege een andere schepen dan de schepen
bevoegd voor cultuur af in de projectvereniging. De bestuurders zijn niet persoonlijk
gebonden door de verbintenissen van de projectvereniging. Ze zijn overeenkomstig het
gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die aan hen opgedragen is
en ze zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale
uitoefening van hun bestuur.
Wanneer een lid van de Raad van Bestuur niet kan aanwezig zijn op een vergadering, kan
de gemeenteraad beslissen om een ander gemeenteraadslid uit de minderheid te sturen ter
vervanging van het lid met raadgevende stem, het schepencollege een andere schepen of
een gemeenteraadslid uit de meerderheid die als plaatsvervanger is aangesteld voor het
stemgerechtigde lid.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat.
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Artikel 7: Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk
reglement dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 8: Vergaderingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer voor de
begroting van het volgend jaar en één keer voor de goedkeuring van de rekeningen.
De uitnodigingen worden minstens tien dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
In geval van hoogdringendheid kan de uitnodiging later worden verstuurd of kan worden
overgegaan tot een digitale vergadering. Het hoogdringend karakter zal in het verslag worden
gemotiveerd. Een digitale vergadering kan enkel als alle leden van de Raad van Bestuur
ermee instemmen. Als één lid van de Raad van Bestuur hierom vraagt, zal het agendapunt
ook op een fysieke vergadering worden besproken.
De bepalingen hierrond worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
Artikel 9: Presentiegeld
De leden van de Raad van Bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 10: Ondersteuning Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan advies- of werkgroepen oprichten om de concrete uitwerking van
deelthema’s op te volgen en voor te bereiden in functie van haar vergaderingen.
De Raad van Bestuur kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de advies- of
werkgroepen worden door de Raad van Bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 11: Verslaggeving aan de gemeenteraden
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de
vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle
aangesloten gemeenten.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur aan de vereniging om de
notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking
te stellen. De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het
deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid.
De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het
verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de gemeenteraden.
FINANCIEEL BEHEER
Artikel 12: Begroting en rekeningen
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
De Raad van Bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na
het verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het
jaar dat voorafgaat.
Artikel 13: Financiering
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks met een bedrag van
minimum 0,70 euro per inwoner, per jaar, om de werking binnen het Decreet Bovenlokale
Cultuurwerking (0,4 per inwoner) en binnen het Cultureel Erfgoeddecreet (0,3 per inwoner) te
garanderen. Deze bijdrage wordt jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen.
Artikel 14: Financiële controle
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De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 15: Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten, de toetreding van nieuwe leden en de wijziging van de
financiële bijdrage van de leden, behoeven de unanieme instemming van de deelnemers,
op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 16: Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de
bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 17: Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgemaakt aan een door de Raad van Bestuur aangeduide
organisatie die een gelijkaardig doel nastreeft.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen uit deel 3, titel 3,
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 afdelingen 1 en 2 uit het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22
december 2017.

Bijlage 2: Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement legt de werkingsmodaliteiten vast van de projectvereniging
‘COMEET’ zoals voorzien in artikel 7 en 10 van de statuten. De Raad van Bestuur
bekrachtigde dit op 5 mei ’04 en wijzigde dit op 19 juni ‘07.
De Raad van Bestuur wijzigde en bekrachtigde dit op 29/11/2019.
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris
De Raad van Bestuur kiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en daarnaast één
of meerdere ondervoorzitters.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij zijn
afwezigheid door een ondervoorzitter of tenslotte door het oudste lid van de Raad van Bestuur.
Er wordt ook een secretaris aangesteld, die eventueel van buiten de Raad van Bestuur kan
komen. In dit laatste geval heeft de secretaris geen stemrecht.
Deskundigen op uitnodiging
De Raad van Bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot
het bijwonen van zijn vergaderingen (deskundigen, leden adviesgroep of werkgroepen, …).
Hun aanwezigheid moet in de notulen worden vermeld. Deze personen hebben geen
stemrecht.
Ontslag en vervanging leden
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat,
uitgezonderd ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend
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geval duiden de deelnemers in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan.
Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. Totdat de nieuwe Raad van Bestuur
aangetreden is, blijven de vorige voorzitter en ondervoorzitters in functie voor het aansturen
van de dagelijkse werking.

WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen als eiser en als verweerder, met inbegrip van de daden van
beheer en beschikking, en voor alles wat tot de doelstelling van de vereniging behoort (zoals
o.m. algemene organisatie, benoeming, ontslag, bezoldiging van het personeel,
uitvaardiging van een huishoudelijk reglement, vaststelling van de jaarlijkse contributie van
de aangesloten en toegetreden leden, enz.).
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de
handtekening van één of twee leden van de Raad van Bestuur, inzoverre deze daartoe
speciaal werden gemachtigd door de Raad van Bestuur.
Agenda
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee leden,
minstens twee keer per jaar of zo vaak als het belang van de vereniging vereist. Behalve in
spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden door de voorzitter tien dagen voor
de datum, vastgesteld door de vergadering. In spoedeisende gevallen kan de termijn
vastgesteld voor de uitnodiging herleid worden tot twee vrije dagen voor de datum,
vastgesteld voor de vergadering. Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van de
vergadering, en bevat de agenda. Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de
rekening en de begroting met toelichting, het jaarverslag en eventuele andere documenten
voor de geplande vergadering worden voorafgaandelijk aan de leden en hun
vertegenwoordigers bezorgd.
Per uitzondering en bij hoogdringendheid kan de voorzitter ook een digitale Raad van Bestuur
organiseren. Bij een digitale Raad van Bestuur wordt per mail aan alle leden een duidelijke
situatieschets gegeven, vergezeld door de nodige documenten om een gegronde stem uit te
brengen. Stemgerechtigde leden dienen per mail hun stem kenbaar te maken binnen de
termijn van 48 uur. Stemgerechtigde leden die binnen die termijn niet reageren, worden
gecontacteerd. Indien dan niet gereageerd wordt, gaan we uit van een akkoord. De
antwoordmail wordt gericht aan de voorzitter en de coördinator wordt in kopie gezet.
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding van
toetredingen.
BESLUITVORMING
Aanwezigheidsquorum
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de
gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep van de
bestuurders die de gemeenten hebben aangewezen. Stemgerechtigde leden kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Elk lid kan maximum één
volmacht dragen.
Van dit aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op
een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om punten
die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor de
voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding van toetredingen.
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Over het wijzigen van de statuten en het aanvaarden van toetredingen van nieuwe leden,
kan slechts geldig beraadslaagd worden wanneer de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig is en de unanieme instemming van de deelnemers is vereist.
Meerderheid voor beslissingen
Behoudens de bepalingen in artikel 15 van de statuten, worden beslissingen genomen met
een gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bijzondere bepalingen
De wijziging van de statuten kan slechts geschieden, mits voorafgaandelijke goedkeuring door
twee derden van de gemeenteraden van de deelnemende en toegetreden leden.
Over de wijziging van het doel van de vereniging kan slechts geldig beraadslaagd worden,
wanneer alle leden aanwezig zijn. De beslissingen tot wijziging van het doel van de vereniging
dient genomen te worden met voltalligheid der stemmen. De wijziging van het doel van de
vereniging kan slechts geschieden, mits voorafgaandelijke goedkeuring door alle
gemeenteraden van de deelnemende en toegetreden leden. Van het voorstel tot wijziging
van het doel worden de respectievelijke gemeenteraden twee maanden voordien schriftelijk
op de hoogte gesteld. De brief zal vergezeld zijn van een tekst met het artikel of de artikelen
inzake de wijziging van het doel van de vereniging.
Notulen
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen
worden ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het stemgedrag van
de individuele leden en alle documenten waaraan de notulen refereren, liggen ter inzage
van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten,
onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING
Adviesgroep
De Raad van Bestuur kan een adviesgroep samenstellen om zich te laten bijstaan. Deze
Adviesgroep begeleidt de inhoudelijke koers van de vereniging en legt de band tussen het
beleid en de culturele actoren uit de streek.
De Adviesgroep bestaat uit:
- één contactpersoon per gemeente, bij voorkeur de cultuurbeleidscoördinator. Bij het
ontbreken hiervan kan, de cultuurfunctionaris of een betrokken ambtenaar, of iemand van
de cultuurraad aangewezen worden.
- maximaal twee vertegenwoordigers per deelsector
- deskundigen uit het (boven)lokale (cultuur)werkveld
- als niet-stemgerechtigde leden: het personeelslid of de organisatie dat door de
projectvereniging werd aangeduid om het secretariaat te voeren en de personeelsleden
van COMEET
De Adviesgroep verkiest een voorzitter onder zijn leden.
Werkgroepen
Ter ondersteuning van de werking van de Adviesgroep, kan de Raad van Bestuur tot de
oprichting van thematisch of projectgebonden werkgroepen overgaan.
DAGELIJKS BESTUUR

37

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden van de Raad van
Bestuur. Het dagelijks bestuur wordt aangeduid op de eerste vergadering na de nieuwe
samenstelling van de Raad van Bestuur.
Werkingsmodaliteiten dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee
stemgerechtigde leden, minstens twee keer per jaar of zo vaak als het belang van de
vereniging vereist.
De voorzitter kan het dagelijks bestuur bij elkaar roepen door de uitnodigingen tien dagen
voor de vergadering door te sturen. Per uitzondering en bij hoogdringendheid kan de
voorzitter ook een uitnodiging verzenden twee dagen voor de aanvang van de vergadering.
De uitnodiging voor een dagelijks bestuur bevat de datum, het uur en de plaats van de
vergadering. De agenda van de vergadering wordt meegestuurd met de uitnodiging. Het
verslag van de vorige vergadering en eventuele andere documenten worden voor de
geplande vergadering aan het volledige dagelijks bestuur bezorgd.
Per uitzondering en bij hoogdringendheid kan de voorzitter ook een digitaal Dagelijks Bestuur
organiseren. Bij een digitale vergadering wordt per mail aan alle leden een duidelijke
situatieschets gegeven, vergezeld door de nodige documenten om een gegronde stem uit te
brengen. De leden dienen per mail hun stem kenbaar te maken binnen de termijn van 48 uur.
Indien een lid binnen die termijn niet reageert, wordt hij of zij gecontacteerd. Indien dan niet
gereageerd wordt, gaan we uit van een akkoord. De antwoordmail wordt gericht aan de
voorzitter en de coördinator wordt in kopie gezet.
Taken dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur coördineert samen met de coördinator de werking van COMEET. Het
dagelijks bestuur komt indien nodig samen om de Raad van Bestuur voor te bereiden.
ORGANISATORISCHE ONDERSTEUNING
De werking van de projectvereniging wordt ondersteund vanuit een permanent secretariaat,
aangeduid door de Raad Van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitbouw van een personeelskader voor de
projectvereniging.

16.

Imewo. Aanduiden van een gemeenteraadslid uit de oppositie als lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 houdende “Imewo. Aanduiden
van een gemeenteraadslid uit de oppositie als lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem”

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Bij gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 werd Marnix Seels
aangesteld als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem.
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Ingevolge ziekte van 10 december 2019 tot en met 28 februari 2020 dient
Marnix Seels tijdelijk vervangen te worden door Heidi Caeckaert.
Aangezien er binnenkort een Raad van Bestuur zou plaatsvinden dient er dus
een nieuw gemeenteraadslid uit de oppositie aangesteld te worden.
Advies
Financiële
verantwoording
Overgaan tot de geheime stemming voor het aanduiden van een
gemeenteraadslid van de oppositie als lid van de raad van bestuur van Imewo
met raadgevende stem

Voorstel

1

Stemmen

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor
0 tegen
0 onthoudingen
0 ongeldig

Besluit

17.

Filip Gijssels als kandidaat bestuurder met raadgevende stem

Artikel 1:

Filip Gijssels, gemeenteraadslid van de oppositie, aan te duiden
als lid van de raad van de bestuur van Imewo met raadgevende
stem.

Artikel 2:

afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Imewo,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

Opheffen van het gecoördineerd reglement evenementen van 2011 (aangepast in 2015)
en goedkeuren van het nieuw gecoördineerd reglement evenementen

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten

Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur

Gecoördineerd reglement evenementen 2011, en gewijzigd in 2015
Verslagen van de overlegvergaderingen en mailverkeer
Voorbereidende informatie en randinformatie
Het gecoördineerd reglement evenementen is toe aan een opfrisbeurt. Het
kan eenvoudiger, flexibeler en meer aangepast op de werkelijke
administratieve flow en praktijk van evenementen.
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De nieuwe versie is opgesteld door de evenementencoördinatoren van Eeklo,
Sint-Laureins en Kaprijke, samen met de noodplanningsambtenaar en de
commissaris en preventiemedewerker van de politiezone.
Op de gemeenteraden van Eeklo en Sint-Laureins zal de nieuwe versie
eveneens tegelijktijdig gestemd worden op de raden van eind november, met
het oog op een gezamenlijke ingang op 1 januari 2020.
Advies
Financiële
verantwoording

Niet van toepassing

Opheffing van het oude reglement

Voorstel

Goedkeuren van het nieuwe reglement

Stemmen

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1: de gemeenteraad heft het gecoördineerd reglement evenementen
van 2011, laatst gewijzigd in 2015, op.

Besluit

Artikel 2: de
gemeenteraad
keurt
het
nieuwe
gecoördineerd
politiereglement evenementen in bijlage voor opname goed.

Gecoördineerd politiereglement evenementen
(versie 2019)

Hoofdstuk I:
Artikel 1:

Toepassingsgebied

dit reglement beoogt het veilige verloop en afstemming van publieke
evenementen. Het omvat de te volgen procedure en minimale verplichtingen van
organisatoren t.a.v. de lokale overheid. Dit stelt de gemeentelijke diensten,
veiligheidsdiensten en andere externe betrokken agentschappen in staat om de
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nodige toelatingen op te maken en te voorzien in de nodige veiligheids-, verkeersen andere maatregelen zodat het evenementen correct kan verlopen en dit in
afstemming is met andere geplande activiteiten binnen de gemeente of stad.
Artikel 2:

dit reglement omvat niet de afspraken m.b.t. uitleen van materiaal, aanplakking,
GAS, milieuwetgeving etc. Hiervoor is andere lokale, Vlaamse of Federale
wetgeving voor handen.

Artikel 3:

Begrippen en definities
● evenement: een publiek toegankelijke activiteit.
● organisator: de publieke of private rechtspersoon of natuurlijke persoon die
een evenement organiseert
● steward: een begeleider die de organisator voorziet met het oog op de
ordehandhaving voor, tijdens en na het evenement. Deze stewards hebben tot
taak actief en zichtbaar sociale controle uit te oefenen en dit voornamelijk in de
binnen – en buitenomgeving van de locatie waar het evenement plaatsvindt.
Stewards hebben geen politionele bevoegdheid. Voor stewards kan beroep
gedaan
worden
op
vrijwilligers
of
op
een
professionele
bewakingsonderneming.
● vrijwilliger: een persoon die geen loon ontvangt voor de geleverde prestaties,
hoogstens een onkostenvergoeding.
● GAS: Gemeentelijke Administratieve Sanctie
● Sterke drank: alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedestilleerde
alcohol zoals alcolholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenever,
breezers,… . Dit betekent dat bieren, wijnen, mousserende en andere al dan
niet gegiste dranken en tussenproducten zoals Porto, Sherry, Martini, … geen
sterke dranken zijn.
● Een evenement met verhoogd risico: een evenement waarbij de veiligheid van
de aanwezigen in het gedrang komt omwille van de type locatie, type activiteit
en aantal aanwezigheden zoals balloonmeeting, vuurwerk, motorcross,
kleiduifschieting, fuiven, …
● veiligheidsplan of veiligheidsdraaiboek: een stappenplan of omschrijving van
het evenement en de risico’s die de organisatie realistisch gezien kan
verwachten. Ook staat er in beschreven hoe de organisatie werkt en reageert
op mogelijke incidenten.

Hoofdstuk II:

Procedure voor de aanvraag

Artikel 4:

een evenement mag pas georganiseerd worden na voorafgaande toelating van
het bestuur.

Artikel 5:

aanvragen gebeuren aan de hand van een evenementenformulier, te vinden op
de website van de betrokken stad of gemeente, en ten minste 60 dagen vooraf.
Sportevenementen waarvoor Sport Vlaanderen reeds een digitale tool heeft
ontwikkeld, worden niet via een evenementenformulier maar via die voorziene tool
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ingediend. De termijn voor wieler- en andere wedstrijden dient volgens het
geldende KB Wielerwedstrijden gerespecteerd te worden.
Artikel 6:

evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen worden geweigerd.

Artikel 7:

organisatoren zijn gebonden aan de voorwaarden in dit reglement en aan de
voorwaarden die bijkomend worden opgenomen in de besluiten genomen door
het bestuur

Artikel 8:

evenementen die betrekking hebben op rondritten, wandelingen, of andere
activiteiten waarbij een bepaalde route gevolgd wordt, dienen dit parcours
verplicht in als bijlage bij het evenementenformulier. Het is van belang dat de
straten, benamingen, en rijrichting duidelijk af te leiden zijn.

Artikel 9:

evenementen waar vrijwilligers worden ingezet voor veiligheidsopdrachten dienen
hiervoor een aparte bijlage in. Deze bijlage is eveneens te vinden op de website
van de besturen.

Artikel 10:

nadat de stad of gemeente advies heeft ingewonnen van Agentschap voor Wegen
en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, politie en brandweer wordt het dossier
geagendeerd. De organisator wordt daarna verwittigd van de beslissing.

Artikel 11:

evenementen worden door de organisatie ingevoerd in de UiT-databank.

Hoofdstuk III: Veiligheid van
openbare orde

evenementen en

Artikel 12:

voor evenementen met verhoogd risico is de opmaak van een veiligheidsplan
verplicht. Een invulmodel ‘veiligheidsplan’ wordt beschikbaar gesteld op de
website van de stad of gemeente. Voor hulp bij het invullen van het veiligheidsplan
kan men terecht bij het evenementenloket of de politiezone.

Artikel 13:

indien de organisator zelf inschat dat het om een evenement met verhoogd risico
gaat, dan wordt een eerste versie van het veiligheidsplan mee ingediend met het
evenementenformulier.

Artikel 14:

het evenementenloket of de politiezone kan steeds de opdracht geven om alsnog
een veiligheidsplan op te maken, of de bestaande versie aan te vullen. De
organisator moet dan binnen de twee weken na de oproep minstens hier aan
voldoen.

Artikel 15:

de gebruikte infrastructuur wordt zo ingericht dat deze voldoet aan de
brandveiligheidsvoorwaarden.
3

Artikel 16:

de organisatoren voorzien de nodige rookverbodstekens in de gebouwen en
zalen.

Artikel 17:

indien er alcoholische dranken geschonken worden, dan zorgt de organisator
voor een goede communicatie over en toepassing van de regelgeving m.b.t. het
onderscheid tussen -16-jarigen, -18-jarigen en +18-jarigen.

Artikel 18:

er wordt steeds een doorgang voorzien van 4 meter tot bij de ingang van het
evenement. Bij risicovolle evenementen wordt nabij de ingang ruimte voorzien
voor 2 parkeerplaatsen voor hulp- en ordediensten.

Artikel 19:

de organisator voorziet voldoende parkeergelegenheid. De inrichting gebeurt met
oog voor de verkeersveiligheid voor zowel het in- en uitrijdende verkeer als voor
de geparkeerde wagens. De organisatie overweegt de inzet van stewards en
parkeerwachters waar nodig. Het bestuur kan bijkomende parking of de inzet van
stewards verplichten.

Artikel 20:

medewerkers en verantwoordelijken zijn steeds herkenbaar voor hulp- en
ordediensten. Dit kan aan de hand van T-shirts, hesjes, badges, etc.

Artikel 21:

organisatoren van evenementen kunnen, via een rubriek in het
evenementenformulier, een afwijking aanvragen op de geluidsnormen. Voor
private activiteiten gelden steeds de GAS-reglementering en de wetgeving op de
nachtrust.

Artikel 22:

binnen het bestaande wettelijk kader m.b.t. geluidsnormen moeten door de
organisator (eventueel i.s.m. de uitbater), maatregelen uitgewerkt worden om
overlast van muziek te beperken bv. slimme boxen, of een naar binnen gerichte
opstelling van de boxen.

Artikel 23:

bij elke toegestane afwijking op de geluidsnormen geldt dat bewoners in een
straal van 250 meter door de organisator schriftelijk verwittigd worden, minimum
5 werkdagen vooraf. Deze communicatie bevat de nodige informatie over het
evenement en een gsm-nummer waarop de organisatie bereikbaar is tijdens het
evenement.

Artikel 24:

de organisator heeft de plicht om al het mogelijke te doen opdat het ordelijk
verloop van het evenement gehandhaafd kan blijven. Indien de organisator
vaststelt dat het ordelijk verloop niet kan gehandhaafd blijven dan verwittigt deze
onmiddellijk de politie.

Artikel 25:

elke deelnemer of bezoeker van een evenement dient zich te schikken naar iedere
vordering of elk bevel van de bevoegde politiediensten in het bijzonder deze die
tot doel hebben de veiligheid of het gemak van doorgang te vrijwaren of te
herstellen.
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Artikel 26:

de organisator is minstens verplicht om een verzekering af te sluiten ter dekking
van de burgerlijke aansprakelijkheid, de verzekering voor vrijwilligers en de
objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. De nodige verzekeringen
hangen af van de aard van het evenement. De organisator is vrij zich te verzekeren
voor contractuele aansprakelijkheid.

Artikel 27:

de organisator neemt zelf het initiatief om zich in regel te stellen met de wet op de
auteursrechten en billijke vergoeding, arbeidswetgeving, milieuwetgeving, alle
belastingen, taksen, rechten en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de
organisatie van het evenement, etc.

Artikel 28:

op aangeven van de gemeente en/of hulp- en ordediensten wordt er vooraf een
coördinatievergadering gepland.

Artikel 29:

het sluitingsuur van evenementen kan worden bepaald door de evenementencel,
de burgemeester of het college. Het sluitingsuur van een fuif wordt bepaald door
het college.

Artikel 30:

Afbouw voor muziek:
●
●
●

Artikel 31:

een half uur voor sluitingsuur mag geen opzwepende muziek meer gespeeld
worden en moet men stoppen met de verkoop van drankbonnetjes
een kwartier voor sluitingsuur wordt er geen drank meer geschonken en
worden de lichten aangestoken
op het sluitingsuur wordt de muziek uitgeschakeld en moet de organisator
ervoor zorgen dat alle personen, vreemd aan de inrichting, zo snel als
mogelijk de fuif verlaten.

reclame- en/of bewegwijzeringsborden mogen niet aan verkeersborden,
verkeerslichten en veiligheidssignalisatie bevestigd worden. Indien dit toch
gebeurt, kan er een proces-verbaal opgemaakt worden of kunnen de borden
verwijderd worden zonder verwittiging.
De reclame- en/of bewegwijzeringsborden mogen wel aan straatnaamborden of
bomen bevestigd worden zonder deze te beschadigen. Deze borden moeten
steeds op de achterzijde gekenmerkt worden door de naam van de organisatie
en datum van het evenement.
Uiterlijk 1 week na het evenement
bewegwijzeringsborden verwijderd te worden.

Artikel 32:

dienen

de

reclame-

en/of

surf naar www.ivmmilieubeheer.be voor het project Green-Events. Je vindt er
onder andere tips, praktische ondersteuning, … om evenementen afvalarm te
organiseren.
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Artikel 33:

de reglementering rond flyers is te vinden onder het GAS-reglement van de
betrokken gemeente.

Artikel 34:

indien een evenement wordt afgelast, dan wordt het gemeente/stadsbestuur zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Hoofdstuk IV:
Artikel 35:

Toezicht en sancties

indien de organisator zich niet houdt aan de bepalingen van het reglement en de
besluiten genomen door het bestuur kan er een vergoeding aangerekend worden
n.a.v. beschadigingen, opruimwerken, en onnodige werken door het niet melden
van afgelasting.
Overtredingen van de bepalingen van dit reglement, in de zin dat ze een gevaar
betekenen voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid kunnen
gestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, tenzij voor deze
overtredingen door of krachtens een wet of decreet andere straffen of
administratieve sancties worden bepaald.

Hoofdstuk V:

Slotbepalingen

Artikel 36:

het college van burgemeester en schepenen kan ervoor opteren om bepaalde
types evenementen, via delegatie en subdelegatie, door een ander orgaan of
ambtelijk te laten behandelen.

Artikel 37:

het reglement Gecoördineerd (Politie)reglement Evenementen (2011, en
gewijzigd in 2015) wordt opgegegeven op 31 december 2019. Dit nieuwe
reglement gaat van kracht 1 januari 2020.

De zitting werd geschorst van 00.07 uur tot 00.12 uur.

18.

Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de opdracht "aanstellen
opdrachtnemer voor de realisatie van gemeenschappelijke dienstverlening van gemeente
en OCMW in het gemeentelijk administratief centrum"

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42,
§ 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144
000,00 euro niet).
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 90, 1°.
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

De uitgave voor de opdracht “Aanstellen opdrachtnemer voor de realisatie
van gemeenschappelijke dienstverlening van gemeente en OCMW in het
gemeentelijk administratief centrum” wordt geraamd op 20 661,16 euro excl.
btw of 25 000,00 euro incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen
Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck,
Bert Heynssens
0 tegen:
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Besluit

8 onthoudingen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex
Ruebens, Jürgen Rysselaere, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert,
Heidi Caeckaert
Enig artikel: bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure
zonder
voorafgaande
bekendmaking.

BIJZONDER BESTEK
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

DIENSTEN
MET ALS VOORWERP

“AANSTELLEN OPDRACHTNEMER VOOR DE
REALISATIE VAN GEMEENSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING VAN GEMEENTE EN OCMW IN
HET GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEF CENTRUM”

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER
VOORAFGAANDE BEKENDMAKING
Opdrachtgevend bestuur

Gemeente Kaprijke
Ontwerper
8

technische dienst, Lucas Van der Meersch
Veld 1 te 9970 Kaprijke
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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij:
Naam: Gemeente Kaprijke
Adres: Veld 1 te 9970 Kaprijke
Contactpersoon: De heer Lucas Van der Meersch
Telefoon: 0498138652
Fax: 09 323 90 28
E-mail: wonenenwerken@kaprijke.be
Ontwerper
Naam: technische dienst
Adres: Veld 1 te 9970 Kaprijke
Contactpersoon: De heer Lucas Van der Meersch
Telefoon: 0498138652
Fax: 09 323 90 28
E-mail: wonenenwerken@kaprijke.be
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over
het welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen
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Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer
is
aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze diensten: Aanstellen opdrachtnemer voor de realisatie van
gemeenschappelijke dienstverlening van gemeente en OCMW in het gemeentelijk administratief
centrum.
Plaats van dienstverlening: Administratief Centrum, Veld 1 te 9970 Kaprijke

Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Kaprijke
Veld 1
9970 Kaprijke

Wijze van gunnen
Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van
144 000,00 euro niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.
De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van
de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.
Fase 1: alle zaken die het voorwerp maken van deze opdracht, worden verloond tegen een
globale (vaste) prijs.
Fase 2: de opdrachtnemer ontvangt een ereloon op de uitvoering der werken.
Opgelet !: het bedrag van fase 1 wordt in mindering gebracht van fase 2 bij voorlopige oplevering
der werken!
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Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
Juridische
situatie
van
de
inschrijver
(uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016
betreffende overheidsopdrachten.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Nr. Selectiecriteria
Minimumvereisten
* Een passende bankverklaring
opgesteld overeenkomstig het model
vervat in bijlage 3 van het KB van 15
juli 2011.

1 /

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
Nr. Selectiecriteria
Minimumvereisten
* Een lijst van de voornaamste
gelijkaardige
diensten
uitgevoerd
tijdens de laatste vijf jaar.
* In voorkomend geval: een lijst van
personen die in onderaanneming
uitvoering zullen geven aan de
opdracht met bijhorende kwalificates
en ervaring. *

1 /

-De conceptnota zoals vermeld in het
2 kwalitatieve gunningscriterium dient bij de /
offerte te zijn gevoegd

Vorm en inhoud van de offerte
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij
het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn
gedateerd
en
door
hem
ondertekend.
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit
zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen,
die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties
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kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend
worden.
Onderaanneming
De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn.

Indienen van de offerte
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het
volgende wordt vermeld: het besteknummer (2019-197) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via
een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
De offerte wordt geadresseerd aan:
Gemeente Kaprijke
technische dienst
De heer Lucas Van der Meersch
Veld 1
9970 Kaprijke
De drager overhandigt de offerte aan de heer Lucas Van der Meersch of deponeert ze in de
daartoe bestemde offertebus.
Indien de offerte op elektronische wijze wordt ingediend, dient de e-mail het besteknummer of
het opdrachtvoorwerp te vermelden alsook minstens een vermelding van het aantal bijlagen met
een beschrijving van hun inhoud.
De e-mail wordt gericht aan het e-mailadres wonenenwerken@kaprijke.be.
De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 27 januari 2020 om 12.00 uur, hetzij
bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.
De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het
Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals
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deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te
zijn.
Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per
aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken
aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

Opening van de offertes
Er is geen publieke opening van de offertes.

Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120
kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.

Gunningscriteria
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:
Nr.

Beschrijving

Gewicht

1

Prijs

50

2

visie op het project en de projectorganisatie

50

Die kandidaat-opdrachtnemer dient zijn visie op het project en de projectorganisatie
in
een
conceptnota
toe
te
lichten.
De opdrachtnemer komt deze nota bij wijze van presentatie toelichten voor het
opdrachtgevend bestuur na selectie van de offerte op een tijdstip dat in onderling
overleg met de opdrachtgever wordt bepaald.
Totaal gewicht gunningscriteria:

100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.
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Varianten
Vrije varianten worden niet toegelaten.
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

Opties
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien.
Vrije opties worden niet toegelaten.

Keuze van offerte
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en
verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door
de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn
gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de
voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de
offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.
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Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van
toepassing.

Leidend ambtenaar
De leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt uitgeoefend door het
college van burgemeester en schepenen. Bij betekening van de opdracht zal het schepencollege
de leidende ambtenaar aanwijzen alsook de eventuele beperkingen van zijn bevoegdheid.

Onderaannemers
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In
dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis
van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.
De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering
van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming
van de aanbestedende overheid.
In toepassing van artikel 74 van het KB van 18 april 2017, vermeldt de inschrijver welk gedeelte
van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke
onderaannemers hij voorstelt.
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij
de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die
onderaannemers.
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld
in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer,
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de
aanbesteder aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid
aan te tonen.

Verzekeringen
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen
dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de
opdracht.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij
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deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Borgtocht
Er wordt geen borgtocht gevraagd.

Prijsherzieningen
Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

Looptijd
De aanbestedende overheid specifieert geen looptijd. Bijgevolg moet de dienstverlener zelf een
looptijd voorstellen in zijn offerte (in werkdagen).

Betalingstermijn
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de
datum van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de diensten, om de formaliteiten
betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat
daarvan.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor
zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook
over de andere, eventueel vereiste documenten.
Fase 1: alle zaken die het voorwerp maken van deze opdracht, worden verloond tegen een
globale (vaste) prijs.
De prijs zoals opgegeven zoals in fase 1, wordt verloond na goedkeuring van de het definitief
aanbestedingsdossier door de aanbestedende overheid.
Fase 2 (aanvang na gunning der werken): de opdrachtnemer ontvangt een ereloon op de
uitvoering der werken.
Ten aanzien van de vastlegging van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst berekend op
basis van een ereloonpercentage op de werkelijke kostprijs. In dit verband wordt er wel op
gewezen dat het bedrag van de raming zoals opgesteld door de ontwerper bij de goedkeuring
van het definitief ontwerp het maximaal bedrag is waarop het ereloon kan worden berekend en
aangerekend of, anders gezegd, het ereloon wordt begrensd tot het ereloon verschuldigd
volgens het ereloontarief toegepast op het bedrag van de raming van het definitief ontwerp.
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Indien de werkelijke kostprijs der werken (eindafrekening) lager is dan het bedrag van de
goedgekeurde raming dan wordt het ereloon berekend op deze lagere kostprijs.
- De opdracht voor fase 2 zal vergoed worden volgens het percentage (beperkt tot 2 decimalen)
van de kostprijs van de werken.De facturatie van het ereloon zal gebeuren in schijven volgens
onderstaande verdeelsleutel:
•
•
•
•

10% na goedkeuring van de aanbestedingsdocumenten;
50% na start van de werkzaamheden
30% na voorlopige oplevering van de werken
10% na definitieve oplevering van de werken

Opgelet!: het bedrag van fase 1 wordt in mindering gebracht van fase 2 bij voorlopige oplevering
der werken!

Waarborgtermijn
Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing.

Oplevering
Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor
de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal
van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld.
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om
de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt hiervan in kennis te stellen en
hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die
volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een
proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
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Technische bepalingen

Het gemeentebestuur en OCMW van Kaprijke wensen in de toekomst nauwer samen te werken
en zullen hun infrastructurele voorzieningen hieraan aanpassen. De sociale dienst van het OCMW
wordt bijgevolg fysiek geïntegreerd in het administratief centrum,Veld 1, te Kaprijke
Door te werken met een front office moet het mogelijk zijn om de burger van een onthaal te
voorzien in het administratief centrum, zijn hulpvraag te screenen en onmiddellijk de vraag te
behandelen of door te verwijzen naar de gepaste dienst binnen het lokaal bestuur.
De sociale dienst van het OCMW maakt deel uit van het lokaal bestuur en door fysieke integratie
moet het mogelijk zijn om elkaars expertise te benutten, niet verkokerd maar inclusief en integraal
samen te werken en sociaal beleid te voeren.
Het OCMW is momenteel te Lembeke-dorp 43 gehuisvest, het gemeentebestuur Kaprijke te Veld
1.
De opdracht van de ontwerper bestaat eruit om van het huidige administratief centrum te Veld 1,
1 geïntegreerde entiteit te maken waarbij de bestaande ruimte zo efficiënt mogelijk zal worden
aangewend.
De ontwerper zal deel uitmaken van de stuurgroep die dit project van start tot finish zal begeleiden
en zal de vergaderingen waarop zijn aanwezigheid relevant is, bijwonen.
Na afronding van het bouwprogramma en een definitieve beslissing van de opdrachtgever inzake
ontwerp binneninrichting, dient de opdrachtnemer de nodige opdrachtdocumenten voor te
bereiden voor de aanbesteding en de uitvoering der werken, alsook de opvolging en afronding
der werken .
Het project zou zich voornamelijk toespitsen op de reorganisatie van de binneninrichting. Voor
eventuele ingrepen met stabiliteitimpact kan de opdrachtnemer zich desgevallend beroepen op
de draagkracht van derden in onderaanneming en dient dit in de prijs te zijn vervat. Ook indien
er in voorkomend geval implicaties zouden zijn op vlak van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning of EPB-normering, dient de kandidaat-opdrachtnemer dit in zijn offerte te
vervatten. De veiligheidscoördinatie dient niet in de offerte te zijn vervat.
Het gemeentebestuur heeft voor de opdracht houdende uitvoering van de integratie 250 000 euro
(incl. btw) voorzien in haar meerjarenplan. De focus ligt op de herinrichting van het gelijkvloers,
zonder uitsluiting van verdieping mits het krediet dat incl. BTW en erelonen is, niet wordt
overschreden
De opdracht wordt opgedeeld in 2 fasen waarbij de prijsopgave wordt gedifferentieerd. Het deel
van de opdracht voor de gunning der werken is op basis van globale vaste prijs.
Het deel van de opdracht na de gunning, en dus betrekking hebbende op de uitvoering der
werken, wordt verloond tegen ereloonpercentage.
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Wijzigingen aan de opdracht
De opdrachtgever wijst er op dat de opdrachtnemer dat er geen ereloon verkregen wordt op
wijzigingen aan de opdracht van de uitvoering der werken.
Eventuele wijzigingen aan de opdracht ontwerper kunnen worden uitgevoerd na uitdrukkelijke
goedkeuring van de leidend ambtenaar tegen uurtarief zoals voorgesteld in het offerteformulier.

Fase 1: Opmaak bouwprogramma+ opmaak uitvoeringsdossier:

o
o
o

o
o

o

Opstellen van een eisenprogramma en de daaraan gekoppelde raming in dialoog met
het bestuur en de ontwerper/architect voor de herindeling
Opmaak van een schetsontwerp en visualisatie ( maximaal 3 versies zonder meerkost )
Opmaak van een voorontwerp in dialoog met het bestuur en de ontwerper/architect
voor de herindeling op basis van bouwprogramma. ( maximaal 2 versies zonder
meerkost )
Het organiseren van de aanbesteding en nazicht van de offertes met voorstel tot
gunning; de opvolging en leiding der werken met inbegrip van de vorderingsstaten.
Het organiseren van de nodige initiatieven met de bevoegde diensten om het ontwerp
te laten voldoen aan de vigerende brandveiligheidsnormen en aan de vereisten van de
dienst preventie en bescherming op het werk.
In samenwerking met de gebouwarchitect dient het ontwerp afsgestemd te worden op
de vigerende toegankelijkheidsnormen zodat de bestaande subsidies kunnen
gemaximaliseerd worden.

Fase 2: Opvolging uitvoering der werken
o

o
o

Opmaken van een verantwoordingsnota bij meerwerken en er op toezien dat deze
werken pas worden uitgevoerd na uitdrukkelijke goedkeuring ervan door het
opdrachtgevend bestuur.
Opmaken van een planning en waken over het respecteren van uitvoeringstermijn.
Coördineren en controleren van de uitvoering van de werkzaamheden met periodieke
werfbezoek en bijhorende verslagen

De kandidaat-inschrijvers kunnen op afspraak (0498 13 86 52 – wonenenwerken@kaprijke.be ,
Dhr Lucas Van der Meersch ) de plannen het steeds komen inkijken.
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“AANSTELLEN OPDRACHTNEMER VOOR DE BINNENINRICHTING VAN HET NIEUWE
ADMINISTRATIEVE CENTRUM VOOR GEMEENTE EN OCMW.”
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle
bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken
tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun
bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN
ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE
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BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
OVERHEIDSOPDRACHT:

VAN

HET

BESTEK

VOOR

BOVENGENOEMDE

Voor fase 1:
tegen de som van ………………………………..Euro exclusief BTW
Voor fase 2:
Tegen een ereloonpercentage van …….. % op de uitvoering der werken.
Opgelet !: fase 1 wordt in mindering gebracht van fase 2 bij voorlopige oplevering der werken !

Eventuele wijzigingen aan de opdracht zullen worden uitgevoerd tegen volgend uurtarief:
………. euro (excl btw)
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening
(IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling .................................
geopend op naam van ................................. .
Bij de offerte te voegen documenten
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht
moeten worden bijgevoegd.

Gedaan te ............................................................................................
De ............................................................................................
De inschrijver,

Handtekening: ............................................................................................
Naam en voornaam: ............................................................................................
Functie: ............................................................................................
Belangrijke nota
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Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten
(artikel 87 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011).

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

19.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kaprijke en het
kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Mail van 27 november 2019 van De Kringw
inkel Meetjesland vzw, Slachthuisstraat 2b te 9900 Eeklo
Als bijlage wordt ons het voorstel samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Kaprijke en het kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw
bezorgd.
De opdracht houdt in dat de Kringwinkel diensten aanbiedt voor preventie van
huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudens vergelijkbare afvalstoffen en
lokale sociale tewerkstelling met het oog op producthergebruik. Dit vindt
plaats in het verzorgingsgebied, de gemeenten toegewezen in het individueel
erkenningsbesluit.
Dit houdt onder andere in:
- het inzamelen op afroep of op aanvraag van potentieel herbruikbare
goederen en een samenwerking in het kader van een specifieke
opdracht of overeenkomst;
- het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van kringwinkels
en brengpunten van herbruikbare goederen in het werkingsgebied om
het lokaal hergebruik en de lokale sociale tewerkstelling te
maximaliseren;
- inzamelen van herbruikbare goederen op het recyclagepark;
- integraal inzamelen van textielwaren via bestaande en toekomstige
inzamelkanalen:
 textielcontainers op recyclageparken;
 straatcontainers voor de inzameling van textielwaren;
 huis aan huis inzameling van textielwaren.
Deze samenwerking ontstaat uit de doelstelling uit het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen van de OVAM waarbij de kringloopsector 7 kg
hergebruik moet realiseren tegen 2022. Hierbij is een goede samenwerking
met en ondersteuning van de lokale besturen essentieel. De regierol voor
preventie van huishoudelijk afval is toegekend aan de lokale besturen.
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De samenwerkingsovereenkomst dient te worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Besluit

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kaprijke en
kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1: de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kaprijke en
het kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw als bijlage
bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: afschrift van deze beslissing en de ondertekende
samenwerkingsovereenkomst te bezorgen aan De Kringwinkel
Meetjesland vzw, Slachthuisstraat 2b te 9900 Eeklo.
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De Kringwinkel Meetjesland vzw
Samenwerkingsovereenkomst met

Kaprijke
2020 -2025

Toelichting werking
Voorstel samenwerkingsovereenkomst

25/11/2019

25

Ontwikkelen van kringloopactiviteiten in de streek en de gemeente: een
dienstverlening opzetten voor de burger om zo veel mogelijk potentiele
afvalstromen om te zetten in hergebruik.
We zijn al jaren specialist in het ontwikkelen van diensten voor producthergebruik in een zeer
landelijk gebied. De OVAM erkent de specifieke uitdagingen van een landelijke werking t.o.v.
verstedelijkte gebieden.
Het belang van een sterke lokale verankering door een sterke samenwerking met de gemeente
en een zeer intensieve communicatie met de burger van het werkingsgebied kan niet onderschat
worden.
De basis van de kringloopwerking is de organisatie van een dienstverlening bestaande uit
inzameldiensten, een efficiënt verwerkingssysteem van de goederenstroom en een netwerk van
Kringwinkels. Om maximaal lokaal hergebruik te organiseren is het gebruik van verschillende
inzamelkanalen noodzakelijk. Innovatie en aanpassen aan de markten die goederenstromen
capteren en niet altijd lokaal hergebruik erkennen is onderdeel van een moderne
kringloopwerking.

Positionering van De Kringwinkel
Kringwinkelland (cijfers 2017)

Meetjesland

in

het

Vlaamse

De Kringwinkel Meetjesland is actief in één van de landelijkste gebieden in Vlaanderen. Zoals
gezegd vraagt ons werkingsgebied een specifieke aanpak die gericht is op een zeer sterke lokale
verankering en het organiseren van een grote efficiëntie.
Om de bevolking optimaal te bedienen in het uitgestrekte werkingsgebied werd een geografisch
gespreid netwerk van Kringwinkels uitgezet.
De toegang tot sociale tewerkstelling is in landelijke gebieden een stuk moeilijker, de
groeimogelijkheden heel beperkt. Ook de toegang tot ondersteunende arbeid via de
participerende OCMW’ s is beperkt t.o.v. sterk verstedelijkte gebieden (art 60,
werkervaringscontracten). Experimenten rond tewerkstelling van zwakkere doelgroepen worden
daarom opgezet om hieraan tegemoet te komen.
Een aantal sectorcijfers verduidelijken de positie van De Kringwinkel Meetjesland:

Vlaanderen Meetjesland Verschil
482
233
-249
44 630
23 259
-21 371
4 026
2 678
-1 348
41 476
24 868
-16 608

Bevolkingsdichtheid inw/km²
Gemiddeld # inwoners/winkel
Gemiddelde omzet / km²
Gemiddeld # klanten per jaar/winkel
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Winkelnetwerk
Kringwinkels maken hergebruik, zonder kringwinkel geen lokaal hergebruik.
We zetten een fijnmazig netwerk van winkels op om alle Meetjeslandse burgers optimaal te
bedienen. Met succes. We hebben winkel- en brengpunten in Aalter, Assenede, Maldegem,
Eeklo en Zomergem. Ontwikkeling van bijkomende winkelpunten en ontwikkeling van de
bestaande winkelpunten staat sinds de oprichting in 1999, continu op de agenda.
Al onze Kringwinkels fungeren als verkooppunt én als brengpunt. We hebben, omwille van de
efficiënte inzet van het beschikbare personeel geen aparte brengpunten of magazijnen.
De volgende sectorcijfers (2017) tonen aan dat we, ondanks alle eigenschappen van landelijke
gebieden toch sterk scoren t.o.v. het Vlaams gemiddelde.

Vlaanderen Meetjesland Verschil
0,90
1,10
0,20
9,00
10,80
1,80
14 269
20 229
5 960
21 059
23 028
1 969
5,4
6,02
0,62
9 278
10 569
1 291

Gemiddeld #klanten / inwoner
Gemiddelde omzet / klant
Gemiddelde omzet / VTE
Gemiddelde kg inzameling / VTE
Gemiddelde kg hergebruik per inwoner
Gemiddeld kg hergebruik / VTE

Sociale tewerkstelling en werkgeverschap
Deze cijfers geven aan dat we gemiddeld meer uit het hergebruikpotentieel van de regio halen.
Klanten:
Meer klanten per inwoner, meer omzet per klant, meer hergebruik.
Personeel:
Meer omzet, meer inzameling, meer hergebruik per medewerker.
Eind 2017 stond het water ons aan de lippen voor wat betreft de werkdruk. Bovenstaande cijfers
geven ook dit aan. We hebben dan ook, met ondersteuning van ESF, een project opgezet rond
werkbaar werk.
Naast een ons aangeboden groei van een 6 VTE-medewerkers in maatwerk (sociale economie),
konden we eind 2018 bijkomend ook 7 vte medewerkers maatwerk overnemen van Merlijn
Marketeer in Maldegem (in faling).
Kijken we naar de inzamelresultaten van 2018 en 2019 (zie brochure 20 jaar De Kringwinkel
Meetjesland), dan zien we dat dit broodnodig was. De inzameling blijft zeer sterk stijgen. De 2
miljoen kilogram inzameling is niet zo ver meer.
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Inzamelresultaten
Inzamelresultaten 2015-2019 Kaprijke

Rcpark
Gebracht Ophaling HGB
2015
16 211
15 023
2016
20 207
14 890
2017
20 154
15 617
2018
27 739
13 224
2019P
34 546
15 405

Rcpark
textiel
0
0
0
0
0

StraatHaH
container Totaal
0
2 470
5 952
39 656
0
2 420
11 330
48 848
0
2 081
11 283
49 135
0
1 590
9 933
52 486
0
2 232
10 787
62 970

Hergebruikresultaat
Hergebruikresultaat Kaprijke 2015 - 2019

Totaal inzameling
HgB %
HGB in kg

2016
48 848
53,49%
26 129

2017
49 135
47,33%
23 255
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2018
52 486
52,57%
27 592

2019 2020P
62 970
69 267
53,85% 52,00%
33 909
36 019

Financiële uitwerking van het voorstel
De financiële middelen die door de gemeente aan De Kringwinkel d.m.v. de
samenwerkingsovereenkomst worden ter beschikking gesteld worden ingezet voor de
instandhouding en de verdere ontwikkeling van kringloopactiviteiten. Het wordt ingezet voor de
loonkost van personeel.
Het voorstel behoudt de opsplitsing van een subsidie per inwoner en een tonnagevergoeding.
De subsidie per inwoner, vrij van btw, wordt opgetrokken tot €0.6 per inwoner.
Een tonnagevergoeding, €0.04 per kg, wordt niet meer toegepast op de inzameling maar op het
gerealiseerde lokaal hergebruik dat door de OVAM wordt gedefinieerd als het totale gewicht aan
producten verkocht in de Kringwinkels in het werkingsgebied. De komende jaren zal het lokale
producthergebruik ongeveer 50% van de totale inzameling bedragen.
Door de daling van de kwaliteit van de instroom en de toenemende kwaliteitseisen van de klanten
zal dit percentage stabiel blijven.
Het percentage kan in de toekomst stijgen als gevolg van een striktere controle op hergebruik,
de inzameling zal daardoor dalen.
We voorzien een hergebruikresultaat van ongeveer 9 – 10 kg per inwoner in 2025.
Dit resulteert in een stabielere kost voor de gemeente en zekerheid voor De Kringwinkel dat het
personeel dat wordt ingezet, door de financiering van de gemeenten, gefinancierd blijft.
Op basis van het voorstel werd volgende berekening gemaakt.
De totale kost voor de gemeente daalt tot op het niveau van 2019.

per inwoner
Tonnageverg.
HGB verg.
Totaal excl. Btw
btw
Totaal incl. btw

2016
1 928
2 292

2017
1 984
2 354

4 220
138
4 358

4 339
141
4 480

2018 2019p
2 037
2 091
2 698
3 098
4 735
162
4 896

5 189
186
5 375

2020
3 860
1 441
5 301
86
5 387

Voor verdere vragen of toelichting kan u steeds via onderstaande referenties contact opnemen.
Ronny Vandeputte
Afg. Bestuurder
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Voorstel samenwerkingsovereenkomst gemeente en het kringloopcentrum
De gemeente Kaprijke, vertegenwoordigd door de heer ………., burgemeester, en de heer
………. algemeen directeur, in uitvoering van een besluit van het College van burgemeester en
schepenen/de gemeenteraad van .......................... hierna genoemd “de gemeente”
EN
Het kringloopcentrum De Kringwinkel Meetjesland vzw gevestigd te Slachthuisstraat 2b, 9900
Eeklo vertegenwoordigd door Willy De Clerck, voorzitter en Ronny Vandeputte Afg. Bestuurder
hierna genoemd “De Kringwinkel”
komen overeen hetgeen volgt:
Artikel 1. Juridisch kader De gemeente stimuleert lokaal producthergebruik door minstens een
overeenkomst af te sluiten met een door OVAM erkend kringloopcentrum.1
Hergebruik : elke handeling waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die geen
afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
²
Kringloopgoederen of herbruikbare goederen: potentieel herbruikbare goederen die door een
door de OVAM erkend kringloopcentrum worden ingezameld, opgeslagen, gesorteerd, eventueel
hersteld en verkocht met hergebruik als doel ³
Artikel 2. Inhoud van de opdracht
De Kringwinkel biedt diensten aan voor preventie van huishoudelijke afvalstoffen en met
huishoudens vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en lokale sociale tewerkstelling met het oog op
product hergebruik. Dit vindt plaats in het verzorgingsgebied, de gemeenten toegewezen in het
individueel erkenningsbesluit.
Dit houdt onder andere in:
- Het inzamelen op afroep of op aanvraag van potentieel herbruikbare goederen en een
samenwerking in het kader van een specifieke opdracht of overeenkomst.
- Het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van kringwinkels en brengpunten
van herbruikbare goederen in het werkingsgebied om het lokaal hergebruik en de lokale
sociale tewerkstelling te maximaliseren.
- Inzamelen van herbruikbare goederen op het recyclagepark
- Integraal inzamelen van textielwaren via bestaande en toekomstige inzamelkanalen
o Textielcontainers op recyclageparken
o Straatcontainers voor de inzameling van textielwaren
o Huis aan huis inzameling van textielwaren
Deze samenwerking ontstaat uit de doelstelling uit het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen van de OVAM waarbij de kringloopsector 7 kg hergebruik moet realiseren tegen
2022. Hierbij is een goede samenwerking met en ondersteuning van de lokale besturen
essentieel. De regierol voor preventie van huishoudelijk afval is toegekend aan de lokale
besturen.
Artikel 3. Wederzijdse doorverwijzing en sensibilisering
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§ 1. De gemeente vermeldt in haar sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent het
gemeentelijk afvalstoffen- en materialenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om
herbruikbare goederen rechtstreeks bij De Kringwinkel of het recyclagepark aan te leveren, of op
te laten halen door De Kringwinkel.
De gemeente bewaakt bij alle inzamelacties op haar grondgebied de mogelijke meerwaarde voor
lokaal hergebruik en brengt waar nodig diensten en partners samen met De Kringwinkel.
§ 2. De Kringwinkel zal bij aanmelding van niet-herbruikbare goederen de inwoners doorverwijzen
naar de ophaaldiensten van de gemeente/afvalintercommunale of naar het recyclagepark. De
Kringwinkel beschikt over de correcte gegevens om deze informatie aan de inwoners te kunnen
verschaffen.
§ 3. De Kringwinkel en de gemeente verbinden zich ertoe om samen te werken rond
sensibilisering naar de burger op vlak van lokaal producthergebruik. In onderling overleg wordt
afgesproken via welke manier dit kan gebeuren (website, infokrantje, pers, campagnes …).
Artikel 4. Restfractie van De Kringwinkel
§ 1. Met de restfractie van De Kringwinkel worden de materialen bedoeld die door De Kringwinkel
niet kunnen worden verkocht voor hergebruik. Deze omvatten zowel de nog recycleerbare fracties
als het restafval.
§ 2. De Kringwinkel is verantwoordelijk voor de correcte opslag en afvoer van de restfractie.
§ 3. Rond het restafval en recycleerbare fracties worden de volgende concrete afspraken
gemaakt:
- De Kringwinkel is financieel verantwoordelijk voor de afgevoerde restfracties.
§ 4 In het kader van de ontwikkeling van de circulaire economie is De Kringwinkel partner van de
gemeente bij het organiseren en ontwikkelen van materiaalstromen uit de restfractie i.f.v.
optimaliseren van het materiaalhergebruik.
Artikel 5. Vergoeding en facturatie
§ 1. De gemeente betaalt een vergoeding aan De Kringwinkel voor het leveren van een service
aan de burger; het inzamelen, klaarmaken voor verkoop en verkopen van de potentieel
herbruikbare goederen met als doelstelling het creëren van lokaal hergebruik en het daarbij
creëren van lokale sociale tewerkstelling. De vergoeding bestaat uit een subsidiering per inwoner
en een vergoeding op basis van het gecreëerde lokale hergebruik.
§ 2. Vergoeding per inwoner. De Kringwinkel ontvangt van de gemeente een vergoeding
(subsidie) gebaseerd op het aantal inwoners in combinatie met een vergoeding op basis van de
hoeveelheid hergebruik. Het bedrag van de vergoeding bedraagt €0.60 per inwoner, op basis
van de inwoners in de gemeente op 01januari van het werkingsjaar waarvoor de vergoeding
wordt betaald. De subsidie is vrij van btw. De inwonersaantallen van de gemeente op 01 januari
van het werkingsjaar zoals gepubliceerd door het ‘Observatiedatum Rijksregister’, worden door
beide partijen aanvaard. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd (basisindex januari 2020).
§ 3 Vergoeding op basis van het gecreëerde lokale hergebruik
a. De berekening van het hergebruik wordt via door de OVAM erkende registratiesystemen (Eclips
en Shopplus) gegenereerd.
b. Per kwartaal bezorgt De Kringwinkel een overzichtsrapport van het aantal producten die
opnieuw werden hergebruikt aan de betrokken gemeente.
c. Het bedrag van de vergoeding bedraagt €.0,04/kg. (excl. btw). De vergoeding wordt jaarlijks
geïndexeerd (basisindex januari 2020).
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e. De gemeente betaalt de vergoeding uit na goedkeuring van de het kwartaaloverzicht en uiterlijk
dertig dagen na factuurdatum door storting op het rekeningnummer BE64 7370 1996 3552 van
De Kringwinkel Meetjesland.
Artikel 6. Andere overeenkomsten tussen het lokaal bestuur en De Kringwinkel
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale geeft nog andere vergoedingen, tussenkomsten,
speciale voorwaarden ten voordele van De Kringwinkel:
§ 2. De Kringwinkel voert nog andere diensten uit in opdracht of ten voordele van de lokale
besturen: Vast te leggen
Artikel 7. Toezicht
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale/De Kringwinkel oefenen toezicht uit op de wederzijdse
naleving van deze overeenkomst. Op eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt
en kunnen gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.
§ 2. Deze overeenkomst kan gewijzigd worden mits schriftelijk akkoord van beide partijen.
De contactpersonen, telefoon en email voor de opvolging van de overeenkomst, inclusief de
vergoedingen zijn (indien meerdere personen, specifiëren).
Voor De Kringwinkel: Ronny Vandeputte, 0497 58 61 62 r.vandeputte@kwmeetjesland.be

Voor het lokaal bestuur:
Artikel 8. Duur Deze overeenkomst
$ 1 De overeenkomst treedt in werking op 01/01/2020 en loopt af op 31/12/2025.
$ 2 De overeenkomst kan door beide partijen jaarlijks opgezegd worden mits inachtneming van
een opzegtermijn van 6 maanden.
Artikel 10. Slotbepaling
§ 1. Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren te Kaprijke op ..................... en wordt
ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen, die hiermee verklaren elk één
exemplaar te hebben ontvangen.
§ 2. Eén ondertekend exemplaar wordt digitaal aan de OVAM, team Lokaal Materialenbeleid ter
informatie bezorgd. Bij latere wijzigingen, enkel de aanpassing of de wijziging doorsturen.

Voor de gemeente

20.

Voor De Kringwinkel

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen energiehuis Veneco, gemeente Kaprijke
en SOM vzw

De gemeenteraad,
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Wetten
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41
en inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad
Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 betreffende de
uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen
Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 betreffende Lokaal
Woonbeleid, waarin o.a. de beleidsprioriteiten en opdrachten van lokale
besturen op het vlak van wonen nader worden omschreven
Gemeenteraadsbesluit betreffende de overeenkomst tussen gemeente
Kaprijke en SOM vzw, dat o.a. inhoudt dat er door SOM vzw een
laagdrempelig woonloket wordt ingericht waar burgers nu reeds met allerlei
vragen over wonen en energie terecht kunnen
Gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019 houdende goedkeuren vernieuwing
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kaprijke en SOM vzw inzake
uitvoering huishoudelijke energiescans en begeleiding bij sociale energieefficiënte projecten door Woonwijzer
Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2018 houdende goedkeuren avenant
aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco - Kaprijke voor het
verstrekken van de Vlaamse energielening
Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019, waar in artikel 7.2.22 §1
bepalingen opgenomen staan betreffende het beheer van de leningen in
kader van het noodkoopfonds
Besluit van de Raad van Bestuur van Veneco van 21 maart 2019 betreffende
de goedkeuring van het driejarenplan
Besluit van 9 februari 2019 van de voorzitter van de gemeenteraad houdende
delegatie van de bevoegdheid tot ondertekenen van de notariële en
onderhandse akten aan de burgemeester

Verwijzingsdocumenten

Verantwoording

Mail van 4 november 2019 van Veneco, mevr. Annekatrien Beckers,
stafmedewerker Energie en Klimaat, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, met
als bijlage het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis
Veneco en de aangesloten gemeenten, die werd geagendeerd en besproken
tijdens het Regionaal overleg Wonen en Energie van 9 oktober 2019
Veneco is door het Vlaams Energieagentschap erkend als Vlaams
Energiehuis voor de deelnemende gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, De
Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lochristi, Lievegem,
Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate
en Zulte.
Naar aanleiding van het BVR Energiehuizen, werd de taakstelling van het
Energiehuis Veneco uitgebreid en krijgt Veneco voortaan naast het
verstrekken van de Vlaamse energielening van de Vlaamse regering o.a. ook
de volgende taken toebedeeld:
- beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds;
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- de organisatie van laagdrempelige energieloketten in elke deelnemende
gemeente.
Gemeente Kaprijke heeft reeds een overeenkomst met SOM vzw voor het
inrichten van een woonloket en de taakinhoud van het energieloket kan hier
naadloos bij aansluiten.
Veneco vroeg op 11 oktober 2019 advies aan de gemeente betreffende
voorliggende ontwerpovereenkomst.
Artikel 10 van voorliggende samenwerkingsovereenkomst stelt dat de
gemeente minstens één contactpersoon dient aan te duiden om de uitvoering
van het meerjarenplan mee op te volgen en deel te nemen aan het regionaal
overleg wonen en energie.
Door het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst tussen
Energiehuis Veneco en de gemeente, wordt de huidige dienstverlening
bestendigd en uitgebreid; naast het aanbod van de energielening, zal er
bijkomend een energieloket in de gemeente worden gerealiseerd (in
uitbreiding op het woonloket), waar inwoners op een laagdrempelige manier
worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en ontzorgd; een verhoogde
kwalitatieve energetische renovatiegraad op grondgebied van de gemeente
wordt zo nagestreefd, in lijn met het gemeentelijk klimaat- en
duurzaamheidsbeleid.
De energieloketten in de gemeenten zullen worden gerealiseerd conform het
Plan van Aanpak 2019-2021.
Het Vlaams Energieagentschap stelt jaarlijks 122 000 euro ter beschikking
aan Veneco voor het realiseren van energieloketten in de aangesloten
gemeenten; dit bedrag als volgt wordt ingezet:
- organisatie en coördinatie (Veneco) – 40.000 euro;
- expertise (SOM vzw) – 15.000 euro;
- lokale energieloketten – 65.000 euro (0,44 euro per huishouden).
Aan gemeente Kaprijke wordt jaarlijks … euro oegekend voor het inrichten
van het energieloket.
Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis
Veneco, gemeente Kaprijke en SOM vzw
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
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Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Besluit

Artikel 1: de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis
Veneco, gemeente Kaprijke en SOM vzw als bijlage bij dit besluit,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: het afdelingshoofd Wonen en Werken wordt aangeduid als
contactpersoon voor de opvolging van de uitvoering van het Plan
van Aanpak 2019-2021 en zal deelnemen aan het periodiek
regionaal overleg wonen en energie.
Artikel 3: afschrift van deze beslissing en de samenwerkingsovereenkomst
te bezorgen aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
VLAAMS ENERGIEHUIS VENECO – LOKAAL BESTUUR KAPRIJKE – SOM
VZW
Heden,
Tussen ENERZIJDS,
Dienstverlenende vereniging Veneco, met maatschappelijke zetel te Panhuisstraat 1, 9070
Destelbergen en geldig vertegenwoordigd door de heer Danny Claeys, voorzitter en mevrouw
Sofie Vandelannoote, algemeen directeur, handelend krachtens de beslissingen van de Raad
van Bestuur van Veneco, genomen in de zitting van 21 maart 2019 en 24 september 2019.
ANDERZIJDS,
Het lokaal bestuur Kaprijke;
Onder lokaal bestuur verstaan we zowel gemeente als OCMW. Voor de gemeente
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, waarvoor optreden dhr.
Pieter Claeys, burgemeester en mevr. Karine Goegebeur, algemeen directeur, handelend
krachtens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van 19 december 2019,
Hierna “de gemeente” genoemd.
EN
Indien van toepassing kan de gemeente voor de uitvoering van in artikel 2§1,2° aangehaalde
dienstverlening, de opdracht rechtstreeks toewijzen aan de projectuitvoerder van het
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intergemeentelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. In
voorkomende gevallen zal de projectuitvoerder deze overeenkomst mee ondertekenen:
SOM VZW, vertegenwoordigd door dhr. Freddy Depuydt, voorzitter en dhr. Luc Joos, secretaris.
IS

GELET op de overeenkomst tussen Veneco en het lokaal bestuur aangaande de FRGE-lening;
GELET op het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door het Besluit van de
Vlaamse regering van 30 november 2018 en 14 december 2018 met betrekking tot de vernieuwde
taakstelling van de energiehuizen
GELET op het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 in het bijzonder art. 7.2.22
§1omtrent het beheer van de leningen in kader van het noodkoopfonds;
GELET op de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco van 21 maart 2019 om het
driejarenplan goed te keuren;
GELET op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid
OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Hoofdstuk 1. Werkingsgebied Vlaams Energiehuis Veneco
Artikel 1. Werkingsgebied
Het werkingsgebied van het Vlaamse Energiehuis Veneco bevat de volgende steden en
gemeenten: Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere,
Kaprijke, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins,
Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
Hoofdstuk 2. Omschrijving van de opdracht van de Vlaamse energiehuizen
Artikel 2. Taakstelling Vlaams Energiehuis Veneco
Opdrachten zoals bepaald in het BVR van 14 december 2018 (m.b.t. vernieuwde taakstelling
Energiehuis):
1. Verstrekken van leningen aan particulieren voor investeringen in woningen, aan nietcommerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen.
2. Het energiehuis voorziet, naast het verstrekken en beheren van energieleningen, in elke stad
of gemeente binnen zijn werkingsgebied in de volgende dienstverlening en activiteiten:
a. inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te
bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen;
b. gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:
i. relevante
gemeentelijke,
provinciale,
gewestelijke
en
federale
energiebeleidsmaatregelen;
ii. energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
iii. energetische renovatie;
c. particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:
i. de aanvragen van de premies en leningen, vermeld in punt b ;
ii. het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij de wijziging
van energieleverancier;
iii. het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
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iv. de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij,
inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis uitgevoerde
energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende
investeringen;
v. de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een
energiescan en het energieprestatiecertificaat;
d. uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke
gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval,
correct doorverwijzen.
3. Initiatief nemen tot of meewerken aan vernieuwende of experimentele projecten, of inspelen
op nieuwe regelgeving die aansluit bij de doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid. De
minister kan hiervoor, op basis van een ingediende project, en binnen de perken van de
begrotingskredieten, een extra subsidie verlenen (facultatieve doelstelling).
Om in de dienstverlening, vermeld in §1,2°, te kunnen voorzien en om die dienstverlening te
kunnen garanderen, kan het energiehuis een beroep doen op of samenwerkingsverbanden
aangaan met partners. Hierbij wordt gewaakt over het maximaal bewerkstelligen van synergiën
en een duidelijke afbakening van taken met het oog op het vermijden van overlappingen in de
uitgevoerde taken.
Artikel 3. Noodkoopfonds
Zoals bepaald in het BVR van 17 mei 2019 wat betreft de toekenning van steun voor energetische
renovatieprojecten van noodkoopwoningen zal Energiehuis Veneco in opdracht van het OCMW
de leningen aan noodkopers in kader van energetische renovatie aan noodkoopwoningen op het
grondgebied beheren. In geval twee of meer OCMW’s samenwerken, duiden de OCMW’s een
lastnemer aan die het project coördineert en de eindverantwoordelijk draagt van het project.
Hoofdstuk 3. Prestaties van Veneco
Artikel 4. Vlaamse Energielening
Voor de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in artikel 2§1,1° van deze overeenkomst, biedt
Veneco als Vlaams Energiehuis aan particulieren die behoren tot een sociaal kwetsbare
doelgroep de mogelijkheid een lening af te sluiten met een looptijd van maximum 10 jaar, voor
een maximumbedrag van 15 000 euro.
De maximale duurtijd van 10 jaar, het maximum te ontlenen bedrag van 15 000 euro en de
vooropgestelde doelgroep kunnen wijzigen binnen het kader bepaald door het Vlaams
Energieagentschap en indien alle betrokken actoren hun goedkeuring hierover geven. Het
ontleende bedrag en de terugbetalingstermijn worden altijd vermeld in de kredietovereenkomst
tussen de kredietnemer en Veneco (kredietgever).
De kredietnemer gebruikt het ontleende bedrag voor de uitvoering van structurele,
energiebesparende maatregelen in een privéwoning, die dient als hoofdverblijfplaats en
gesitueerd is op het grondgebied van één der deelnemende steden of gemeenten. De
kredietovereenkomst bevat een clausule waarin de kredietnemer zich bij wanbetaling akkoord
verklaart met loonsafstand.
De kredietovereenkomst bepaalt dat de kredietnemer budgetbegeleiding of –beheer aanvaardt
vanwege het OCMW van de gemeente waar de kredietnemer zijn woonplaats heeft, of vanwege
een andere erkende dienst schuldbemiddeling, indien zich een probleem van terugbetaling stelt.
Veneco staat in voor alle taken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco
en het Vlaams Energieagentschap en de bijhorende meerjarenplanning 2019-2021 (en de
daaropvolgende meerjarenplannen). Veneco staat in voor een goede omkadering en begeleiding
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van het Vlaams Energiehuis en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse aansturing en de
personeelszaken van het Energiehuis. Voor bepaalde delen van de prestaties als Energiehuis die
Veneco op zich neemt, kan er worden samengewerkt met externe partners.
Artikel 5. Meerjarenplan uitrol Energieloketten
Voor de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in artikel 2§1,2° van deze overeenkomst,
coördineert Veneco de opmaak van een meerjarenplan. Veneco dient dit meerjarenplan in als
addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Energieagentschap en volgt de
voortgang en evaluatie verder op.
Voor de uitvoering van de in het meerjarenplan opgenomen bepalingen doet Veneco beroep op
de medewerking van de lokale besturen en SOM vzw zoals in deze overeenkomst verder bepaald
onder artikel 10.
Artikel 6. Verspreiding informatie vernieuwende of experimentele projecten
Indien het Vlaams Energieagentschap middelen ter beschikking stelt van het Energiehuis
Veneco, voor initiatieven zoals vermeld in artikel 2§1,3° van deze overeenkomst, staat Veneco in
voor de verspreiding van deze informatie en begeleiding van de deelnemende gemeenten bij het
aanvragen van een subsidie en/of de opmaak en uitrol van een (regionaal) project.
Artikel 7. Bijkomende prestaties
In het bijzonder levert Veneco in uitvoering van deze overeenkomst bijkomende prestaties:
1. Veneco staat in voor het goed beheer van de middelen van het Vlaams energiehuis.
2. Veneco voert passieve en actieve communicatie over de financieringsmogelijkheden die het
Vlaams energiehuis biedt.
3. Veneco staat in voor het behandelen van de kredietaanvraag en het ter goedkeuring
overbrengen aan de kredietcommissie en het Vlaams Energieagentschap. Bij het toekennen
van leningen hanteert Veneco gelijkaardige voorwaarden als traditionele kredietverstrekkers.
4. Veneco zorgt voor de communicatie omtrent de goedkeuring/weigering van een
kredietaanvraag.
5. Veneco beheert de kredietdossiers en volgt terugbetalingen op.
6. Veneco biedt op vraag ondersteuning aan de gemeente en OCMW, bijvoorbeeld onder de
vorm van opleiding van het personeel en expertise op het vlak van energie(besparing);
7. Veneco sluit een overeenkomst af met een energiescanbedrijf voor de type 2 opvolgscans.
8. Veneco organiseert 3 à 4 maal per jaar een regionaal overleg voor energie en wonen. Op dit
overleg worden de deelnemende gemeenten en relevante partners samengebracht voor
kennis- en expertise uitgewisseling, wordt nieuwe wetgeving toegelicht en nieuwe projecten
besproken.
9. Veneco stelt jaarlijks een rapport voor aan de kredietcommissie, het regionaal overleg energie
en wonen en verspreidt dit rapport daarna naar alle deelnemende gemeente.
10.
Veneco voorziet in een continue evaluatie en bijsturing van de werking;
Artikel 8. Inspanningen naar de doelgroep van de meest behoeftigen
Veneco biedt inzake de renteloze Vlaamse energielening, in samenwerking met de gemeente
en/of OCMW, minimaal volgende dienstverlening aan kredietnemers die dit wensen en de
doelgroep van de meest behoeftigen:
- Veneco zorgt voor de (sociale) begeleiding in doelgroepdossiers in samenwerking met
het OCMW van de gemeente of de erkende dienst schuldbemiddeling;
- Via de energieloketten worden burgers toegeleid naar de energiescans;
- Ook wat betreft de loketwerking zal specifieke aandacht zijn voor deze doelgroep door
laagdrempelige energie- en woonloketten te installeren. Dit zal eveneens gebeuren in
nauwe samenwerking met de OCMW’s en mogelijke andere partners.
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Hoofdstuk 4. Medewerking van het lokaal bestuur en SOM vzw
Artikel 9. Vlaamse Energielening
Voor de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in artikel 2§1,1° van deze overeenkomst, neemt
het lokaal bestuur volgende rol op:
1. Het OCMW adviseert over de aangevraagde kredietafname ingeval van kredietaanvraag door
particulier uit de doelgroep.
2. Het OCMW ondersteunt het Vlaams Energiehuis Veneco in de sociale begeleiding t.a.v. de
doelgroepdossiers.
3. In geval van terugbetalingsproblemen van de Vlaamse energielening kan men terecht bij het
OCMW waar de kredietnemer officieel woont voor budgetbegeleiding of –beheer.
Artikel 10. Energieloket
Voor de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in artikel 2§1,2° van deze overeenkomst werd
in samenspraak met de lokale besturen een driejarenplan opgemaakt voor de periode 20192021. Volgende meerjarenplanningen die opgemaakt worden binnen de bepalingen voor de
uitvoering van de basistaken van het energiehuis, opgenomen het energiebesluit, zullen telkens
uitgewerkt worden in samenwerking en overleg met de lokale besturen. Zie meerjarenplanning
2019-2021 in bijlage.
Het lokaal bestuur en SOM vzw zullen volgens afspraken gemaakt met Veneco volgende rollen
opnemen:
1. Het lokaal bestuur duidt minstens 1 contactpersoon, bij voorkeur de ambternaar bevoegd voor
energie of wonen, aan om de uitvoering van het meerjarenplan mee op te volgen. Deze
persoon zal ook deelnemen aan de regelmatige regionale overleggen voor energie en wonen
die door Veneco worden georganiseerd en via dewelke de informatieverspreiding over het
Energiehuis zal gebeuren. Bij wijziging van deze persoon, brengt het lokaal bestuur Veneco
hiervan op de hoogte.
2. Burgers kunnen aan het gemeentelijk/woon- en energieloket terecht voor energie gerelateerde
vragen, inclusief vragen over Vlaamse energielening. SOM vzw staat in voor het
eerstelijnsloket, zoals beschreven in artikel 2§1,2°: het verstrekken van basisinformatie rond
energie tijdens de openingsuren van het gemeentelijk loket. Aan het gemeentelijk loket wordt
indien nodig op een correcte manier doorverwezen naar het Energiehuis of een andere
relevante partner. De loketmedewerkers krijgen hiervoor een doorverwijsinstrument ter
beschikking.
3. SOM vzw staat in voor het up-to-date houden van het verwerkingsregister in het kader van de
GDPR-regelgeving voor persoonsgegevens die worden gebruikt voor doorverwijzing naar
relevante partners. Energiehuis Veneco stelt hiervoor de gepaste templates ter beschikking.
4. SOM vzw zal op vraag van Energiehuis Veneco meewerken aan de jaarlijkse rapportering voor
het Vlaams Energieagenschap. De modaliteiten worden daarvoor door Veneco tijdig
meegedeeld.
Artikel 11. Bijkomende prestaties
In het bijzonder levert de gemeente in uitvoering van deze overeenkomst bijkomende prestatie:
Het lokaal bestuur ondersteunt het Vlaams Energiehuis Veneco in haar inspanningen om via
actieve en passieve sensibilisatie de dienstverlening van het energiehuis bekend te maken bij
haar inwoners.
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Hoofdstuk 5. Financieel
Artikel 12. Vergoeding Energieloket
Voor de uitvoering van de in artikel 10 beschreven opdracht ontvangt het lokale bestuur financiële
ondersteuning van het Energiehuis. De financiële bijdragen worden vastgelegd in de
meerjarenplanning die als addendum wordt ingediend bij de overeenkomst met het Vlaamse
Energieagentschap.
Deze financiering wordt vastgelegd voor een periode van 3 jaar (duurtijd meerjarenplanning).
Vervolgens wordt de financiering herbekeken, afhankelijk van de samenwerkingsovereenkomst
van het Energiehuis Veneco met het Vlaamse Energieagentschap en binnen de
begrotingskredieten van de Vlaamse Regering.
In voorkomende gevallen wordt de uitvoering van de in artikel 10 beschreven opdracht
toegevoegd aan de opdracht het intergemeentelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid: SOM vzw. De financiële bijdragen per gemeente, zoals bepaald in het
meerjarenplan, worden toegekend aan de projectuitvoerder van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
Artikel 13. Vergoeding inbreng expertise
In voorkomende gevallen worden andere financiële bijdragen aan partners, onder andere voor
inbreng van expertise, verder bepaald en vastgelegd in het meerjarenplan. De expertise wordt
ten dienste gesteld van de deelnemende gemeenten en de voorwaarden worden vastgelegd in
een afsprakenkader.
Hoofdstuk 6. Beslissingsorgaan
Artikel 14. Beslissingsorganen: Raad van Bestuur en kredietcommissie
De Raad van Bestuur van Veneco staat in voor de organisatie en goede werking van het Vlaamse
Energiehuis Veneco. Elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur
van Veneco.
Jaarlijks moet het Energiehuis een functioneel verslag voorleggen over de voorgang van het
meerjarenplan aan het Vlaams Energieagentschap. Dit verslag wordt opgemaakt in
samenwerking met de deelnemende gemeenten en SOM vzw en zal voorafgaandelijk worden
voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Veneco.
Daarnaast wordt voor een goede behandeling van de kredietaanvragen een kredietcommissie
opgericht, die de behandeling van de kredietaanvragen zal bewaken en dient toe te zien op het
goed beheer van de kredieten.
De kredietcommissie is samengesteld als volgt:
 effectieve leden: een afvaardiging per deelnemende gemeente en één afvaardiging uit het
bijzonder comité van elke deelnemende gemeente van de sociale dienst;
 plaatsvervangende leden;
 algemeen directeur Veneco.
Hoofdstuk 7. Geldigheidsduur en slotbepalingen
Artikel 15. Geldigheidsduur
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Deze overeenkomst wordt gesloten met onmiddellijke ingang. Bij het vervallen van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco en het Vlaams Energieagentschap vervalt de
opdracht en dus het voorwerp van deze overeenkomst.
Een kopie van de overeenkomst tussen het Vlaams Energieagentschap en Veneco als Vlaams
Energiehuis is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
De eerdere overeenkomst tussen Veneco en de gemeente/OCMW aangaande de FRGE-lening
vervalt door het ondertekenen van deze overeenkomst.
Artikel 16. Slotbepalingen
De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te
voeren.
De partijen zullen alles in het werk stellen om de betwistingen en geschillen voortspruitend uit
deze overeenkomst in der minne te regelen.
Deze overeenkomst werd ondertekend te Destelbergen op ……………………………….. in drie
exemplaren. Elk der partijen verklaart er minstens één te hebben ontvangen.

VOOR VENECO:
De algemeen directeur,
Sofie Vandelannoote

De voorzitter,
Danny Claeys

VOOR DE GEMEENTE:
De algemeen directeur,
Karine Goegebeur

De burgemeester,
Pieter Claeys

VOOR SOM vzw:
De secretaris,
Luc Joos

De voorzitter,
Freddy Depuydt

21.

Goedkeuren charter voorwaardelijke schenking resterende actief 't Straatsen zonder Einde
vzw

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

Advies
Financiële
verantwoording

Voorstel
Stemmen

Besluit

Charter voorwaardelijke schenking resterende actief ’t Straatsen zonder Einde
vzw
Het oud bestuur van ’t Straatsen zonder Einde vzw wenst een deel van hun
resterende actief, namelijk 10.000 euro, te schenken voor de opstart van een
nieuw jeugdhuis. Gezien men het geld niet zomaar wil schenken aan een
nieuwe vzw maar eerder controle wil uitoefenen op een goede besteding van
het geld, wenst men het deel van het resterend actief te storten op de
gemeentelijke rekening mits ondertekening van hun opgesteld charter waarin
enkele voorwaarden opgelegd worden.
Gunstig

10 000 euro wordt als toelage ingeschreven in het meerjarenplan. Het
geraamd gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren wordt eveneens met
10 000 euro verhoogd.
Goedkeuren charter schenking ’t Straatsen zonder Einde vzw
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1: het charter schenking ’t Straatsen zonder Einde vzw goed te keuren,
inclusief de opgesomde voorwaarden en mits goedkeuring van de
gemeenteraad voor ontvangst van de schenking.
Artikel 2: het (oud) bestuur van ’t Straatsen zonder Einde vzw, in naam van
Kim van Zele, in kennis te stellen van deze beslissing.

Charter schenking 't Straatsen zonder Einde vzw
Op 19 december 2019 bevestigt 't Straatsen zonder Einde vzw, hierna “de schenker”, met
referentieadres Kerkstraat 36 bus 6, 9950 Lievegem een totaal bedrag van 10 000 (tienduizend)
euro over te maken binnen de vijf kalenderdagen aan het gemeentebestuur van Kaprijke, hierna
“de begiftigde”, gevestigd te Veld 1, 9970 Kaprijke, door middel van een bankoverschrijving van
rekening met nummer BE70 2900 4165 2225, waarvan de schenker titularis is, naar de rekening
met nummer BE66 0910 0029 2443 waarvan de begiftigde titularis is. Bij gebreke aan storting
van het voornoemde bedrag binnen de termijn van vijf kalenderdagen vanaf heden, zal
onderhavige overeenkomst geen gelding kennen.
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Het gemeentebestuur zal het vernoemd bedrag van 10 000 euro beheren als een goede
huisvader en staat hierbij garant voor het respecteren van het charter. Binnen de wettelijke
mogelijkheden, waartoe de gemeente is gehouden, zal de begiftigde de nodigde informatie
inzake jeugd verstrekken aan de schenker.
Het vernoemd bedrag is bedoeld om de opstart en de werking van een nieuw jeugdhuis te
ondersteunen. Hierbij wordt gepoogd dat er binnen een termijn van 3 jaar een vaste locatie wordt
gevonden met het oog op het huisvesten van een jeugdhuis. Voornoemd bedrag kan in nog vast
te leggen schijven en over een minimale duurtijd van 3 jaar alsook mits goedkeuring van het
gemeentebestuur worden aangewend door het bestuur van de nieuw opgerichte vzw ter
uitbating van het eventueel nog op te richten jeugdhuis.
De mogelijkheid van het bestuur van de nog op te richten vzw om voornoemde bedragen op te
vragen bij het gemeentebestuur, neemt niet weg dat deze vzw voldoende inspanningen dient te
leveren om zelf afdoende financiële middelen te verkrijgen ter vrijwaring van een eigen werking.
In zover dat het bestuur van de nieuwe vzw voornoemde bedragen zou opvragen, zal het
gemeentebestuur aan het bestuur van de vzw verzoeken om halfjaarlijks een overzicht te
bezorgen van inkomsten en uitgaven van deze vzw.
Gedurende de looptijd van dit charter is er jaarlijks tijdens het eerste kwartaal een overleg tussen
de schenker en het gemeentebestuur over de uitvoering van dit charter.
Dit charter is 3 jaar geldig en start op het ogenblik van de instemming met de schenking door de
gemeenteraad van de gemeente Kaprijke.
Binnen de 3 maanden voor het verstrijken van de duurtijd van huidig charter wordt op initiatief
van de schenker een slotoverleg georganiseerd tussen de schenker en de gemeente over de
stand van zaken van de dan nog aanwezige gelden.

Opgemaakt te Kaprijke, in twee (2) originelen, waarvan iedere partij verklaart zijn/ haar origineel
te hebben ontvangen,
op 19 december 2019,

't Straatsen zonder Einde vzw
Kim Van Zele

Liselot Van Ertvelde

Maud de Vos

Gemeentebestuur Kaprijke
Karine Goegebeur
algemeen directeur

Pieter Claeys
burgemeester
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22.

Goedkeuren akte van overdracht van de wegenis in de verkaveling Melkerij

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

en

Decreet lokaal bestuur
Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2010 houdende goedkeuren toetreding
van de gemeente Kaprijke tot VMW als RioP-vennoot en aanduiden van
vertegenwoordigers
-Dossierstukken
Naar aanleiding van de realisatie van het project Melkerij, wordt heden
voorgesteld om de wegenis over te nemen.
Uit de hypothecaire staat blijkt dat de gronden vrij en onbelast zijn.
Alle kosten voor het onderhoud zullen vanaf de overdracht ten laste van het
gemeentebestuur zijn.
Bijgevolg keurt de gemeenteraad de akte houdende overdracht van het
openbaar domein goed.
Evenwel wordt vastgesteld dat de bebording nog dient te worden uitgevoerd
en dit een last van de ontwikkelaar is.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Besluit

Niet van toepassing
Goedkeuren ontwerp authentieke akte

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1:

het ontwerp van authentieke akte houdende overdracht van de
wegenis van de verkaveling Melkerij, onder voorbehoud van
uitvoering van de signalisatie goed te keuren.
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Rep.
Datum

Artikel 2:

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het
verlijden van de akte.

Artikel 3:

afschrift te bezorgen aan de opdrachtnemer en aan de notaris.

Dossier 2170644-1
Kosteloze grondafstand

Bijlagen totaal: 0

Het jaar TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN,
Op ***
Voor mij Meester Tom CLAERHOUT, notaris met standplaats te Izegem
ZIJN VERSCHENEN
1. De naamloze vennootschap “CHAZAS”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pierre Huybrechs te Evergem op 23 december 1983,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1984 onder nummer 533-9,
waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Gert De Kesel, geassocieerd notaris,
te Brugge (Sint-Kruis) op 4 april 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25
april daarna, onder nummer 12079577.Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door
haar gedelegeerd bestuurder,
Mevrouw DE BAETS Lien,
Hiertoe herbenoemd als bestuurder door de Algemene Vergadering van 12 juli 2016 en benoemd tot
gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van zelfde datum, beide
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer
16130495

Hierna genoemd “de afstanddoende partij”
Die verklaart bij deze kosteloos af te staan, onder de gewone waarborgen als naar recht, voor
vrij en onbelast van alle schulden, hypotheken en voorechten, en van alle in- en
overschrijvingen, hoegenaamd, aan en in voordeel van respectievelijk:
I. Voor wat betreft de wegenis, de bermen, de groenstroken en de bestaande
wegeninfrastructuur, zoals de openbare verlichting, het elektriciteitsnet, de
telefooninfrastructuur, de distributie en de aanplantingen, inzake de hierna beschreven
onroerende goederen maar met uitzondering van de leidingen “regenweerafvoer” hierna
afgekort “RWA” en “droogweerafvoer” hierna afgekort “DWA”:
De “GEMEENTE KAPRIJKE”, met administratieve zetel te 9970 Kaprijke, Veld 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent onder 0207.448.356, vertegenwoordigd door haar College van
Burgemeester en Schepenen, waarvoor verschijnen:
- de heer CLAEYS PIETER, burgemeester, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Aveschoot 20, en
- Mevrouw GOEGEBEUR KARINE, algemeen directeur,
In uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de Gemeente Kaprijke op 19 december 2019
en in aansluiting met de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente
Kaprijke op datum van 19 december 2019, waarvan telkens een afschrift hieraan gehecht wordt.
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De gemeente verklaart bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de overheid geen
schorsing noch vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen en dat dus
tot deze kosteloze grondafstand aan de gemeente kan worden overgegaan.
Hier aanwezig en verklarende, in hun gezegde hoedanigheid, deze kosteloze grondafstand te
aanvaarden om reden van openbaar nut.
II. Voor wat betreft de infrastructuren “RWA” en “DWA” zijnde de leidingen zich bevindende in de
hierna beschreven onroerende goederen.
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR
WATERVOORZIENING”, hierna genoemd “De Watergroep”, met maatschappelijke zetel te 1030
Brussel, Vooruitgangstraat 189, BTW BE0224.771.467, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, nummer BE0224.771.467.
Gesticht bij decreet van 28 juni 1983 (Belgisch Staatsblad van 1 december 1983, bladzijde 14.836 en
volgende), opgericht bij akte van 19 november 1985, gepubliceerd onder het nummer 851213-89 in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 1985, bladzijde 851213-59 en volgende, en
waarvan de statuten vastgesteld zijn in het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1985 (Belgisch
Staatsblad van 10 augustus 1985, bladzijde 11.601 en volgende), waarvan de laatste statutenwijziging
goedgekeurd werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2016, bladzijde 69709 en volgende) en gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op negen december tweeduizend zestien onder nummer 0168720.
Alhier vertegenwoordigd door haar directeur-generaal, de heer Hans Goossens, wonende te, 9032
Wondelgem, Pieter Cieterslaan 12, benoemd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2016, onder het nummer: 2016205218).
Voor dewelke hier aanwezig is en zich sterk maakt *, conform de volmacht opgemaakt en goedgekeurd
door de raad van bestuur op 26 januari 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 maart
2018, handelt in naam van de uitvoering van de beslissing van de directeur-generaal dd.*, blijkens het
hieraan gehechte uittreksel.

De gemeente Kaprijke en De Watergroep worden hierna steeds samen “de overnemende
partijen” genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen
ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige
identiteitsbewijzen.
Waarmerking identiteit (art. 139 & 140 Hyp.W.)
De notaris waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens van de natuurlijke personen op
grond van de gegevens vervat in het rijksregister of op de identiteitskaart of het trouwboekje.
Rechtsbekwaamheid van partij(en)
Alle verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te
zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp
te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen
zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder,
enzovoort.
Toelichting - voorlezing
De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij
bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte
te ondertekenen.
De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat,
en verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen,
indien minstens één van hen er om verzoekt, alsook indien minstens één van hen van oordeel
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is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen, zijnde op *, en dus
ten minste vijf werkdagen voor de ondertekening van deze akte. Zij verklaren geen integrale
voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Voorwerp van de akte
BESCHRIJVING VAN HET GOED
GEMEENTE KAPRIJKE - EERSTE AFDELING
Een perceel grond, gelegen nabij de Voorstraat, kadastraal gekend volgens titel, sectie C, deel
nummers 348/C, 355/H, 345/Q, 345/T, 345/V, 345/W, 349/A, 355/B, 356/L en 355/C en
volgens huidig kadaster, sectie C, deel van nummers 348CP0000, 350DP0000, 355GP0000,
355HP0002, 345YP0000, met een oppervlakte volgens hierna vermeld metingsplan van
twintig are vijfennegentig centiare tienvierkante decimeter (20a95ca10dm²).
Zoals afgeschetst in gele kleur op het metingsplan opgemaakt door de heer Taelman Roger,
landmeter-expert, te Kruishoutem op 2 mei 2017 bijgewerkt op 13 november 2017.
Het plan de dato 2 mei 2017 is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening
van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder
refertenummer 43007-10148 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.
Dit plan zal na ondertekening "ne varietur" door de partijen en ons notaris aan onderhavige
akte worden gehecht doch niet ter registratie noch ter overschrijving worden aangeboden.
Partijen verzoeken derhalve de Heer Ontvanger om toepassing van artikel 26, derde lid, 2°
Wetboek der Registratierechten en de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie om toepassing van artikel 1, vierde lid Hypotheekwet.
Prekadastratie
In het kader van de perceelsidentificatie werden voor voorschreven goed volgende nummers
gereserveerd: 1157AP0000.
Voorschreven perceel wordt hierna ook genoemd: “het goed” of “het kosteloos afgestane
goed”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven onroerend goed behoort de naamloze vennootschap “CHAZAS” toe om het
verkregen te hebben als volgt:
- Voor wat betreft perceel nummer 348CP0000: om dit, ingebracht te zijn geweest door de
heer Marijn Jozef De Baets, en zijn echtgenote, mevrouw Annie Marie-Louise Latomme,
samen te Kaprijke, blijkens de akte wijziging statuten verleden voor notaris Pierre Huybrechs,
te Evergem op 10 april 1984, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 8
juni daarna, boek 3463, nummer 7.
- Voor wat betreft perceel nummer 350DP0000: om dit, aangekocht te hebben jegens
Loontjens 1) Alfons Pieter, echtgenoot van mevrouw Veronique Dousy, te Izegem; 2) Marie
Aimée, echtgenote van de heer Josephus Maria Keersmaekers, te Oud-Turnhout; 3) Monique
Yvonne, echtgenote van de heer Leo Lode Grauls, te Kortenberg (Everberg); 4) Anne-Marie
Antoinette, echtgenote van de heer Karel Marie Versele, te Eeklo; 5) Franz Luc, echtgenoot
van mevrouw Alexandra Van Den Broucke, te Waregem (Desselgem), blijkens akte verleden
voor notaris Stefaan Laga, te Izegem, vervangende zijn ambtgenoot, meester Alfons
Loontjens, te Izegem op 23 november 1987, overgeschreven op het tweede
hypotheekkantoor te Gent op 1 december daarna, boek 4159, nummer 25.
- Wat betreft perceel nummer 355GP0000: om dit, aangekocht te hebben jegens Loontjens 1)
Alfons Pieter, echtgenoot van mevrouw Veronique Dousy, te Izegem ; 2) Marie Aimée,
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echtgenote van de heer Josephus Maria Keersmaekers, te Oud-Turnhout; 3) Monique Yvonne,
echtgenote van de heer Leo Lode Grauls, te Kortenberg (Everberg); 4) Anne-Marie Antoinette,
echtgenote van de heer Karel Marie Versele, te Eeklo; 5) Franz Luc, echtgenoot van mevrouw
Alexandra Van Den Broucke, te Waregem (Desselgem), die er samen van vóór dertig jaar
eigenaars van waren, blijkens akte verleden voor notaris Luc Sagon, te Izegem, vervangende
zijn ambtgenoot, meester Alfons Loontjens, te Izegem op 3 maart 1988, overgeschreven op
het tweede hypotheekkantoor te Gent op 7 maart daarna, boek 4228, nummer 19.
- Wat betreft perceel nummer 355HP0002: Dit perceel behoorde oorspronkelijk en sedert
meer dan dertig jaar toe aan Hoogeerwaarde heer Kanunnik Petrus Loontjens, te Gent.
Voornoemde heer Kannunik Petrus Loontjens overleed te Gent op 9 januari 1983 zonder
voorbehouden erfgenamen na te laten. Bij zijn eigenhandig testament de dato 8 januari 1976,
neergelegd onder de minuten van notaris Jacques Van Cauwenberghe, te Deinze op 9 februari
1983, ingevolge bevelschrift van de heer Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent de dato 18 januiar 1983, stelde de heer Petrus Loontjens, voornoemd, aan als enige en
algemene legatarissen, de consoorten Loontjens 1) Alfons Pieter, te Knokke-Heist ; 2) MarieAimée, echtgenote van de heer Josephus Keersmaekers, te Oud-Turnhout ; 3) Monique,
echtgenote van de heer Leo Grauls, te Kortenberg/Everberg ; 4) Anne-Marie, echtgenote van
de heer Karel Versele, te Eeklo en 5) Franz Luc, te Kruishoutem.
Bij akte verleden voor notaris Bernard Verstraete op 10 juli 2003, overgeschreven op het
tweede hypotheekkantoor te Gent op 11 juli daarna, referte 68-T-11/07/2003-07544 hebben
de heren Franz en Alfons Loontjens hun onverdeelde aandelen, hetzij twee/vijfde in volle
eigendom in voorschreven goed verkocht aan de naamloze vennootschap "Chazas", met zetel
te Leuven, waarvoor voorschreven goed toen toebehoorde aan de consoorten Loontjens 1)
Anne-Marie ; 2) Marie-Aimée ; 3) Monique, elk ten belope van één/vijfde in volle eigendom
en aan de voornoemde naamloze vennootschap "Chazas" ten belope van twee/vijfde in volle
eigendom.
Bij akte verleden voor notaris Philippe De Keukelaere, te Eeklo op 19 oktober 2004,
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 68-T-02/11/2004-12700 hebben
voornoemde consoorten Loontjens Marie-Aimée en Monique hun onverdeelde aandelen,
hetzij twee/vijfde in volle eigendom, overgedragen aan mevrouw Anne Loontjens,
voornoemd, waardoor voorbeschreven goed toebehoorde aan mevrouw Anne Loontjens,
voor drie/vijfde in volle eigendom en aan voornoemde naamloze vennootschap "Chazas" voor
twee/vijfde in volle eigendom.
Bij akte verleden voor zelfde notaris Philippe De Keukelaere in datum van 16 november 2004,
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 28 december daarna, onder
nummer 68-T-28/12/2004-15356 werd zelfde goed toegewezen aan de mede-veiler,
voornoemde naamloze vennootschap "Chazas".
- Wat betreft het perceel nummer 345YP0000: om dit, ingebracht te zijn geweest door de heer
Marijn Jozef De Baets, en zijn echtgenote, mevrouw Annie Marie-Louise Latomme, samen te
Kaprijke, blijkens de akte wijziging statuten verleden voor notaris Pierre Huybrechs, te
Evergem op 10 april 1984, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 8 juni
daarna, boek 3463, nummer 7.
DOEL VAN DE AFSTAND
Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder de inlijving
van het goed in het openbaar domein, meer bepaald als bestemming openbare wegenis en
openbare groenzone.
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LASTEN EN VOORWAARDEN
1. De overnemende partijen bekomen de volle eigendom van het kosteloos afgestane goed te
rekenen vanaf heden, respectievelijk elk voor wat aan haar werd afgestaan.
De overnemende partijen bekomen het genot van het kosteloos afgestane goed te rekenen
van heden, respectievelijk elk voor wat aan haar werd afgestaan.
De overnemende partijen bekomen het vrij gebruik van het kosteloos afgestane goed te
rekenen van heden, respectievelijk elk voor wat aan haar werd afgestaan.
2. de onroerende voorheffing en alle zakelijke belastingen met betrekking tot het kosteloos
afgestane goed zullen door de overnemende partijen gedragen en betaald worden te rekenen
van heden, respectievelijk elk voor wat aan haar werd afgestaan.
De afstanddoende partij verklaart dat er geen verhaalbelasting verschuldigd is.
3. De afstanddoende partij verklaart dat het kosteloos afgestane goed niet belast is met enig
recht van voorkoop, voorkeur of wederinkoop.
4. De overnemende partijen moeten het kosteloos afgestane goed aanvaarden in zijn
tegenwoordige staat en gelegenheid, met alle er aan verbonden zo voor- als nadelige, zichtals onzichtbare, voortdurende als niet-voortdurende rechten en erfdienstbaarheden,
gemeenschappen van om het even welke aard en tevens zonder waarborg der uitgedrukte
oppervlakte ook al mocht die één/twintigste en meer van de werkelijke verschillen.
De afstanddoende partij verklaart dat zij persoonlijk geen enkele erfdienstbaarheid op het
goed heeft toegestaan en dat er bij haar weten geen andere lasten of erfdienstbaarheden zijn
die het kosteloos afgestane goed bezwaren, met uitzondering van de eventueel hierna
vermelde bijzondere lasten of erfdienstbaarheden.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. De overnemende partijen verbinden er zich toe in te staan voor het onderhoud van de
aanwezige infrastructuur, zoals deze werd uitgevoerd en uitgerust door de afstanddoende
partij.
De afstanddoende partij wordt ontlast van alle verplichtingen op dat gebied.
De overnemende partijen treden desgevallend in de rechten van de afstanddoende partij ten
opzichte van de aannemer(s) wat diens verplichtingen betreft de goede uitvoering van de
werken te waarborgen.
De overnemende partijen zullen de overgedragen infrastructuurwerken gebruiken volgens de
openbare bestemming, namelijk als rijweg, als groenzone en als waterleidingen.
2. Vestiging erfdienstbaarheden van toe- en doorgang
De gemeente Kaprijke verleent aan De Watergroep het recht van toegang en doorgang op het
afgestane goed, voor hun personeel, hun aangestelden en hun dienstverrichters, alsook voor
hun voertuigen en hun materieel, nodig voor het bezoek en onderhoud van de installaties
“regenweerafvoer” en “droogweerafvoer”.
De gemeente Kaprijke verleent eveneens aan De Watergroep het recht om er via de
oppervlakte toezicht over te houden en er onderhoudswerken aan uit te voeren.
Deze erfdienstbaarheid wordt beperkt tot de leidingen die tot op heden werden aangelegd
die aldus de erfdienstbaarheid van door- en toegang zouden verzwaren.
Deze erfdienstbaarheden worden kosteloos en eeuwigdurend gevestigd.
3. In voormelde akte verleden voor notaris Bernard Verstraete, te Kuurne, op 10 juli 2003
staan onder andere volgende clausules, welke alhier letterlijk worden weergegeven:
" * In een akte verleden voor de heer Polydoor Verhuist, commissaris bij het eerste
aankoopcomité van onroerende goederen te Gent, op acht mei negentienhonderd
vierentachtig, overgeschreven, staat onder meer letterlijk vermeld wat volgt :
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Bijzonder Besprek:
De Nationale Landmaatschappij, vertegenwoordigd door de heer commissaris P. Verhuist,
verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de afvalwaters van al of één deel van de
eigendommen staande en gelegen te Kaprijke, Voorstraat nummers 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42,
46, 48, 50 en 52, bekend of bekend geweest ten kadaster sectie C nummers 350/C, 349/A,
351/B, 352/B, 352/A, 356/L, 356/K, 358/K2, 355/B, 365/A, 364/A, 358/G2, 358D2 en 336/B2
worden afgevoerd via rioolbuizen naar de gracht gelegen tussen de scheidingsgrens van de
percelen bekend ten kadaster sectie C, nummer 427/C en 355/B en 336/B/2.
Een gedeelte van voorschreven afvoerbuizen of rioolbuizen komt toe in een bezinkput gelegen
in de zuid-oostelijke hoek van het perceel bekend ten kadaster sectie C nummer 355/B. Die
bezinkput is gedeeltelijk op voorschreven inneming gelegen.
Ten titel van erfdienstbaarheid wordt er bedongen dat de op heden bestaande rioolbuizen die
uitmonden in de gracht tussen de percelen bekend ten kadaster sectie C, nummers 355/B en
427/C en 336/B/2 of in voormelde bezinkput en de afvoer verzekeren van de afvalwaters van
al of een deel van bovenvermelde eigendommen te Kaprijke, sectie C, nummers 350/B, 349/A,
351/B, 352/B,352/A, 356/L, 356/K, 358/K2, 355/B, 365/A, 364/A, 358/G/2, 358/D/2 en 357/B,
eeuwigdurend, kosteloos en onvergeld overeenkomstig de regels van de kunst zullen
aangesloten worden op de riolering die in het kader van de infrastructuurwerken in de nieuwe
wijk (komplex van de kleine landeigendom) op een deel van de inneming zal worden
aangelegd. Alle kosten van aansluiting en aanpassing van de op heden bestaande
afvoerbuizen en bezinkput die op de inneming noodzakelijk zullen zijn, vallen ten laste van de
Nationale Landmaatschappij.
Tot het ogenblik van die aansluiting op de nieuw aan te leggen riolering zal de Nationale
Landmaatschappij de nodige maatregelen nemen teneinde op de inneming de perfekte
afwatering van de op heden bestaande afwatering der afvalwaters te verzekeren.
De percelen bekend ten kadaster sectie C nummers 355/B en 349/A zullen eeuwigdurend,
kosteloos en onvergeld een recht van uitweg, doorgang en toegang hebben over het deel van
het bij deze verkochte inneming, zijnde ongeveer tweehonderd vierennegentig vierkante meter
vijfendertig/honderdsten dat door de Nationale Landmaatschappij de bestemming "openbare
voetweg" zal krijgen.
* Voorbeschreven goed is eeuwigdurend, kosteloos en onvergeld bezwaard met een
erfdienstbaarheid van doorgang, toegang en uitweg van en naar de Voorstraat in voordeel
van de eigendommen, bekend ten kadaster te Kaprijke eerste afdeling, sectie C, nummers
359/N (Voorstraat 40), 354/C (Voorstraat 44) en 352/C (Voorstraat 46) evenals in voordeel van
de nummers 350/D en 355/H reeds toebehorende aan de kopende partij."
ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN
1. Bescherming - Onroerend Erfgoed
De partij anderzijds verklaart met betrekking tot het verkavelde goed geen kennis te hebben
van een voorlopige of definitieve bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht,
archeologische site of cultuurhistorisch landschap met uitzondering van het perceel met
nummer 350D dat een beschermd momument is sinds 12 december 2002.
Ondergetekende notaris wijst de partijen op zijn verplichting tot kennisgeving op grond van
artikel 4.1.11 van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed daterend van 12 juli 2013
en verklaart dat het verkavelde goed voor wat betreft het perceel met nummer 345Y en 350D
opgenomen is in een van de inventarissen vermeld in artikel 4.1.1 van datzelfde decreet,
namelijk de inventaris bouwkundig erfgoed.
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Ondergetekende notaris wijst partijen op hoofdstuk 4 van het voormelde decreet dat de
rechtsgevolgen van de opname beschrijft.
2. Bosdecreet
Nadat de instrumenterende notaris uitleg heeft verstrekt aan partijen over het
toepassingsgebied van het Vlaamse Bosdecreet, verklaren zij uitdrukkelijk dat er zich op de
goederen, geen bos bevindt zoals bedoeld in het Bosdecreet.
3. Voorkooprechten / voorkeurrecht en recht van wederinkoop
Conventioneel voorkooprecht
Partij anderzijds verklaart zelf geen voorkooprecht te hebben toegestaan en geen weet te
hebben van enig conventioneel voorkooprecht dat de verkoop van dit goed zou kunnen
regelen.
Wettelijk voorkooprecht
Partij anderzijds en de instrumenterende notaris verklaren dat het verkochte goed niet
getroffen is door een wettelijk voorkooprecht, zoals blijkt uit de opzoeking in het evoorkooploket daterend van 5 september 2019.
4. Stedenbouwkundige bepalingen
In geval van bouwen, voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan,
zullen de partijen enerzijds de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van
stedenbouw.
Verder zullen zij in het algemeen alle reglementen inzake stedenbouw moeten naleven en zich
moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschriften door de
bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en alle rooi- en richtlijnen moeten
volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw,
dit alles zonder enige tussenkomst van de partij anderzijds, noch verhaal tegen de partij
anderzijds.
Instrumenterende notaris heeft de partijen enerzijds doen opmerken dat geen bouwwerk
noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt mag
worden opgericht op het goed, noch enige verbouwing mag geschieden, zolang een
stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen.
De partij anderzijds verklaart geen verzekering te kunnen geven omtrent de mogelijkheid om
op de niet-bebouwde gedeelten van de goederen te bouwen of daarop enige vaste of
verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.
Ondergetekende notaris hebben de partijen enerzijds gewezen op de wetgeving op de
zonevreemde gebouwen en op de mogelijkheden tot het verbouwen, herbouwen en
uitbreiden van de woning.
5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Uit een schrijven van de gemeente Kaprijke, van 4 maart 2019, blijkt het volgende:
- de percelen 345Y en 350D komen voor op de lijst bouwkundig erfgoed.
- het perceel is gelegen langsheen de ankerplaats ‘Dries van Kaprijke’
- de volgende informatie is in het register van de bouwmisdrijven opgenomen met
betrekking tot het perceel 345Y:
 Dossiernummer: 43007_2004_173
Omschrijving van de aard van de overtreding: omvormen garage tot 7 studio’s
Datum van het proces-verbaal: 10 augustus 2005;
Ondergetekende notaris verklaart in het kader van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex RO voor
voorschreven goed:
1° Volgende stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd:
51

 Gemeente: 43007/4943/B/2015/2950
Onderwerp: bouwen van 14 eengezinswoningen lot 3 tot en met 16
Vergund op 20 mei 2015;
 Gemeente: 43007/3909/B/2010/2426
Onderwerp: nieuwbouw meergezinswoning met autostaanplaatsen en buitenberging
Vergund op 11 augustus 2010;
 Gemeente: 43007/1892/B/2009/2294
Onderwerp: slopen bestaande gebouwen (fase 2 van vergunde verkaveling)
Vergund op 19 augustus 2008;
 Gemeente: 43007/3800/B/2009/2267
Onderwerp: plaatsen van een betreedbaar prefablokaal voor
energiebedeling
Vergund op 18 mei 2009;
 Gemeente: 43007/2994/B/2007/2051
Onderwerp: nieuwbouw meergezinswoning met autostaanplaatsen en garages lot 2
binnen verkaveling Voorstraat-Alfred De Taeyestraat
Vergund op 20 juni 2007;
 Gemeente: 43007/2877/B/2007/2041
Onderwerp: slopen van twee schuren (fase 1) ter realisatie van de vergunde
verkaveling Voorstraat-Alfred De Taeyestraat
Vergund op 14 maart 2007;
 Gemeente: 43007/1892/B/2004/1736
Onderwerp: verbouwen van een garage met toonzaal en appartement tot
appartementsgebouw (7 studio’s)
Vergund op 15 december 2004;
 Gemeente: 43007/1437/B/2000/1162
Onderwerp: bouwen van 4 autobergplaatsen
Vergund op 27 april 2000;
 Gemeente: 43007/4272/B/1960/16
Onderwerp: vergroten zuivelfabriek
Vergund op 18 oktober 1960;
 Gemeente: 43007/4335/B/1959/8
Onderwerp: autoberging
Vergund op 16 april 1959;
 Gemeente: 43007/4272/B/1956/2
Onderwerp: verhogen van bestaande zuivelfabriek
Vergund op 13 oktober 1956;
 Gemeente: 43007/4335/B/1947/4
Onderwerp: verbouwen melkerij
Vergund op 27 maart 1947;
 Gemeente: 43007/4335/B/1946/1
Uitbreidingswerken zuivelfabriek
Vergund op 7 februari 1946;
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het
plannenregister is deels woongebied en deels woongebied met culturele, historische en/of
esthetische waarde, volgens het Gewestplan “Eekloo-Aalter” dd. 24 maart 1978.
3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift [en de verklaring van de verkavelaar], het
onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI,
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hoofdstuk III en IV, en dat er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel
hangende is.
4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou
zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.
5° dat voor het onroerend goed wel een verkavelingsvergunning van toepassing is, zoals
voormeld;
6° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit
dat het goed het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
7° dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als watergevoelig
openruimtegebied conform artikel 5.6.8,§ 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Partijen verklaren dat zij een stedenbouwkundig uittreksel hebben ontvangen (ofwel kopie
ervan) dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend
alsook kopie van de vastgoedinfo en ontslaan uitdrukkelijk de notaris de inhoud van dit
schrijven in extenso over te nemen.
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de
vergunningsplichtige handelingen.
6. Risicozone voor overstroming – Integraal Waterbeleid
Na raadpleging van de door de Vlaamse Overheid ter beschikking gestelde
overstromingskaarten verklaart de instrumenterende notaris dat het verkochte goed:
- niet deels gelegen is in een risicozone voor overstromingen zoals bedoeld in de
Verzekeringswet.
- niet deels gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering zoals bedoeld in het Decreet Integraal Waterbeleid.
- niet deels gelegen is een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals
bedoeld in het Decreet Integraal Waterbeleid.
7. Decreet betreffende de bodemsanering en –bescherming
Algemeen
De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen attent heeft gemaakt op de
bepalingen van het Vlaams decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
de dato 27 oktober 2006 (BODEMDECREET) en het uitvoeringsbesluit de dato 14 december
2007 (VLAREBO). De notaris heeft hen gewezen op de draagwijdte inzake de eventuele
saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. In het bijzonder
heeft de notaris gewezen op artikel 118 van het Bodemdecreet dat als volgt luidt:
“Afstand van het eigendomsrecht of van andere zakelijke rechten, vermeld in artikel 2, 18°,
ontslaat de houder van het zakelijk recht niet van de verplichting om het beschrijvend
bodemonderzoek of de bodemsanering uit te voeren die op hem rusten krachtens de
bepalingen van dit decreet.”
Bepalingen in verband met de bodemtoestand
A. Wat betreft de percelen met nummers 348C, 350D en 355G:
1. De partij anderzijds verklaart vervolgens dat er op de grond, die het voorwerp is van
onderhavige overdracht, bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was die opgenomen is
in de lijst van risico-inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Bodemdecreet.
Deze verklaring van partij anderzijds wordt bevestigd door de Gemeente Kaprijke in
voormelde inlichtingsbrief de dato 4 maart 2019.
Comparanten erkennen door ondergetekende minuuthoudende notaris gewezen te zijn op de
bepalingen van voormeld Bodemdecreet, zo onder meer op de bepalingen van dit decreet
betreffende de saneringsplicht van de eigenaar van de grond waar bodemverontreiniging tot
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stand kwam en de erin vervatte aansprakelijkheidsregeling terzake, alsook op de procedure
die moet worden gevolgd alvorens kan worden overgegaan tot 'overdracht van een grond'
waarop een 'lijst-inrichting' is of was gevestigd en op de gevolgen van de niet-naleving van
deze procedure.
De partij anderzijds verklaart bovendien uitdrukkelijk niet op de hoogte te zijn van om het
even welke bodemverontreiniging met betrekking tot voorschreven eigendom.
2. De partij anderzijds legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de hierbij
overgedragen grond en die werden afgeleverd door OVAM op 7 maart 2019, overeenkomstig
artikel 101 van Bodemdecreet.
De inhoud van deze bodemattesten luidt als volgt:
“De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1.
Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2.
Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van
percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3.
Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4.
Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van
grondverzet.
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5.
Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u
op http://www.ovam.be/disclaimer
6.
De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 07.03.2019”
B. Wat betreft het perceel 345Y:
1. De partij anderzijds verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij haar
weten voorheen een risico-inrichting gevestigd is geweest zoals bedoeld in artikel 2, 14° van
het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
2. De partij anderzijds legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op de hierbij
overgedragen grond en dat werd afgeleverd door OVAM op 2 september 2019,
overeenkomstig artikel 101 van het Bodemdecreet:
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico- inrichting aanwezig
is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen
worden uitgevoerd.
2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd
worden op
deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op
het verslag van oriënterend
en beschrijvend bodemonderzoek van
19.08.2019 en op de hierin opgenomen
bodemkenmerken en functie van
de grond.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
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2.3.1 GEBRUIKSADVIEZEN
GA1a Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van
de
uitgegraven bodem.
GA2a Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om
maatregelen
te
nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan.
2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.4.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging
DATUM: 19.08.2019
TYPE: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek: Chazas Kaprijke, Voorstraat te
9970 Kaprijke
AUTEUR: Esher BVBA
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
De partij anderzijds verklaart dat de risico-inrichting voorheen gevestigd op de grond waarvan
voorbeschreven goed deel van uitmaakt werd stopgezet nog voor de datum waarop de
Naamloze Vennootschap “Esher BVBA” een oriënterend bodemonderzoek heeft uitgevoerd.
De partij anderzijds verklaart met betrekking tot het voorschreven goed geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen, behoudens hetgeen vermeld in
voormeld oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door de Naamloze Vennootschap “Esher
BVBA”, waarvan de kopende partij verklaart volledige kennis te hebben.
De partij anderzijds verklaart uitdrukkelijk dat:
a) sedert de datum van het oriënterend bodemonderzoek geen risico-inrichting meer
gevestigd is of was op het verkochte goed;
b) de bestemming van de grond conform de vigerende plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen sedert de datum van het onderzoek niet in die zin gewijzigd is dat een
bestemmingstype met een lage bodemsaneringsnorm van toepassing is;
c) de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond niet is gewijzigd;
d) er zich sedert de datum van het laatste onderzoek geen schadegeval heeft voorgedaan.
De notaris wijst de koper er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde
decreet) onverminderd van toepassing blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat thans de bepalingen van “Hoofdstuk VIII:
overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
8. Publiciteitsbord
De partij anderzijds verklaart dat voorschreven goed niet bezwaard is met enige
overeenkomsten (huurovereenkomst of andere) betreffende een eventueel publiciteitsbord
aangebracht op de goederen.
PRIJS - KWIJTING.
Onderhavige afstand gebeurt kosteloos.
KOSTEN
Alle kosten, registratierechten, B.T.W. en erelonen met betrekking tot deze akte zijn te dragen
en te betalen door de overnemende partijen, elk voor de helft.
FISCALE VERKLARINGEN
I. Verklaringen in verband met het wetboek van de B.T.W.
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1.De instrumenterende notaris heeft lezing gegeven van de artikelen 62 paragraaf 72 en 73
van het Wetboek van Belasting.
2. Na lezing gehoord te hebben en na daarover ondervraagd te zijn heeft de partij anderzijds
verklaard belastingplichtige te zijn inzake de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
het nummer BE0426.057.058.
II. Registratierechten en Recht op geschriften:
De gemeente Kaprijke verklaart te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten
overeenkomstig artikelen 2.9.6.0.3, 1° tot en met 4° en 6° tot en met 8° van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit gezien het bij deze verworven goederen uitsluitend bestemd zijn voor openbaar nut
en tevens van het recht op geschriften.
Ontslag van ambtshalve inschrijving
De bevoegde Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk
ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving
van een uitgifte van deze akte.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 9 Organieke Wet Notariaat
De partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en hebben uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten
vestigen van de partijen en hen moeten meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een
andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle
partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De partijen verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad hebben verstrekt.
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Izegem.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen, met mij notaris getekend.

23.

Goedkeuren bestendig aanvullend politiereglement Melkerij - A. De Taeyestraat

De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van
16 maart 1968
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Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
MB van 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden der verkeerstekens worden bepaald
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2016 houdende goedkeuren
bestendig aanvullend politiereglement voor het instellen van een schoolstraat
in de Alfred De Taeyestraat,
Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

-advies pz
Naar aanleiding van de geplande realisatie van de verkaveling Melkerij en de
vraag tot het regelen van de verkeerssituatie in de schoolomgeving Kaprijke,
wordt heden een voorstel van politiereglement ter goedkeuring voorgelegd.
Het gemotoriseerd verkeer wordt geregeld in een rotondevorm in
tegenwijzerzin en wordt gescheiden gehouden van de schoolomgeving door
middel van paaltjes.
De verkaveling zal ook het karakter van een woonerf krijgen.
De reglementering aan de trage wegen wordt aangescherpt.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe regelgeving
omtrent schoolstraat te implementeren in de bestaande schoolstraat.
In artikel vier van deze beslissing staat vermeld: “en wordt aan beide zijden
voorzien van een wegneembaar paaltje dat na gemotiveerde aanvraag van
de eigenaars van Voorstraat 40, 44 of 46 tijdelijk kan worden weggenomen”.
Aangezien er voor dergelijke maatregel geen politiereglement nodig is, gezien
dit geen verbods- of gebodsteken is, wordt dit artikel geamendeerd door deze
zinsnede uit artikel 4 van deze beslissing weg te laten:

Advies
Financiële
verantwoording

Niet van toepassing
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Voorstel

Stemmen

Goedkeuren politiereglement verkaveling Melkerij
Amenderen artikel 4 door volgende zinsnede uit artikel 4 van deze beslissing
weg te laten:
“en wordt aan beide zijden voorzien van een wegneembaar paaltje dat na
gemotiveerde aanvraag van de eigenaars van Voorstraat 40, 44 of 46 tijdelijk
kan worden weggenomen.”
Stemming over het amendement:
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Stemming over het geheel:
Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:

Besluit

Artikel 1:

de gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2016 houdende
goedkeuren bestendig aanvullend politiereglement voor het
instellen van een schoolstraat in de Alfred De Taeyestraat, wordt
opgeheven.

Artikel 2:

er wordt vanaf heden en voor onbepaalde duur een
politiereglement uitgevaardigd voor het instellen van een
schoolstraat in de A. De Taeyestraat te Kaprijke tussen
huisnummer 40 en huisnummer 42.
het verbod zal gelden op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op schooldagen tussen 8.15 uur - 8.30 uur en tussen
15.30 uur - 15.50 uur, en op woensdag op schooldagen tussen
8.15 uur - 8.30 uur en tussen 11.55 uur - 12.15 uur.
het verbod zal kenbaar worden gemaakt door middel van het
bord C3 met onderbord “schoolstraat”. Bovenstaande tijdstippen
zullen mits bijkomend onderbord vermeld worden.

Artikel 3:

er wordt een woonerf ingesteld te Melkerij en het stuk Alfred De
Taeyestraat dat als schoolomgeving geldt (vanaf huisnummer
40). Dit zal worden aangeduid met de borden F12a en F12b om
het begin en het einde aan te duiden. De borden F4a en F4b
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zullen tevens ter hoogte van huisnummer 40 het einde van de
zone 30 aanduiden.
De parkeerplaatsen ter hoogte van de school zullen met omlijning
en ‘P4-indicatie’ worden aangeduid.
Artikel 4:

de voetweg tussen Voorstraat 34 en 36, wordt aangeduid met het
bord D10 en op de aansluiting met de Voorstraat met het bord
B1.
De voetweg tussen Voorstraat 40 en 44 wordt aangeduid met de
bord F99a en F101 A
De voorrangsregeling voor de uitrit van deze voetweg zal worden
aangeduid met het Bord B1

Artikel 5:

In Melkerij zal vanaf het kruispunt van beide zijwegen een
eenrichtingsverkeer worden ingevoerd, aan te duiden met de
borden D1f, F19 en C1. Met de onderborden M2 en M4 zal er een
uitzondering voor fietsers worden geregeld op dit
eenrichtingsverkeer.

Artikel 6:

Melkerij zal voorrang dienen te verlenen aan de Voorstraat, dit
wordt aangeduid met het bord B1. Tevens zal met een C1, F19
en D1F de verplichting rijrichting op de ventweg van de Voorstraat
richting oosten worden aangeduid.

Artikel 7:

de knip tussen Melkerij en Alfred De Taeyestraat zal worden
aangeduid door het bord F45B.

Artikel 8:

deze maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de
weggebruikers door middel van de geëigende verkeerstekens, na
de kennisgeving aan de minister.

Artikel 9:

overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen,
voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke
wetten, besluiten en verordeningen.

Artikel 10: dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in het
decreet lokaal bestuur en wordt verbindend na de kennisgeving
aan de minister.
Artikel 11: dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt
aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Artikel 12: na de kennisgeving aan de minister, een afschrift over te maken
aan de deputatie, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de
Politierechtbank, de politiezone, de brandweer en de technische
dienst.

24.

Goedkeuren aanvulling notulen gemeenteraad 28 november 2019
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De gemeenteraad,
Wetten
reglementen

en

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 houdende goedkeuren van de
wijziging aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad volgens het
Decreet Lokaal Bestuur

Verwijzingsdocumenten
Verantwoording

De gecoördineerde notulen van de gemeenteraadszitting van 28 november
2019 stonden klaar voor goedkeuring op de huidige gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Wim De Waele verzoekt om in de notulen van 28 november
2019 voor de agendapunten over de belastingen en retributies te
verduidelijken dat:
- de minderheid verzocht heeft de agendapunten over de belastingen en
retributies uit te stellen;
- de minderheid wenst deel te nemen aan het debat met kennis van zaken
van de financiële resultaten van het meerjarenplan;
- de minderheid verzoekt om de belastingen en retributies tezamen met het
meerjarenplan voor te leggen.

Advies
Financiële
verantwoording
Voorstel
Stemmen

Besluit

Goedkeuring van de aanvulling van de notulen van de vorige zitting

Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man,
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Stefaan
Buyck, Bert Heynssens, Cindy van Hee-Lippens, Sylvie Caeckaert, Heidi
Caeckaert
0 tegen:
0 onthoudingen:
Enig artikel: goedkeuren aanvulling notulen gemeenteraad 28 november
2019 op vraag van raadslid Wim De Waele, vóór de
agendapunten over de belastingen en retributies:
- de minderheid heeft verzocht de agendapunten over de
belastingen en retributies uit te stellen;
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-

de minderheid wenst deel te nemen aan het debat met
kennis van zaken van de financiële resultaten van het
meerjarenplan;
de minderheid verzoekt om de belastingen en retributies
tezamen met het meerjarenplan voor te leggen.

Overeenkomstig artikel 31 van het decreet lokaal bestuur worden er aan het college van
burgemeester en schepenen mondelinge vragen gesteld.
Hier eindigt de zitting (00.37 uur).
Aangezien er opmerkingen zijn gemaakt betreffende de notulen van de gemeenteraad van 28
november 2019 en deze reeds zijn verwerkt , zijn de notulen van de vorige zitting goedgekeurd.
Het zittingsverslag van de vorige zitting was laattijdig ter beschikking en is daarom nog niet
goedgekeurd. Dit wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 januari 2020.
Aldus gedaan in zitting van 19 december 2019

Karine Goegebeur
algemeen directeur

Patrick Hugaert
gemeenteraadsvoorzitter
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