Besluiten van de gemeenteraad van 27 februari 2020

1.

Goedkeuren IT overeenkomst met stad Eeklo

Momenteel loopt de vacature voor ICT-deskundige. In afwachting van de indiensttreding van
een nieuwe ICT-deskundige wordt er onder meer tijdelijk voor gekozen om beroep te doen op
ICT-ondersteuning vanuit de stad Eeklo. Het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om
met lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Van dit bestuurlijk
instrument wordt gebruik gemaakt om een overeenkomst met Eeklo te sluiten over het ter
beschikking stellen van ICT-medewerkers.
Tussen Eeklo en Kaprijke is hierover een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
onderhandeld.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
2. Goedkeuren instap in raamcontract 2019-2024 van de ICT-opdrachtencentrale van stad
Brugge
De stad Brugge treedt al langer op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten
en -diensten en biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen.
De vorige raamovereenkomst van de stad Brugge voor ICT-producenten - waarop ook
gemeente Kaprijke was toegetreden - is in oktober 2018 tot een einde gekomen, waardoor de
stad Brugge een nieuwe overheidsopdracht heeft uitgeschreven. Ondertussen zijn er door de
stad Brugge reeds twaalf percelen gegund.
Om van de nieuwe raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur van de
gemeente en OCMW Kaprijke toetreden tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge.
De gemeente en OCMW Kaprijke kunnen van de mogelijkheid tot afname van de
raamovereenkomst via de opdrachtencentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens artikel 47
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn vrijgesteld van de verplichting om
zelf een volledige procedure te organiseren.
Het is aangewezen dat gemeente en OCMW Kaprijke gebruik maken van de
opdrachtencentrale om volgende redenen:
- stad Brugge beschikt over de knowhow of de technische expertise inzake de aankoop
van diverse ICT-producten door aanbestedende overheden;
- de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-producten voldoen aan de behoeften van
gemeente en OCMW Kaprijke;
- het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
- deze raamovereenkomst is volledig vrijblijvend. Er is dus geen enkele
aankoopverplichting en geen budgettaire impact;
- dankzij de samenwerking met deze vele partners kunnen zeer competitieve prijzen
afgedwongen worden bij de huidige leveranciers;
- dit contract is gekend in de markt en heeft eveneens een zeer goede naam.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om in te stappen in het raamcontract 2019-2024 van
de ICT-opdrachtencentrale van stad Brugge voor alle gegunde percelen als volgt:
- Perceel 1, hardware:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met 2 jaar verlengbaar
- Perceel 2, software:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met 2 jaar verlengbaar
- Perceel 3, consultancy, systeemondersteuning infrastructuur:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 jaar verlengbaar
- Perceel 4, softwareondersteuning:
Cronos NV, Veldkant 33A te 2550 Kontich voor 4 jaar met 2 jaar verlengbaar
- Perceel 5, switching:
Nextel NV, Koralenhoeve 19 te 2160 Wommelgem voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar
- Perceel 6, netwerk- en security componenten:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar
- Perceel 7, glasvezel:
Fabricom NV, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen voor 4 jaar met 2 jaar verlengbaar
- Perceel 8, servers en storage:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar
- Perceel 9, GIS:
Gim NV, Philipssite 5 bus 27 te 3001 Leuven voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar.
- Perceel 10, Draadloze netwerken:
Bryggia, Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar
- Perceel 11, Audiovisuele oplossingen:
RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar
- Perceel 12, Multifunctionals, printers en plotters:
Ricoh Belgium, Medialaan 28a, 1800 Vilvoorde voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar.
3. Goedkeuren instap in raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor
“Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale
besturen“
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken.
Het betreft de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor “Telecommunicatiediensten
ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ onderverdeeld in 4
percelen:
o Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
o Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,
o Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/ toepassingen ("Machine to
Machine" en "Internet of Things"),
o Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX).
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale
aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de
behoefte van de gemeente;

o
o

de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake
telecommunicatiediensten.

De gemeenteraad keurt de instap in de raamovereenkomst goed.
4.

De Watergroep. Voordracht van een kandidaat bestuurder in de raad van bestuur

Met de algemene vergadering van De Watergroep op 12 juni 2020 lopen alle mandaten van de
huidige raad van bestuur ten einde.
Conform de statuten van De Watergroep en in overeenstemming met het decreet deugdelijk
bestuur, zal de nieuwe raad van bestuur bestaan uit maximaal 13 bestuurders inclusief de
voorzitter:
 De algemene vergadering benoemt 4 bestuurders. Hiertoe worden 4 kandidaten
voorgedragen door de provinciale vennotenvergaderingen.
 De Vlaamse regering kiest 1 bestuurder uit 4 kandidaten die zijn voorgedragen door de
provinciale vennotenvergaderingen.
 De Vlaamse regering benoemt rechtstreeks 3 bestuurders, inclusief de voorzitter.
 De Vlaamse regering benoemt 5 onafhankelijke bestuurders op voordracht van de raad
van bestuur.
Gebaseerd op de toekomstige uitdagingen en de specificiteit van het bedrijf is een gewenste
profielsamenstelling van de toekomstige raad van bestuur gedefinieerd.
Om de voor te dragen kandidaten te kiezen, worden provinciale vennotenvergaderingen
georganiseerd op 21 en 23 april 2020.
Onze gemeente is gerechtigd om kandidaten voor te dragen aan de vennotenvergadering van
onze provincie.
Conform de statuten mag de kandidaat geen lid zijn van:
 de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering
 het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering
 het Europees Parlement en de Europese Commissie
 de bestendige deputatie van een provincie.
De gemeenteraad draagt Hendrik Van de Veere voor als kandidaat bestuurder.
5. Goedkeuren van de herwerking van de recurrente tijdelijke politiereglementen naar
aanleiding van 1 januari, 1 november en 11 november
De veelheid aan reglementen en artikelen m.b.t. 1 januari, 1 november en 11 november, deels
jaarlijks terugkerend, deels jaarlijks te beslissen door het college, maakt dat het overzicht voor
de burger en de technische dienst verloren gaat en creëert ruimte voor fouten.
De gemeenteraad beslist om de bestaande versnipperde reglementen op te heffen en één
reglement m.b.t. de verkeersmaatregelen op 1 januari, 1 november en 11 november goed te
keuren.
6.

Goedkeuren van een nieuw reglement voor subsidiëring van wijkkermissen

Het meest recente reglement voor wijkkermissen dateert van 2015.

Het bestuur wenst kleinschalige buurtinitiatieven sterker te ondersteunen en voorziet daarom
een verhoging van de bijdrages.
Het nieuwe reglement wijkkermissen zoals wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter
goedkeuring, gaat op 1 maart 2020 van kracht.
De aanvragen die betrekking hebben op wijkkermissen die plaats vinden vóór 1 maart 2020
worden volgens het oude reglement projectsubsidies behandeld; aanvragen die betrekking
hebben op wijkkermissen die plaats vinden vanaf 1 maart 2020 worden behandeld volgens het
nieuwe reglement subsidies wijkkermissen.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor dit nieuw reglement voor subsidiëring van
wijkkermissen.
7. Goedkeuren reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, n.a.v. de wijzigingen in het
reglement evenementen, opname van de protocolakkoorden 'verkeer' en 'niet-verkeer',
opvolging signalisatievergunningen en moeskopperij
Naar aanleiding van de wijziging van het gecoördineerd reglement evenementen wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld om ook het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS) te wijzigen.
In de nieuwe versie van het GAS-reglement dient verwezen te worden naar het gecoördineerd
reglement evenementen voor de politiezone Meetjesland Centrum (en niet langer dat van de
gemeente). De aanpassingen uit het gecoördineerd reglement zullen eveneens in het
aangepaste GAS-reglement verwerkt worden.
Moeskoppen of moeskopperij is de diefstal van groenten, fruit, gewassen of een (deel van de)
oogst. Het veronderstelt het plukken, afrukken, afsnijden of uitgraven van de vruchten.
Met ingang van 1 april 2005 is moeskoppen uit het strafwetboek gehaald en dus
gedecriminaliseerd.
Steden en gemeenten die dit wensen kunnen moeskoppen opnemen in hun GAS-reglement en
zo opnieuw bestraffen.
Tot slot zullen ook de aangepaste bepalingen uit de protocolakkoorden “verkeer” en “nietverkeer” in het nieuwe GAS-reglement opgenomen worden, alsook een regeling i.v.m. de
inname opbaar domein.
De gemeenteraad keurt deze wijzigingen in het reglement Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS) goed.
8.

Goedkeuren van het kermisreglement

Naar aanleiding van het moeilijk invullen van de standplaatsen op de kermissen te Kaprijke in
augustus wordt het kermisreglement herwerkt. Er wordt een borg ingevoerd voor nieuwe
aanvragers van alle kermissen, die men komt te verliezen wanneer men niet opdaagt, en er
wordt voorzien in een vergoeding voor de aanvragers met kermisattracties die effectief
standplaats innemen op de augustuskermis.
Daarnaast wordt een algemene vereenvoudiging van het reglement beoogd.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor dit kermisreglement.

9.

Goedkeuren lokaal adaptatieplan voor de gemeente Kaprijke

In 2017 ondertekende het gemeentebestuur het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee
engageert Kaprijke zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. De
gemeenteraad keurde een duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) en bijhorende
actietabel goed.
In 2011 was er een 0-meting. Kaprijke engageert zich om het op haar grondgebied in 2030
beter te doen:
 Mitigatie: 40% minder CO2 uitstoot (ten opzichte van 2011);
 Adaptatie: het grondgebied weerbaar maken tegen de klimaatverandering en de negatieve
gevolgen van de klimaatverandering een halt toeroepen.
Beide luiken ‘mitigatie’ en ‘adaptatie’ zijn vervat in het klimaatplan.
Het deel over mitigatie keurde de gemeenteraad reeds goed in 2018.
Dit deel bevat acties in diverse sectoren om duurzamer om te springen met energie.
Heden wordt het tweede luik, namelijk het adaptatieplan, ter goedkeuring voorgelegd.
In dit plan staan haalbare en concrete doelstellingen rond mobiliteit, wonen, handel en
economie, ruimtelijke ordening, gemeentelijke gebouwen, aankopen en communicatie en
maatregelen om ons weerbaar te maken tegen de effecten van de klimaatverandering.
De gemeenteraad keurt het adaptatieplan goed.
10. Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de opdracht "aanstellen
ontwerper voor de heraanleg van het kerkhof te Lembeke"
In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor de heraanleg van het kerkhof te
Lembeke” werd een bestek met nr. 2020-201 opgesteld door de technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12 396,69 euro excl. btw of 15 000,00 euro
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek goed.
11. Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de opdracht "heraanleg
kasseiverharding Heihoekse Kerkwegel"
In het kader van de opdracht “Heraanleg kasseiverharding Heihoekse Kerkwegel” werd een
bestek met nr. 2020-203 opgesteld door de technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24 850,00 euro excl. btw of 30 068,50 euro
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek goed.

12. Goedkeuren van de wijzigingen aan het Algemeen Nood- en Interventieplan van de
gemeente Kaprijke
In uitvoering van het Koninklijk Besluit betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties van 22 mei 2019 en de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid heeft de
gemeente Kaprijke en in het bijzonder de intergemeentelijke veiligheidscel een Algemeen
Nood- en interventieplan (ANIP) opgesteld.
Elke gemeente of stad in België is verplicht een algemeen nood en interventieplan (ANIP) op te
maken dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige
informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.
Onder noodsituatie verstaat men elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het
maatschappelijk leven veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de
openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van
personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van
de bevoegde actoren, inclusief de disciplines, is vereist om de dreiging weg te nemen of om de
nefaste gevolgen van de gebeurtenis te beperken.
Dit ANIP werd opgesteld na een grondige risico-inventaris en risicoanalyse.
Actoren in de noodplanning, iedere noodsituatie wordt bestreden door diverse disciplines.
Er worden vijf disciplines onderscheiden, namelijk:
 discipline 1: de hulpverleningsoperaties
 discipline 2: de medische , sanitaire en psychosociale hulpverlening
 discipline 3: de politie
 discipline 4: de logistieke steun (technische dienst, Civiele bescherming, Defensie)
 discipline 5: Alarmering van en de informatie aan de bevolking.
Noodplanning vereist een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende disciplines.
Dit betekent dat elke discipline voldoende haar taken kent, dat er overleg is tussen de
verschillende disciplines en dat de beslissingen die tijdens noodsituaties genomen worden,
eenduidig en uitvoerbaar genomen worden. De coördinatie gebeurt uiteraard binnen iedere
discipline op zich.
De operationele coördinatie hier ligt de coördinatie in de handen van de directeur commando
post operaties (Dir. CP-OPS). De operationele commandopost is de bevelstructuur op het
terrein. Het is een communicatieknooppunt naar de verschillende disciplines en autoriteiten. De
commandopost bevat vertegenwoordigers van de verschillende disciplines.
Afhankelijk van de ernst van de noodsituatie of de geografische spreiding zijn er drie mogelijke
fases en één operationele coördinatie.
De gemeentelijke fase wordt afgekondigd wanneer de noodsituatie zich geografisch beperkt tot
een gemeente dit is tevens de bevoegdheid van de burgemeester. De provinciale fase wordt
van kracht wanneer onder andere meerdere gemeenten getroffen worden, bijvoorbeeld bij
wateroverlast dit is de bevoegdheid van de gouverneur. De federale fase wordt van kracht,
wanneer de nationale veiligheid in het gedrang komt of bij epidemieën zoals vogelgriep,
terrorisme etc..
Het ANIP vermeldt een duidelijke omschrijving van de wetgeving, de risico’s, afspraken tussen
de verschillende disciplines, wie de verantwoordelijken zijn voor de verschillende disciplines en
de organisaties hiervan. Overigens de informatiedeling aan de bevolking en via welke kanalen,
organisatie van het coördinatiecomité van de burgemeester, ondersteuning en
informatiebronnen
Het ANIP voor gemeente Kaprijke werd uitgewerkt binnen de intergemeentelijke veiligheidscel.
Hierbij zijn de verschillende disciplines brandweer, politie en medische diensten betrokken.

De redactie ligt in handen van de noodplanningscoördinator.
Het ANIP Kaprijke is goedgekeurd door de intergemeentelijke veiligheidscel op 23 januari 2020.
Het voorliggend ANIP is een levendig document dat ten allen tijde moet kunnen worden
aangepast in functie van aanduiding verantwoordelijken, wijzigingen contactgegevens,
terreurdreigingsniveau 2. Het document wordt op frequente wijze, minimaal om de 6 maanden
bijgewerkt met nieuwe data voor onder andere de actiekaarten en infofiches.
Verschillende persoonsgegevens zijn verwijderd uit deze versie.
Het ANIP Kaprijke van 13 september 2013 wordt opgeheven en de gemeenteraad keurt het
aangepast ANIP goed.
13. Uitstel van het punt “Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de
opdracht ontwerp bouw nieuwe infrastructuur technische dienst Kaprijke"
Aangezien het bestek niet volledig was is deze beslissing uitgesteld naar de gemeenteraad van
maart 2020.
14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Energiepremies Fluvius
Naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 inzake goedkeuren
subsidiereglement dak- en muurisolatie, werd voor de uitwisseling van de benodigde gegevens
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Energiepremies 2020 opgemaakt door Fluvius
System Operator cv.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
15. Goedkeuren kaderovereenkomst met Imewo o.v. via Fluvius inzake ondersteuning bij
planning en/of implementatie van het lokale energiebeleid
Omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax wordt een nieuwe kaderovereenkomst
aangeboden die de oude kaderovereenkomst vervangt.
De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst tussen Imewo o.v. die optreedt via Fluvius
System Operator cvba en gemeente Kaprijke betreffende ondersteuning bij planning en/of
implementatie van het lokale energiebeleid goed.
16. Toegevoegd agendapunt ingediend door mevrouw Sylvie Caeckaert namens SAMEN in
toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur
Sylvie Caeckaert heeft namens SAMEN een aanvullend agendapunt ingediend.
Daarbij wordt voorgesteld dat de gemeenteraad principieel akkoord gaat om bij een
eerstvolgende naamkeuze van een straat of een plein te opteren voor een vrouwennaam.
De meerderheid heeft volgend amendement geformuleerd:
Bij één van de volgende keuzes van een straatnaam in onze gemeente zal er een vrouwennaam
in overweging genomen worden.
Eéns zich een keuze voordoet zal het college van burgemeester en schepenen aan de
cultuurraad vragen om voorstellen in die richting uit te werken.
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