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Mevrouw, Mijnheer,

Wij nodigen u uit op de digitale vergadering van de gemeenteraad op donderdag 2 september 2021
te 20.00 uur. De link om toegang te krijgen tot de vergadering wordt u per mail doorgestuurd.
De notulen van de zitting van donderdag 17 juni 2021 alsook de dossiers van de verschillende
agendapunten zijn digitaal ter beschikking via Cobra@Home.
Volgende agendapunten worden ter behandeling voorgelegd :

OPENBARE ZITTING
1.

NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 17.06.2021

2.

VEILIGHEID - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 24.06.2021 - BEKRACHTIGING

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 24 juni 2021 houdende beheersmaatregelen
ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

3.

FINANCIËN - OPVOLGINGS- EN FINANCIËLE RAPPORTERING - 1E SEMESTER 2021 - KENNISNEMING

Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur dienen o.a. volgende rapporteringen aan de gemeenteraad te
worden voorgelegd :



Art. 177 : een financiële rapportering (o.a. verlenen visum, thesaurietoestand, evolutie
budgetten, financiële risico’s, …);
Art. 263 : een opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de uitvoering van het
meerjarenplan.

De gemeenteraad wordt verzocht van deze rapporten kennis te nemen.
4.

GEMEENTELIJKE RETRIBUTIES - VERKOOP VAN HUISVUILZAKKEN, GEBRUIK VAN RECYCLAGEPARK EN
ONDERGRONDSE CONTAINERS - GOEDKEURING

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om :
1. n.a.v. het invoeren van een GFT (groenten, fruit en tuinafval)-ophaling, GFT-zakken te
voorzien en daarvoor een prijs te bepalen;
2. ter vervanging van de gewone en kleine PMD-zak, één P+MD zak /75 L te voorzien en een
prijs te bepalen;
3. op vraag van een aantal bedrijven piepschuimzakken op het recyclagepark te aan te bieden
en daarvoor een prijs te bepalen.
Aanpassen van het retributiereglement als volgt:
Art.2. §1 De tarieven van de afvalzakken bedoeld in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement, die door
het gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld voor het ophalen van het huis- en bedrijfsvuil,
worden als volgt bepaald :
I. gewone huisvuilzak
II. kleine huisvuilzak
III. P+MD-zak 75 l
IV. PMD-zak 120 l
V. composteerbare tuinafvalzak
VI. evenementenzak
VII.
hondenpoepzak
VIII.
GFT-zak

€ 1,50 per stuk;
€ 1,00 per stuk;
€ 0,15 per stuk;
€ 0,50 per stuk;
€ 1,00 per stuk;
€ 2,00 per stuk;
€ 0,50 per 25 stuks of € 1,00 per 50 stuks.
€ 0,01 per 1 liter volume inhoud
(15L € 0,15/stuk, 30L € 0,30/stuk, 40L € 0,40/stuk)

Art. 6. – Verkoop piepschuimzakken 1.500L op het recyclagepark: € 3,00/stuk
5.

INTERCOMMUNALES - IVBO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 03.11.2021 BESPREKING/GOEDKEURING

Voor bespreking/goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering dd.
03.11.2021 van I.V.B.O.
6.

INTERCOMMUNALES - IVBO - BRONOPHALING ASBEST - GOEDKEURING

Door I.V.B.O. wordt voorgesteld om de inzameling van asbest voor de vennootgemeenten te
coördineren. Dit omvat het aanvragen en opvolgen van het subsidiedossier bij OVAM, uitschrijven
van de overheidsopdracht en de administratieve opvolging en rapportage naar OVAM.

Door I.V.B.O. wordt een beheersoverdracht gevraagd van de huis-aan-huisinzameling van asbest.
Gezien de eventuele aanpassingen ingevolge de regiovorming wordt voorgesteld om dit voor 1 jaar
op proef goed te keuren.
7.

INTERCOMMUNALES - IVBO - BEHEER RECYCLAGEPARK - OVERNAME TRANSPORT EN VERWERKING GOEDKEURING

In het kader van het plan tot centraal beheer van de recyclageparken heeft I.V.B.O. overkoepelend
voor alle recyclageparken samen een overheidsopdracht in de markt gezet voor het transport en de
verwerking van selectief ingezamelde afvalstoffen. Deze overheidsopdracht is deel van de eerste fase
tot het centraal beheer van de recyclageparken.
Om deze opdracht toe te wijzen aan de leveranciers, is een beheersoverdracht nodig voor het
organiseren van het transport en de verwerking van de selectief ingezamelde afvalstoffen (fase 1)
zodat IVBO deze kan beheren.
Gezien de eventuele aanpassingen
regiovorming wordt voorgesteld om dit voor 1 jaar op proef goed te keuren.
8.

ingevolge

de

INTERCOMMUNALES - WVI - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS - GOEDKEURING

Sinds 01.05.2011 is de WVI verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten voor
energiebesparende investeringen via de Vlaamse Energielening en fungeert WVI als uniek
aanspreekpunt (ENERGIEhuis) met betrekking tot energieleningen voor particulieren van De Haan.
In 2018 breidde de Vlaamse Regering het takenpakket van de energiehuizen uit, voortaan fungeert
het ENERGIEhuis WVI ook als laagdrempelig energieloket, waar we inwoners informeren, begeleiden
en ontzorgen bij hun energetische renovatie.
De huidige samenwerkingsovereenkomst vervalt binnenkort en vermits een actualisatie van de
taakstelling zich opdringt, werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Aan de raadsleden wordt voorgesteld om het ontwerp van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.
9.

INTERCOMMUNALES - VORMING WOONMAATSCHAPPIJ BLANKENBERGE-DE HAAN-ZUIENKERKE ADVIES

Tegen 1 januari 2023 dienen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één
woonactor te vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Aan de bevoegde
Vlaamse minister voor Wonen dient uiterlijk 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied naar
voor geschoven. Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om
gunstig advies te verlenen aan het voorstel tot vorming van een woonmaatschappij met
werkingsgebied Blankenberge-De Haan-Zuienkerke.
10. T.M.V.W. - UITVOEREN WEGEN-, RIOLERINGS - EN OMGEVINGSWERKEN - GROTESTRAAT (TUSSEN
STATIONSSTRAAT / NIEUWE STEENWEG EN WARVINGE / GROENESTRAAT)

Door de T.M.V.W. werd een aanvraagdossier tot het bekomen van een omgevingsvergunning
ingediend voor het uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken langs de Grotestraat
(tussen de Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en de Warvinge / Groenestraat).
Tijdens het openbaar onderzoek werden twaalf bezwaarschriften ingediend.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de ligging, de breedte en de uitrusting van de
gemeenteweg en over de opname van gronden in het openbaar domein. De gemeenteraad neemt
daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het
openbaar onderzoek (door de gemeenteraad werd in zitting van 17 juni 2021 beslist principieel in te
stemmen met het herinrichten van het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de
Groenestraat).
Nadat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de opmerkingen en bezwaren, en zich heeft
uitgesproken over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg en over de opname
van gronden in het openbaar domein, zal aan het college van burgemeester en schepenen worden
gevraagd een beslissing te nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag.
11. PATRIMONIUM - KOSTELOZE OVERNAME VAN GROND IN DE MEZENLAAN EN DE KATTEREKELAAN GOEDKEURING

Voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Mezenlaan en de Katterekelaan is het
wenselijk om jegens een aantal eigenaars grond te verwerven.
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van de stroken
grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat
opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
12. PATRIMONIUM - KOSTELOZE OVERNAME VAN EEN STROOK GROND LANGS DE VOSSESLAG GOEDKEURING

Met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag is het wenselijk dat
de gemeente de strook grond verwerft.
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de kosteloze overname van deze strook
grond overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte dat
opgemaakt werd door de Afdeling Vastgoedtransacties.
13. PATRIMONIUM - AANKOOP IN DER MINNE VAN STROKEN GROND LANGS DE GROTESTRAAT GOEDKEURING

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken
grond aan te kopen jegens aangelanden.
De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een onderhandeld voorstel
tot aankoop waarmee de eigenares heeft ingestemd.
14. PATRIMONIUM - AANKOOP IN DER MINNE VAN EEN STROOK GROND LANGS DE GROTESTRAAT GOEDKEURING

Met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad is het noodzakelijk om een aantal stroken
grond aan te kopen jegens aangelanden.
De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een akte die onder
voorbehoud van goedkeuring is verleden door de Afdeling Vastgoedtransacties.
15. AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BRONOPSPORING COVID-19
- VERLENGING

De gemeenteraad van 17 december 2020 ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met
bijlagen – optie 1 in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot

toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken.
De Vlaamse Regering heeft op 7 mei 2021 een besluit genomen waarbij de subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
wordt verlengd van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021.
Op 16 juli 2021 nam de Vlaamse Regering een nieuw besluit waarbij de subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
wordt verlengd van 1 september tot en met 15 oktober 2021.
De verlenging is opgenomen een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen –
optie 1
Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd het addendum goed te keuren.
16. LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT - INSTAP - GOEDKEURING

Door de Vlaamse Regering werd op 4 juni 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. Zij
nodigen de lokale besturen uit om dit Pact in de gemeenteraad goed te keuren en zich te verbinden
om de er in opgenomen engagementen te realiseren.
17. MEDEDELINGEN - MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE INTERPELLATIES

De volgende zitting van de gemeenteraad is voorzien op donderdag 7 oktober 2021.

BESLOTEN ZITTING
1.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES - AANSTELLEN VASTSTELLER 'STILSTAAN EN PARKEREN'
(GAS 4)

Een medewerker van de gemeentelijke preventiedienst is geslaagd voor de opleiding vaststeller
gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op stilstaan en parkeren (GAS 4).
Voorgesteld wordt deze ambtenaar aan te stellen als vaststeller Gemeentelijke Administratieve
Sancties aangaande de wetgeving betreffende stilstaan en parkeren.

Franky MUSEEUW
Algemeen directeur

Kris STEEN
Voorzitter

