ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021 OM 20.00 UUR
AANWEZIG : K r i s S t e e n : v o o r z i t t e r ;

Wilfried Vandaele: burgemeester;
Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen Vercruyce:
schepenen;
Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire,
Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo,
Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert: raadsleden;
Franky Museeuw: algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD :

DE GEMEENTERAAD,

OPENBARE ZITTING
1.

NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 17.06.2021

NEEMT KENNIS, overeenkomstig art. 32 van het DLB, van de notulen der vergadering van de gemeenteraad van 17 juni
2021.
2.

VEILIGHEID - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 24.06.2021 - BEKRACHTIGING

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 in bijzonder artikelen 133, 134 partikel 1 en artikel 135 partikel 2, 5e
lid;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Overwegende dat België wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie;
Gelet op het algemeen gemeentelijk politiereglement van De Haan, in het bijzonder artikel 17.14;
Overwegende dat het tot de taak en de bevoegdheid van de gemeente hoort om passende maatregelen om epidemieën,
zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen;
Overwegende dat er beheersmaatregelen dienen genomen te worden om de drukte op de zeedijken van De Haan onder
controle te houden teneinde de social distancing mogelijk te maken;
Overwegende dat op Zeedijk-De Haan en de Zeedijk-Wenduine een laad- en losverbod tussen 10u00 en 06u00 dient
ingevoerd te worden om de veiligheid en de social distancing van de voetgangers te vrijwaren;
Overwegende dat het aanvullend politiereglement op het wegverkeer voor de Zeedijk-De Haan en de Zeedijk-Wenduine,
dient gewijzigd te worden in die zin dat de toegang tussen 10u00 en 06u00 verboden is voor iedere bestuurder inclusief
fietsen, uitgezonderd de bepalingen zoals opgenomen in het aanvullend politiereglement op het wegverkeer voor de
Zeedijk-De Haan en de Zeedijk-Wenduine met uitzondering voor:
artikel 6 van de Zeedijk-Wenduine, punt b) fietsen en kustrijwielen op het rijweggedeelte tussen de Van
Gansberghehelling en de Manitobahelling;
artikel 6 van de Zeedijk-Wenduine van de Zeedijk-De Haan, punt e) de laatste zondag van de 1ste, 15de, 16de en
de laatste dag van de maand juli en augustus waarbij de tijdsvork ‘de ganse dag’ wijzigt in ‘tussen 12u00 en
06u00’.
De vermelde tijdsperiode ‘tussen 12u00 en 06u00’ in artikel 4 (voor Zeedijk-De Haan), artikel 5 (voor Zeedijk-Wenduine) en
artikel 6 (voor de Zeedijk-De Haan en de Zeedijk-Wenduine) wordt aangepast naar ‘tussen 10u00 en 06u00’;

Overwegend dat maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de risico’s van de verspreiding van het coronavirus,
het evenredigheidsbeginsel moeten respecteren en moeten worden aangepast aan de lokale realiteit.
Overwegende dat als gevolg daarvan de voorgestelde maatregelen om de drukte op de zeedijken te beheersen relevant en
evenredig zijn;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 24 juni 2021 om beheersmaatregelen te nemen om de verspreiding van het
coronavirus COVID19 te beperken van kracht zijn;
Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid, met name de naleving van de dringende maatregelen ter
voorkoming van verdere verspreiding van het corona COVID-19-virus van oordeel is dat hij het advies van de gemeenteraad
niet kan afwachten;
Overwegende dat burgemeestersbesluiten door de gemeenteraad moeten worden bevestigd op de eerstvolgende
vergadering, op straffe van verval;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Enig art. – Bekrachtigt 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

Gelet op art. 177 van het Decreet Lokaal Bestuur, houdende de financiële rapportering;
Gelet op art. 263 van het Decreet Lokaal Bestuur, houdende de opvolgingsrapportering;
Gelet op de rapporteringen – toestand 30.06.2021 – zoals opgemaakt door de financieel directeur en adjunct-financieel
directeur;
NEEMT KENNIS van de financiële en opvolgingsrapportering – toestand 30.06.2021.
4.

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

Gelet op art. 173 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40,§3, 41, 279, 286 t.e.m. 288 en
326 e.v.;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet dd. 23.12.2011, en latere wijzigingen, betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet),
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, en latere wijzigingen, tot vaststelling van het Vlaamse
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 en latere wijzigingen, tot vaststelling van het
uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
Overwegende dat de gemeente het principe “de vervuiler betaalt” wenst toe te passen bij de berekening van de bijdrage in
de kosten door de burger van het beheer van huishoudelijk afval dat via de gemeentelijke kanalen wordt ingezameld,
rekening houdend met de werkelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.1.4. en bijlage 5.1.4 van het
Vlarema;
Overwegende dat deze kosten worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en worden
aangerekend naargelang de soort en de hoeveelheid;
Overwegende dat elke gemeente er zorg moet voor dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zoveel mogelijk worden
voorkomen of worden hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald, ingezameld of nuttig worden toegepast;

Overwegende dat er resoluut moet gekozen worden voor een preventie- en sorteerbeleid;
Overwegende dat op heden de gemeente niet voldoet aan de doelstellingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM m.b.t de maximum hoeveel restafval per jaar;
Overwegende dat het daarom naast de reeds genomen acties (invoering P+MD, afsplitsing bedrijfsafval) het wenselijk is dat
er bijkomende acties worden ondernomen om het restafval te doen dalen;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2022 er door de intercommunale IVBO groenten, fruit en tuinafval (GFT) afzonderlijk zal
opgehaald worden zodoende de restafvalcijfers verder te doen dalen; er hiervoor specifieke GFT-zakken nodig zijn;
Overwegende dat het wenselijk is dat er harmonisatie is tussen de gemeenten; in eerste instantie wordt daarom binnen de
intercommunale gestreefd naar een eenvormige prijs van de afvalrecipiënten (P+MD-zak en GFT-zak); verder doorgedreven
uitsorteren van het ingezameld restafval is noodzakelijk om de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner te beperken;
Overwegende dat een prijsverlaging van de P+MD zak een bijkomende stimulans is om te sorteren en ondersteunt zo de
nieuwe P+MD ophaling;
Overwegende dat er door de prijsverlaging van de PMD zak een bijkomende subsidie van Fost Plus aan de gemeente wordt
voorzien;
Overwegende dat het wenselijk is dat er ook grote piepschuimzakken 1.500 L op het recyclagepark kunnen verkocht
worden en daarvoor een tarief moet worden voorzien;
Gelet op het dienstverslag dd. 19.08.2021 van de dienst Milieu ter zake;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – Met ingang van 1 oktober 2021 wordt ter vergoeding van de afgifte van afvalzakken, het gebruik van het
recyclagepark en ondergrondse containers en de ophaling van grofvuil en schroot een retributie gevorderd.
Art.2. –
§1 De tarieven van de afvalzakken bedoeld in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement, die door het gemeentebestuur
ter beschikking worden gesteld voor de ophaling 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)

§2 Bij een afname van minimum 90 rollen (20st/rol) of 180 rollen (10st/rol) per kalenderjaar wordt op het einde van het
kalenderjaar € 0,40 per rol terugbetaald, a.d.h.v. een factuur opgemaakt door de betreffende afnemer.
§3 Voor de scholen in de gemeente De Haan wordt, per 20 leerlingen, 1 gratis rol PMD- zakken 120 l gratis aangeboden.
Art.3. – Tarieven recyclagepark :
- toegang recyclagepark
- aankoop compostvat
- aankoop compostbak

€ 1,00;
volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het compostvat bij IVBO, afgerond naar
een lager tiental;
volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de compostbak bij IVBO, afgerond naar
een lager tiental;

Alle fracties die onder de aanvaardingsplicht vallen, tenzij anders overeengekomen met de beheersorganismen, worden
steeds gratis aanvaard op het recyclagepark. Het toegangsgeld dient niet betaald te worden indien uitsluitend deze fracties
worden aangeboden.
Bij het aanbieden van volgende fracties dient een aanvullende retributie te worden betaald :
1. snoeihout (gebundeld met touw)
tot 0,5m³ of 1 t/m 7 bundels:
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 bundels:
1m³ tot maximum 1,5 m³:

€ 1,00;
€ 2,00;
€ 3,00;

2. coniferen, fijn tuinafval, gras, boomstronken, gemengd bouwafval, houtafval ,vlak glas, harde kunststoffen en zuivere
folies
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
€ 2,50;
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
€ 5,00;
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
€ 10,00;
1m³ tot maximum 1,5 m³:
€ 15,00;
3. asbesthoudend bouwafval, gelakt materiaal (inert bouwafval), brandbaar grofvuil
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
€ 3,00;
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
€ 7,00;
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
€ 14,00;
1m³ tot maximum 1,5 m³:
€ 21,00;
Per gezin per jaar kan maximaal 1 m³ asbesthoudend bouwafval gratis worden aangeboden.
Art.4. – Toegangsbadge recyclagepark voor eigenaars van een tweede verblijf die niet in de gemeente zijn gedomicilieerd
en bedrijven : € 4,00.
Art. 5. – Beschermingskit asbest (pak, mondmasker, handschoenen, ducktape en brochure/handleiding) : € 15,00
-

Transparante kleine zak met asbestlogo :
€ 1,00
Transparante middelgrote zak met asbestlogo : € 1,50
Transparante grote zak met asbestlogo :
€ 2,50

Art. 6. – Verkoop piepschuimzakken 1.500L op het recyclagepark: € 3,00/stuk
Art.7. – Sticker huis- aan- huis ophaling snoeihout : € 0,50.
Art.8. – Gebruik trommel van de ondergrondse containers : € 1,00 per beurt;
Kostprijs toegangsbadge voor gebruik ondergrondse containers : € 6,00.
Art.9. – Het aanbieden van landbouwfolie op specifieke vooraf vermelde data : € 10,00 per m³. Er wordt steeds min. 1 m³
aangerekend.
Art.10. – De retributies vermeld onder Art. 2, 3, 4, 5, 6 en 8 zijn te betalen op verzoek van het gemeentebestuur in handen
van de financieel directeur of zijn gemachtigde.
Art.11. – Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn is het retributiereglement op de dossierkosten voor het
verzenden van aanmaningen van toepassing en worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de
vervaldag. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.
Art. 12. – Het vorig reglement wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig reglement.
Art. 13. – Dit reglement wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de
webtoepassing van de gemeente.

5.

INTERCOMMUNALES
IVBO
BESPREKING/GOEDKEURING

-

BUITENGEWONE

ALGEMENE

VERGADERING

-

03.11.2021

-

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij I.V.B.O.;
Overwegende dat de gemeente opgeroepen is aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van I.V.B.O. op
20.11.2021 met aangetekende brief dd. 09.07.2021;
Gelet op de statuten van I.V.B.O.;
Gehoord de toelichting ter zitting;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 432 m.b.t. de
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering van een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 334;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering dd. 03.11.2021 van I.V.B.O. en de daarbij
behorende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed te keuren :
1. Beslissing tot verlenging van de duur van de vennootschap met achttien (18) jaar
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. Wijziging van het voorwerp en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
5. Aanpassing van het artikel 15 van de statuten door toevoeging van de werkingskosten voor de GFT-verwerking
6. Wijziging van de bepalingen bij benoeming van de stemgerechtigde bestuurders en aanpassing van artikel 21 van
de statuten
7. Wijziging met betrekking tot de aanstelling van twee ondervoorzitters, samenstelling van het bureau, wijze van
bijeenroeping van de raad van bestuur, bijeenkomsten op afstand en aanpassing van artikel 28 van de statuten
8. Vermelding van de datum van de jaarvergadering, toepassing van de elektronische algemene vergadering en
aanpassing artikel 42
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Art. 2. – De vertegenwoordiger zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van I.V.B.O. op 03.11.2021 en
de vergadering die desgevallend conform de statuten op latere datum met dezelfde agenda zal worden samengeroepen, op
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op het standpunt getroffen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige
aangelegenheid.
Art. 3. – Afschrift van onderhavige beslissing over te zenden aan I.V.B.O.
6.

INTERCOMMUNALES - IVBO - BRONOPHALING ASBEST - GOEDKEURING

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is, voor de inzameling en verwerking van het afval op haar grondgebied, bij
het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het schrijven van IVBO dd. 19.07.2021;
Gelet op de statuten van IVBO;
Gelet op het schrijven van IVBO dd. 19.07.2021;
Rekening houdend met het rapport van de door het burgemeestersoverleg van de regio Brugge in 2017-2018 in het leven
geroepen begeleidingscommissie, waarvan de conclusies werden goedgekeurd/kennisgenomen door het college van
burgemeester en schepenen/de gemeenteraad in 2018;

Rekening houdend met het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van het
samenwerkingsverband IVBO, en dat het dan ook, op vandaag, nodig is dat de gemeente zich uitspreekt t.a.v. het
afvalbeleidsplan voor de regio;
Overwegende dat in het kader van het Actieplan asbestafbouw van de Vlaamse Regering, de OVAM OVAM ondersteuning
voorziet om lokale besturen te ondersteunen bij het organiseren van asbestafbouwprojecten voor de inwoners. Eén van de
projecten die hieronder valt is het voorzien van een goedkope ophaling aan huis van asbestcement in platenzakken,
kuubzakken en/of containers;
Overwegende dat IVBO voor stelt om dit voor de vennootgemeenten te coördineren en deze inzameling te organiseren;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 334;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST:
Enig art. – In te tekenen op het voorstel van IVBO en het beheer van huis-aan-huisinzameling van asbest naar IVBO over te
dragen voor een proefperiode van 1 jaar.
7.

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

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is, voor de inzameling en verwerking van het afval op haar grondgebied, bij
het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVBO;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van IVBO;
Gelet op het schrijven van IVBO dd. 19.07.2021;
 rekening houdend met het rapport van de door het burgemeestersoverleg van de regio Brugge in 2017-2018 in het
leven geroepen begeleidingscommissie, waarvan de conclusies werden goedgekeurd/kennisgenomen door het college
van burgemeester en schepenen/de gemeenteraad in 2018;
 rekening houdend met het feit dat de gemeente ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van het
samenwerkingsverband IVBO, en dat het dan ook, op vandaag, nodig is dat de gemeente zich uitspreekt t.a.v. het
afvalbeleidsplan voor de regio;
Overwegende dat IVBO deze afvalstoffen voor elf recyclageparken samen in de markt zet en hierdoor een aantal voordelen
worden gecreëerd:

Ontzorging van de vennootgemeenten
o IVBO staat als centraal aanspreekpunt tussen haar vennoten en de leveranciers.
o Uitschrijven en opvolgen overheidopdrachten
o De administratieve opvolging wordt centraal bij IVBO bijgehouden en hoeft niet meer door elke
vennoot afzonderlijk afgehandeld te worden

Controle transportbonnen en facturen

Facturatie
o Opvolgen strenger wordende wetgeving (bv. bijkomende heffing op het lozen van hemelwater)
o Clusteren van kennis
o Efficiëntiewinst
o Doelstellingen OVAM:

vanaf maart 2022 ook overschakelen op een digitale rapportage van de ingezamelde
afvalstoffen via hun nieuwe tool MATIS (Materialen Informsatiesysteem)

maandelijkse rapportage i.p.v. de huidige jaarlijkse rapportage

gemeenten afzonderlijk (zeker als ze aangesloten zijn bij een intercommunale) zo weinig
mogelijk te betrekken

Enkel na de overname van het transport en de verwerking van de afvalstoffen op de
recyclageparken kan IVBO deze rapportage op zich nemen zonder dat de vennoten moeten
tussenkomen



Schaalvoordeel: door de omvang van deze opdracht krijgt IVBO gunstigere prijzen dan elke vennoot die
afzonderlijk aanbesteedt
o In deze berekening zijn enkel de kosten in rekening gebracht van de fracties die niet door IVBO beheerd
worden
o Totaal berekende winstpercentage IVBO: 23%
o Voor De Haan gaan we uit van een mogelijk winstpercentage van 36%,
o Onderstaande tabel geeft de kosten voor transport, verwerking en de bijhorende administratieve
opvolging in EUR en EUR/inwoner, voor De Haan wordt een totale jaarlijkse besparing van €57.533
geraamd

Overwegende dat IVBO momenteel reeds volgende afvalofracties beheerd op het recyclagepark: Klein Gevaarlijk afval,
PMD, papier en karton, glasbollen, Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur, batterijen, autobanden,
kringloopgoederen, matrassen en groenafval;
Overwegende dat via de beheersoverdracht volgende afvalfracties worden toegevoegd voor ophaling en verwerking :
gemengd bouwafval , inerte afbraakmaterialen, stortafval klasse II, stortafval klasse III, kalkhoudend afval - gipsplaten,
kalkhoudend afval - cellenbeton, asbesthoudend afval, houtafval, vlak glas, landbouwfolie, harde kunststoffen, piepschuim
(EPS), aarde en graszoden, treinbiels, oude metalen, luiers, zachte plastics en plastic folies, autobanden, brandbaar grofvuil;
Gelet op goedkeuring van de nieuwe kadernota die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio’s en het
vervolgtraject vaststelt;
Overwegende dat onze gemeente in de regio Oostende is ingetekend en niet in de regio Brugge waar de IVBO zetelt, zodat
het noodzakelijk is om de nodige clausules in de beslissing op te nemen zodoende schadeclaims te voorkomen;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 334;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – In te tekenen op het voorstel van IVBO en het beheer van transport en verwerking van selectief ingezamelde
fracties op het recyclagepark aan IVBO over te dragen.
Art. 2. – In de overeenkomst tussen IVBO en de afvalverwerkers dienen de nodige clausules te worden opgenomen opdat
de gemeente zonder kosten of enige schadevergoeding bij toepassing van de Regiovorming vrij kan uitstappen.
8.

INTERCOMMUNALES - WVI - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS - GOEDKEURING

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23.12.2010 waarbij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) werd aangeduid als
lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en in te stappen in het project;
Gelet op de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid over het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
van de federale overheid naar de Gewesten werd overgedragen en men sindsdien spreekt over de Vlaamse Energielening
verstrekt door een Energiehuis (i.p.v. de lokale entiteit);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 waarbij een wijziging van de Vlaamse Energielening en
een uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen is voorzien;
Gelet op het feit dat de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en De Haan binnenkort vervalt en een
actualisatie van de taakstelling zich opdringt, werd een nieuw ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld;
Overwegende dat WVI het nieuw ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring wenst voor te leggen aan de
gemeenteraden van de 33 gemeenten van het werkingsgebied waarin het Energiehuis WVI werkzaam is;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 334;
Met eenparigheid van stemmen;

BESLIST :
Art. 1. – Zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis WVI
en het gemeentebestuur De Haan.
Art. 2. – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de ondertekening en de uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het Energiehuis WVI en anderzijds het gemeentebestuur De Haan.
Art. 3. – Onderhavig besluit mee te delen aan de WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge (energie@wvi.be).
9.

INTERCOMMUNALES - VORMING WOONMAATSCHAPPIJ BLANKENBERGE-DE HAAN-ZUIENKERKE - ADVIES

Gelet op artikel 40 en volgende van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader
met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;
Gelet op de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed dd. 23.10.2020 aan
alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied in te dienen;
Gelet op de verslagen van het lokaal woonoverleg dd. 25.09.2020, 01.02.2021 en 05.07.2021, houdende principieel akkoord
met de vorming van één woonmaatschappij met een werkingsgebied voor Blankenberge, De Haan en Zuienkerke;
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van het OCMW De Haan dd. 30.12.2020 waarbij positief advies werd verleend
aan de oprichting van één centrale woonmaatschappij die het grondgebied Blankenberge, De Haan en Zuienkerke zal
bedienen en waarbij de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof cvba zal fungeren als de bedoelde centrale
woonactor voor het ganse werkgebied en de directeur van Het Lindenhof cvba als centrale contactpersoon;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Het Lindenhof cvba dd. 19.01.2021 waarbij positief advies werd
verleend aan het voorstel tot vorming van één centrale woonmaatschappij voor het grondgebied Blankenberge, De Haan en
Zuienkerke;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo dd. 27.01.2021 waarbij
positief advies werd verleend aan de vorming van een woonmaatschappij met werkingsgebied Blankenberge, De Haan en
Zuienkerke;
Gelet op de brief dd. 17.03.2021 van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, waarin
wordt meegedeeld dat de Vlaamse regering op 12 maart 2021 zijn goedkeuring heeft verleend aan de definitieve
afbakening van 17 referentieregio’s en dat deze definitieve afbakening van de referentieregio’s voor de lokale besturen het
startpunt is om hun samenwerkingsverbanden af te stemmen qua werkingsgebieden;
Overwegende dat in voormelde brief dd. 17.03.2021 van de Vlaams minister vermeld is dat een definitief en gemotiveerd
voorstel tot afwijking voor een specifiek samenwerkingsverband kan ingediend worden en dient goedgekeurd door de
Vlaamse regering;
Gelet op de brief dd. 14.04.2021 van het sociaal verhuurkantoor Sovekans waarbij aan de sociale huisvestingsmaatschappij
Het Lindenhof cvba meegedeeld wordt dat de Raad van Bestuur van Sovekans zich wil houden aan de regio zoals
omschreven door de bevoegde Vlaams minister van Wonen, zijnde een werkingsgebied van 10 gemeenten waarbinnen
Blankenberge een belangrijke partner vormt;
Overwegende dat de gemeente De Haan buiten de bedoelde regio Brugge valt zoals bedoeld door de sociale
huisvestingsmaatschappij Sovekans, maar volgens de afbakening van de referentieregio’s behoort tot de regio Oostende
samen met de gemeenten Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg;
Overwegende dat de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof cvba als volgt kan gemotiveerd
worden:
Het Lindenhof is de enige “actieve” sociale woonactor in De Haan en is reeds meer dan 40 jaar actief op het
grondgebied De Haan. Het eerste gezamenlijk project dateert van eind de jaren ’70. Op heden heeft Het Lindenhof 102
woningen en appartementen in eigendom in De Haan. Gelet op het voorstel om de woonmaatschappij te vormen
binnen het werkingsgebied Blankenberge-De Haan-Zuienkerke, heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo
reeds een positief advies gegeven om de 19 woningen die zij nog sociaal verhuren in De Haan, deelgemeente

Wenduine, aan de te vormen woonmaatschappij over te dragen. De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo voorzie
geen nieuwe projecten in De Haan.
Er is een principieel akkoord met de gemeente De Haan om de 59 sociale woningen/appartementen van het OCMW
De Haan in beheer te nemen per 1 januari 2022. Daarnaast zouden ook 8 bejaardenwoningen van het OCMW De Haan
overgenomen worden om ook deze sociaal te verhuren.
Dit houdt dus in dat Het Lindenhof per 1 januari 2022, in De Haan 169 verhuurde entiteiten in eigendom of beheer zou
hebben.
Daarnaast is Het Lindenhof bezig met de bouw van 20 appartementen/woningen in De Haan (oplevering eind 2021) en
wordt er in 2021 nog gestart met de bouw van 26 appartementen in De Haan.
Dit komt, exclusief de woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, neer op 215 entiteiten die door 1
sociale huisvestingsmaatschappij op een uniforme manier verhuurd worden in de gemeente De Haan.
De kennis van dit patrimonium is goed verspreid onder de medewerkers van Het Lindenhof zodat pechverhelping
steeds optimaal kan verlopen. Indien al deze woningen dienen overgedragen te worden, zal dit niet allen een zeer
complexe financiële oefening worden, maar zal vooral de grondige kennis over dit patrimonium verloren gaan. Indien
De Haan immers zou afgesplitst worden naar regio Oostende, lijkt de kans onbestaande dat er personeel mee zal
overstappen. Het huidig personeel is immers nodig om de geplande groei van Het Lindenhof mee vorm te geven,
ongeacht de piste die verder gevolgd wordt.
Er is een zeer goede samenwerking tussen (de sociale dienst van ) Het Lindenhof, het OCMW De Haan en alle andere
sociale actoren die in De Haan actief zijn. Problemen worden zeer persoonlijk aangepakt hetgeen ook past binnen de
visie van Het Lindenhof. Dit is ook tot uiting gekomen in de visitatie die begin maart 2021 heeft plaats gevonden.
Op deze manier worden de huurders optimaal geholpen en dit blijft uiteindelijk het doel van de werking van de sociale
huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof.
Het creëren van dergelijke vertrouwensband neemt heel wat tijd in beslag. Het is in het voordeel van de huurders dat
de huidige dienstverlening aangehouden blijft en dat de huurders zich niet opeens richting Oostende dienen te
begeven. Het feit dat Oostende als centrumstad ook met heel andere problematieken te maken krijgt den De Haan,
Blankenberge of Zuienkerke, overtuigt dat de huurders het best door de sociale huismaatschappij Het Lindenhof verder
begeleid worden.
Gelet dat er op vandaag geen enkele sociale woning verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij uit de
regio Oostende, zal dit ongetwijfeld catastrofale gevolgen hebben voor de huurders die begeleiding nodig hebben en
voor de buurt waarin onze sociale huurders wonen.
Op heden heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof ongeveer 950 kandidaat-huurders waarvan er zich
472, ongeveer 50%, ook heeft ingeschreven voor De Haan. Dit toont nogmaals aan hoe complementair Blankenberge,
De Haan en Zuienkerke zijn.
Zoals eerder aangehaald is de gemeente De Haan reeds meer dan 40 jaar een actieve partner binnen de sociale
huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof. De samenwerking tussen de drie gemeenten is doorheen de jaren alleen maar
sterker geworden en gegroeid. Het draagvlak bij de drie gemeentebesturen is zeer groot. Naast de zeer goede
samenwerking tussen de gemeentebesturen is er tevens een positieve interactie tussen Het Lindenhof en de
gemeente/OCMW De Haan. Dossiers worden vlot besproken, oplossingen worden aangereikt en informatie wordt zeer
goed gedeeld. Door deze kruisbestuiving worden huurdersproblemen beter opgemerkt en aangepakt en krijgen deze
dan ook niet de kans om te ontsporen.
Wat de taken van het sociaal verhuren betreft, wordt verwacht dat er zal kunnen gerekend worden op de expertise van
het sociaal verhuurkantoor Sovekans. Indien geen medewerking zou verleend worden, hetgeen ten zeerste te
betreuren zou vallen, is het gemeentebestuur De Haan ervan overtuigd dat de nodige expertise door de sociale
huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof zal gezocht en getraind worden om deze taken kwalitatief uit te voeren.
Gelet op bovenstaande motivatie is het duidelijk dat het opsplitsen van het werkingsgebied Blankenberge-De HaanZuienkerke geen enkel positief argument telt. In dergelijk verhaal zouden er alleen maar verliezers zijn en dan in de eerste
plaats de sociale huurders. Een indiening van een definitief voorstel tot afwijking voor een specifiek samenwerkingsverband
is bijgevolg aangewezen;

Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – De directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof een voorstel te laten indienen bij de Vlaamse
regering voor de vorming van een woonmaatschappij met een werkingsgebied over de gemeenten Blankenberge, De Haan
en Zuienkerke, en dit in afwijking van de referentieregio waartoe de gemeente De Haan is ingedeeld bij besluit van de
Vlaamse regering dd. 12.03.2021.
Art. 2. – Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof cvba,
Hanneusestraat 32/2, 8370 Blankenberge.
10.

T.M.V.W. - UITVOEREN WEGEN-, RIOLERINGS - EN OMGEVINGSWERKEN - GROTESTRAAT (TUSSEN
STATIONSSTRAAT / NIEUWE STEENWEG EN WARVINGE / GROENESTRAAT)

Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend door de T.M.V.W. voor het uitvoeren van
wegen-, riolerings- en omgevingswerken langs de Grotestraat (tussen de Stationsstraat / Nieuwe Steenweg en de Warvinge
/ Groenestraat)en op percelen palend aan Grotestraat – kadastraal bekend 2e afdeling, sectie A, nrs. 0230B en 0231B;
Gelet op de plannen samen opgemaakt door de nv Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende;
Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, inzonderheid artikel 31;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 47;
Gelet op het decreet gemeentewegen;
Overwegende dat de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning werd onderworpen aan een openbaar
onderzoek gehouden van 24 mei tot 22 juni 2021; dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden twaalf
bezwaarschriften ontvangen; de opmerkingen en bezwaren kunnen inhoudelijk worden samengevat als volgt:
het project voorziet in het aanleggen van een eenrichtingsfietspad ten koste van een parkeerstrook zonder binnen de
projectzone of binnen de onmiddellijke omgeving vervangende parkeerfaciliteiten te voorzien, waardoor het tekort
aan parkeerplaatsen langs de Grotestraat en de direct aanpalende straten buitenproportioneel zal gaan toenemen;
daarnaast blijkt uit het project dat de bestaande parkeerplaatsen voor andersvaliden wordt geschrapt;
de combinatie van enerzijds een verhoogd fietspad en anderzijds een fietssuggestiestrook is verwarrend en draagt om
die reden niet bij tot een verkeersveilige situatie;
de breedte van het voetpad ter hoogte van de schooltoegang is buiten proportie;
het project voorziet niet in een ‘kiss & ride’-zone ter hoogte van de schooltoegang;
met het ontwerp van inrichting en infrastructuur wordt geen rekening met het nieuwbouwproject gelegen Grotestraat
18, waarvoor op 20 september 2019 een omgevingsvergunning werd verleend;
het doorgaand verkeer wordt op geen enkel wijze geweerd; het onveiligheidsgevoel zal ook na het herinrichten van de
Grotestraat blijven bestaan;
voorgesteld wordt een zebrapad te voorzien ter hoogte van het woonproject ‘Boonenhove’ gelegen Grotestraat 163;
ook wordt voorgesteld om het fietspad t.h.v. de toegang naar het woonproject in te kleuren;
de grondwaterbemaling zal mogelijks leiden tot schade aan de gebouwen in de onmiddellijke omgeving van de
projectzone;
het project heeft – omwille van het ontworpen typetracé van de Grotestraat die zal worden uitgevoerd tussen de
Stationsstraat en de Duinenweg – een negatieve impact op de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu in de
Duinenweg; de negatieve impact uit zich reeds op vandaag onder de vorm van trillingsschade ten gevolge van zwaar
verkeer, een daling van het wooncomfort en een toenemend risico op ongevallen ten gevolge van de overbelasting van
de Duinenweg;
het projectaanvraag werd niet gedocumenteerd met een verkeersafwikkelingsstudie.
Gelet op de beslissing genomen in zitting van 17 juni 2021, waarbij door de gemeenteraad principieel werd ingestemd met
het herinrichten van het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Groenestraat.
Overwegende dat het aanvraagdossier inhoudelijk werd aangepast in functie van de opmerkingen en/of bezwaren die
tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, waaronder een aanpassing van het typeprofiel tussen de Stationsstraat
en de Duinenweg; deze aanpassing leidt ertoe dat de parkeerbalans globaal gezien meer in evenwicht werd gebracht;
Overwegende dat de opmerkingen en bezwaren daarenboven als volgt kunnen worden weerlegd:

-

-

-

het probleem van de parkeervoorzieningen is opgelost door in het eerste stuk het fietspad in te ruilen voor een
parkeerstrook en te gaan voor 2 fietssuggestiestroken;
de opmerking over een verhoogd fietspad en anderzijds een fietssuggestiestrook is opgelost door in het eerste stuk
het fietspad in te ruilen voor een parkeerstrook en te gaan voor 2 fietssuggestiestroken;
aan de schooltoegang is een zebrapad, waardoor er ook ruimte moet zijn om wachtende mensen op te stellen. Zie het
vademecum voor voetgangersvoorzieningen: https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum02/hoofdstuk03.pdf
Net zoals bij gewone zone 30-gebieden, dienen bij de schoolomgevingen die worden afgebakend als zone 30, accenten
te worden gelegd om het verblijfskarakter van de schoolomgeving duidelijk te maken. Naast de vooropgestelde
snelheidsbeperking tot 30 km/uur, kan ook hier een breed gamma aan infrastructurele en organisatorische
maatregelen worden aangewend om een veilige en aangename schoolomgeving te bekomen. Algemeen moet de
schoolomgeving steeds duidelijk zijn voor alle categorieën van weggebruikers. De schoolomgeving moet veilig
toegankelijk zijn voor alle voetgangers, en dus ook voor de personen met een handicap. De trottoirs moeten daarom
voldoende breed zijn en een voldoend brede obstakelvrije loopzone hebben. Aan de uitgang van de school moet het
trottoir dan weer verbreed zijn zodat ouders er veilig kunnen wachten zonder de andere voetgangers te hinderen.
Hetzelfde geldt aan de haltes van openbaar vervoer. Voetgangersoversteken moeten verbeterd en beveiligd worden en
mogen niet in het verlengde van de uitgang van de school gesitueerd worden. Om te vermijden dat kinderen
rechtstreeks de rijbaan oplopen, kan er voor de schoolpoort, aan de rand van het trottoir, een afsluiting geplaatst
worden.
de kiss & ride-strook is voorzien thv de ingang in de Baron Van Caloenlaan. Ook worden ouders gestimuleerd om hun
wagen te parkeren t.h.v. de kerk Sint-Monica en de kinderen langs het wandelpad naast de kerk naar de school te
begeleiden. Hierdoor belet je niet de doorstroom van verkeer in de verbindingsweg/invalsweg ‘Grotestraat’
de inrichting en infrastructuur ter hoogte van het nieuwbouwproject gelegen Grotestraat 18 wordt aangepast bij de
aanvang van de werken. Tussen de opmaak van de plannen en de effectieve realisatie van het project is er een
tijdsvork waarbij woningen worden gebouwd of gewijzigd. De toegangen tot deze woningen dienen uiteraard naadloos
aan te sluiten aan het openbaar domein;
de functie van de Grotestraat is lokale weg type I (verbindingsweg). De functie van dit type weg is als volgt:
Hoofdfunctie van de weg is ‘verbinden op lokaal niveau’.
‘Ontsluiten’ en ‘toegang geven’ zijn aanvullende functies.
Lokale verbindingswegen verbinden kernen:
o onderling;
o met een centrum;
o met een (klein)stedelijk gebied;
o met het hogere wegennet.
De weg heeft geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau.
De kwaliteit van doorstroming is ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. (Omdat dit voor secundaire
wegen geldt, is het zeker het geval voor de lokale wegen.)
‘Toegang geven’ moet niet worden afgebouwd of gescheiden.
Inkleuren van het fietspad in het rood t.h.v. de uitgang van het woonerf Boonenhove zal besproken worden
met het studiebureau.
De beslissing om een zebrapad te voorzien moet gebaseerd zijn op 3 criteria: het zicht, de wachttijd en het
aantal overstekers op die plaats. Met het zicht wordt het uitzicht van de overstekende voetgangers op het
verkeer bedoeld EN de zichtbaarheid van de voetganger en de oversteekplaats voor naderende bestuurders.
Hierbij speelt het geldige snelheidsregime een rol in verband met de benodigde stopafstand van de
voertuigen. Samen met het snelheidsregime en de verkeersintensiteit speelt de oversteeklengte een rol in
verband met de benodigde wachttijd. Hierbij moet uitgegaan worden van een loopsnelheid van 1,2m/sec. In
principe moeten bestuurders vertragen en zo nodig voorrang verlenen aan voetgangers die oversteken of
aanstalten maken om over te gaan steken. De voetganger mag in principe pas oversteken wanneer hij een
voldoende groot hiaat in de verkeersstroom vindt om veilig te kunnen oversteken en daarom moet er met de
voertuigintensiteit en de breedte van de weg rekening worden gehouden bij het bepalen van de benodigde
wachttijd.
Het aanbrengen van een zebrapad is niet aangewezen: het zicht van aankomend verkeer omwille van de
bocht is niet zo veilig. Ook is de visie om zebrapaden te voorzien op locaties waar een bepaalde verzamelpool
van voetgangers zijn, vb. in winkelstraten, school, openbaar gebouw, grootwarenhuis.
Ook de snelheid is slechts 50 km/u, een bebouwde kom. Ook de hogere overheid gaat van het standpunt af
om zeker in bebouwde kom overal zo maar zebrapaden in te tekenen.
Wanneer er een oversteekplaats wordt voorzien is het VERPLICHT er gebruik van te maken op een afstand van
30m voor en na de oversteek;

-

een volledige bemalingsstudie en zettingsberekeningen werden opgemaakt en toegevoegd aan bestek en
vergunning. De nodige maatregelen zoals waterremmende wanden om de invloed van de bemaling te

-

-

beperken zullen voorzien worden. In studiefase werden alle mogelijke maatregelen genomen om schade in
uitvoering te vermijden;
het inrichten van de Grotestraat als éénrichtingsstraat zal uiteraard een impact hebben op de omliggende
straten. Doch de gemeente is gestart met de opmaak van een zwaar vervoersplan met als doel het
probleem van de leefbaarheid omwille van doorgaand zwaar verkeer in de straten structureel aan te
pakken;
een verkeersafwikkelingsstudie is niet opgenomen in de opdracht van de ontwerper en is ook niet verplicht
bij de heraanleg van een straat;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaams Gewest van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald artikels 326 tot en met 341;
13 ja-stemmen (Kris Steen, Wilfried Vandaele, Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge,
Marleen Vercruyce, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Hans Knudde, Marleen Maes, Ine Meesschaert);
10 nee-stemmen (Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal Vermeire,
Kurt Demaria, Isabelle Vincke, Ronny Van Eenoo, David Pieters)
BESLIST :
Art. 1. – De ligging, de breedte en de uitrusting van de weg en de omgevingsaanleg, die deel uitmaken van het openbaar
domein en/of zal worden opgenomen in het openbaar domein, worden goedgekeurd.
Art. 2. – De beslissing van de gemeenteraad wordt integraal opgenomen in het besluit van het college van burgemeester
en schepenen inzake de omgevingsvergunningsaanvraag.
11.

PATRIMONIUM - KOSTELOZE OVERNAME VAN GROND IN DE MEZENLAAN EN DE KATTEREKELAAN - GOEDKEURING

Overwegende dat met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag en aanpalende straten
het noodzakelijk is om stroken grond te verwerven;
Overwegende dat met een aantal eigenaars reeds is overeen gekomen om een gedeelte van hun eigendom kosteloos over
te dragen aan het gemeentebestuur De Haan;
Gelet op het ontwerp van authentieke akte, opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid,
houdende kosteloze overdracht door de Vereniging der mede-eigenaars van de residentie Sea Side Village te De Haan,
Vosseslag 82, van volgende stroken grond mits inachtneming van een aantal voorwaarden:






een strook weg met aanhorigheden op en met grond, gelegen Vosseslag, gekadastreerd volgens recent uittreksel
uit de kadastrale legger, sectie D nummer 300 E 4 P0000 met een oppervlakte volgens meting van drie are
vijfennegentig centiare vijfennegentig vierkante decimeter (3 a 95 ca 95 dm²) en groot volgens kadaster drie are
negenenvijftig centiare ( 3 a 59 ca);
een oppervlakte van één are vierennegentig centiare negenenveertig vierkante decimeter ( 1 a 94 ca 49 dm²), met
aanhorigheden op en met grond, gelegen Vosseslag , te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummer 300 D 4 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van
twee hectare zevenenveertig are achtenvijftig centiare ( 2 ha 47 a 58 ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer D 300 K 4 P0000;
een oppervlakte van drieënvijftig centiare zesentachtig vierkante decimeter ( 53 ca 86 dm²), met aanhorigheden
op en met grond, gelegen Mezenlaan/Vosseslag, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummer 300 D 4 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van
twee hectare zevenenveertig are achtenvijftig centiare ( 2 ha 47 a 58 ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer D 300 L 4 P0000.

Overwegende dat deze goederen staan afgebeeld als loten nummers 5 en 6 op het opmetingsplan met referentie 1909453,
opgemaakt op 27 februari 2020 en als lot 1 op het opmetingsplan met referentie 1909474 , opgemaakt op 28 januari 2020,
beiden opgemaakt door het Landmetersburo Desaever-Gunst, Hanssenslaan 57, 8630 Veurne;
Overwegende dat de overdracht geschiedt voor openbaar nut met het oog op de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken
en de aanleg van nutsvoorzieningen, en voor het inlijven van de goederen in het openbaar domein van de gemeente De Haan;
Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 341;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – Kosteloos over te nemen jegens de Vereniging der mede-eigenaars van de residentie Sea Side Village te De Haan,
Vosseslag 82, van volgende stroken grond mits inachtneming van de voorwaarden vermeld in het ontwerp van authentieke
akte opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid:






een strook weg met aanhorigheden op en met grond, gelegen Vosseslag, gekadastreerd volgens recent uittreksel
uit de kadastrale legger, sectie D nummer 300 E 4 P0000 met een oppervlakte volgens meting van drie are
vijfennegentig centiare vijfennegentig vierkante decimeter (3 a 95 ca 95 dm²) en groot volgens kadaster drie are
negenenvijftig centiare ( 3 a 59 ca);
een oppervlakte van één are vierennegentig centiare negenenveertig vierkante decimeter ( 1 a 94 ca 49 dm²), met
aanhorigheden op en met grond, gelegen Vosseslag , te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummer 300 D 4 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van
twee hectare zevenenveertig are achtenvijftig centiare ( 2 ha 47 a 58 ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer D 300 K 4 P0000;
een oppervlakte van drieënvijftig centiare zesentachtig vierkante decimeter ( 53 ca 86 dm²), met aanhorigheden
op en met grond, gelegen Mezenlaan/Vosseslag, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummer 300 D 4 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van
twee hectare zevenenveertig are achtenvijftig centiare ( 2 ha 47 a 58 ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer D 300 L 4 P0000.

Art. 2. – De overdracht geschiedt voor openbaar nut met het oog op de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken en de
aanleg van nutsvoorzieningen, en voor het inlijven van de goederen in het openbaar domein van de gemeente De Haan.
Art. 3. – Machtiging te verlenen aan de bevoegde commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Overheid om de akte namens het gemeentebestuur De Haan te ondertekenen, voor zover dit besluit niet wordt geschorst
of vernietigd in het Kader van het bestuurlijk toezicht.
12.

PATRIMONIUM - KOSTELOZE OVERNAME VAN EEN STROOK GROND LANGS DE VOSSESLAG - GOEDKEURING

Overwegende dat met het oog op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken langs de Vosseslag en aanpalende straten
het noodzakelijk is om stroken grond te verwerven;
Overwegende dat met een aantal eigenaars reeds is overeen gekomen om een gedeelte van hun eigendom kosteloos over
te dragen aan het gemeentebestuur De Haan;
Gelet op het ontwerp van authentieke akte, opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid,
houdende kosteloze overdracht door Ivan Zwaenepoel, Pascal Zwaenepoel, Patrick Zwaenepoel en Kristof Zwaenepoel, van
volgende strook grond mits inachtneming van een aantal voorwaarden:


deel van het perceel grond gelegen langs de Vosseslag +20 met een oppervlakte van één are vijfenzeventig centiare
eenenzestig vierkante decimeter (1a 75ca 61dm²), te nemen uit het perceel gekadastreerd als vakantieverblijf,
De Haan, sectie D, nr. 344F POOOO met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier hectare vierenzestig are
tweeënveertig centiare (4ha 64a 42ca), met gereserveerd individueel perceel identificatienummer D 344G P0000;

Overwegende dat dit goed staat afgebeeld als lot nummer 1 op het proces-verbaal van onteigening voor openbaar nut,
opgemaakt op 28 januari 2020, door beëdigd landmeter-expert Carol Gunst van het Landmetersburo Desaever-Gunst,
Hanssenslaan 57, 8630 Veurne;
Overwegende dat de overdracht geschiedt voor openbaar nut met het oog op de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken
en de aanleg van nutsvoorzieningen, en voor het inlijven van het goed in het openbaar domein van de gemeente De Haan;
Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 341;

Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – Kosteloos over te nemen jegens Ivan Zwaenepoel, Pascal Zwaenepoel, Patrick Zwaenepoel en Kristof Zwaenepoel,
van volgende strook grond onder de bepalingen en voorwaarden vermeld in het ontwerp van authentieke akte opgemaakt
door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid:


deel van het perceel grond gelegen langs de Vosseslag +20 met een oppervlakte van één are vijfenzeventig centiare
eenenzestig vierkante decimeter (1a 75ca 61dm²), te nemen uit het perceel gekadastreerd als vakantieverblijf,
De Haan, sectie D, nr. 344F POOOO met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier hectare vierenzestig are
tweeënveertig centiare (4ha 64a 42ca), met gereserveerd individueel perceel identificatienummer D 344G P0000.

Art. 2. – De overdracht geschiedt voor openbaar nut met het oog op de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken en de
aanleg van nutsvoorzieningen, en voor het inlijven van de goederen in het openbaar domein van de gemeente De Haan.
Art. 3. – Machtiging te verlenen aan de bevoegde commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Overheid om de akte namens het gemeentebestuur De Haan te ondertekenen, voor zover dit besluit niet wordt geschorst
of vernietigd in het Kader van het bestuurlijk toezicht.
13.

PATRIMONIUM - AANKOOP IN DER MINNE VAN STROKEN GROND LANGS DE GROTESTRAAT - GOEDKEURING

Gelet op zijn besluit dd. 23.01.2014 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door het
provinciebestuur West-Vlaanderen, met betrekking tot het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de Grotestraat;
Overwegende dat met het oog op de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Grotestraat het noodzakelijk is om
stroken grond aan te kopen jegens diverse aanpalende eigenaars;
Overwegende dat het toenmalig Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen op 13 november 2012 het krediet dat
nodig is voor de aankoop van de grond langs de Grotestraat voor de aanleg van het fietspad, geraamd heeft op
€ 182.500,00;
Overwegende dat reeds een aantal stroken grond werden verworven;
Overwegende dat de onderhandelingen met een aantal eigenaars van gronden moeilijk verlopen; dat de gemeenteraad
bijgevolg in zitting van 17 juni 2021 beslist heeft tot vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit en daarbij horende
bijlagen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bij voormeld besluit van de gemeenteraad dd. 17.06.2021
gelast werd om op basis van het schattingsverslag onteigeningsonderhandelingen te voeren met alle in het
onteigeningsplan vermelde eigenaars van de daarin aangeduide innemingen, met het oog op een minnelijke verwerving van
de vereiste innemingen;
Overwegende dat de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid een nieuwe schatting voor de vereiste
innemingen heeft uitgevoerd en met brief dd. 05.08.2021 heeft meegedeeld dat voor de aankoop van de nog te verwerven
onroerende goederen die vrij zijn van pacht, de totale uitgave geraamd wordt op € 105.900,00, inclusief wederbeleg en
wachtintrest;
Overwegende dat volgende eigenares bereid is haar strook grond te verkopen aan het gemeentebestuur De Haan om reden
van openbaar nut, meer bepaald voor inname ervan in het openbaar domein van de gemeente:
Nadine Storme, wonende Hoekstraat 8, 8340 Damme, voor een strook grond met een totale oppervlakte van 217 m²,
te nemen uit het perceel gekadastreerd De Haan, 2de afdeling, sectie B, nr.263C, aangeduid als inneming 1 op het
voorlopig vastgesteld onteigeningsplan dd. 24.05.2021, opgemaakt door landmeter-expert Johan De Volder, tegen de
prijs van € 1.700,00 - alle vergoedingen inbegrepen;
Overwegende dat de kosten voor bovenvermelde aankoop – bedragende € 1.700,00 – kan geboekt worden op 020000AR2202000-2CO2-2CO201 van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op art. 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaams Gewest van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald artikels 326 tot en met 341;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – In te stemmen met de aankoop jegens Nadine Storme, wonende Hoekstraat 8, 8340 Damme, van een strook grond
met een totale oppervlakte van 217 m², te nemen uit het perceel gekadastreerd De Haan, 2de afdeling, sectie B, nr.263C,
aangeduid als inneming 1 op het voorlopig vastgesteld onteigeningsplan dd. 24.05.2021, opgemaakt door landmeter-expert
Johan De Volder, tegen de prijs van € 1.700,00 - alle vergoedingen inbegrepen;
Art. 2. – De bedoelde aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de heraanleg van de Grotestraat
en de aanleg van een fietspad, voor een bedrag van € 1.700,00.
Art. 3. – De uitgave te boeken op 020000-AR2202000-2CO2-2CO201 van het meerjarenplan 2020-2025.
Art. 4 – De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te belasten met de opmaak en het verlijden van de
authentieke akte.
14.

PATRIMONIUM - AANKOOP IN DER MINNE VAN EEN STROOK GROND LANGS DE GROTESTRAAT - GOEDKEURING

Gelet op zijn besluit dd. 23.01.2014 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door het
provinciebestuur West-Vlaanderen, met betrekking tot het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad langs de Grotestraat;
Overwegende dat met het oog op de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Grotestraat het noodzakelijk is om
stroken grond aan te kopen jegens diverse aanpalende eigenaars;
Overwegende dat het toenmalig Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen op 13 november 2012 het krediet dat
nodig is voor de aankoop van de grond langs de Grotestraat voor de aanleg van het fietspad, geraamd heeft op
€ 182.500,00;
Overwegende dat reeds een aantal stroken grond werden verworven;
Gelet op de akte dd. 28 augustus 2017 verleden door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, houdende aankoop van een strook grond jegens Josée
Aernoudt en Pol Cools, gelegen langs de Grotestraat, gekadastreerd De Haan, 2de afdeling, sectie C, perceelnummer 525C
met een gereserveerd individueel perceelidentificatienummer C 525 E P0000 en met een oppervlakte van 192 m²;
Overwegende dat voormelde strook grond staat afgebeeld als inneming 41 op het opmetingsplan opgemaakt op 10
november 2015 door landmeter Stijn Busschaert;
Overwegende dat de kostprijs voor bovenvermelde aankoop – bedragende € 1.195,00 – kan geboekt worden op 020000AR2202000-2CO2-2CO201 van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op art. 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaams Gewest van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald artikels 326 tot en met 341;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – In te stemmen met de aankoop jegens Josée Aernoudt en Pol Cools, van een strook grond met een totale
oppervlakte van 192 m², te nemen uit het perceel gekadastreerd De Haan, 2de afdeling, sectie C, nr.525C, aangeduid als
inneming 41 op het opmetingsplan opgemaakt op 10 november 2015 door landmeter Stijn Busschaert, tegen de prijs van
€ 1.195,00 - alle vergoedingen inbegrepen;
Art. 2. – De bedoelde aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de heraanleg van de Grotestraat
en de aanleg van een fietspad.

Art. 3. – De uitgave te boeken op 020000-AR2202000-2CO2-2CO201 van het meerjarenplan 2020-2025.
Art. 4. – De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid in kennis te stellen van dit besluit.
15.

AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BRONOPSPORING COVID-19 VERLENGING

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het voorzorgsbeginsel in het
kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële
crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de
overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Gelet op het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, meer bepaald artikel 191, waarbij het
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van
zulke potentiële crisissen is verankerd; dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk
werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 inzake de toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, waardoor de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de beslissing
nam om het contactonderzoek en de bronopsporing bijkomend te ondersteunen door de mobilisering van de lokale
besturen om ter ondersteuning van het centraal contactcentrum en de inspanning van de COVID-19-teams binnen de
zorgraden van de Eerstelijnszones, bijkomende inspanningen te leveren ter bestrijding van de coronapandemie;
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in 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, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van de subsidie aan de lokale besturen om
de bronopsporing voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 en het contactonderzoek voor de periode van 1
april 2021 tot en met 31 mei 2021 ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op het feit dat de lokale besturen hun opdrachten in het kader van voormeld besluit uitvoeren in afstemming met de
bestaande initiatieven op het niveau van de eerstelijnszone en met het plan van aanpak van de COVID-19-teams die binnen
de zorgraden werden opgericht;
Gelet op unanieme keuze van de vertegenwoordigers van de lokale besturen in het COVID-19-team van de Eerstelijnszone
Oostkust voor optie 1 en om dit voorstel te formuleren naar hun lokaal beleid;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.12.2020 om zijn akkoord te verlenen aan de
keuze ‘optie 1’ van het engagement lokale besturen in het kader van het besluit van het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 november 2020 inzake de toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17.12.2021 om de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen, 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 – optie 1, goed te keuren;
Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 17.12.2021 om de algemeen directeur en de burgemeester te machtigen de
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen – optie 1 te ondertekenen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29.04.2021 om het addendum aan voor vermelde
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen – optie 1 goed te keuren;

Gelet op beslissing van de gemeenteraad dd. 17.12.2021 om de algemeen directeur en de burgemeester te machtigen het
addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen – optie 1 te ondertekenen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 waarbij de contouren voor preventie, sensibilisering,
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 met bijhorende
subsidie werd uitgewerkt,
Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 haar definitieve goedkeuring aan het wijzigingsbesluit tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 gaf. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie
1 en optie 2 tot 31 augustus 2021;
Gelet op het schrijven dd. 10.05.2021 en de mail dd. 12.05.2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur met de melding
dat besturen die al een addendum voor de eerste verlenging (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021) een nieuw addendum
dienen in te sturen, om reden dat in het eerste addendum enkel verwezen werd naar het besluit van de Vlaamse Regering
van 23 april 2021 als rechtsgrond en niet naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.05.2021 om het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 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
en het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de
engagementen in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 bij voornoemde
hoogdringendheid te ondertekenen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17.06.2021 waarbij het besluit van het college van burgemeester en
schepenen dd. 21.05.2021 houdende de goedkeuring en ondertekening van het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 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
en het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de
engagementen in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 werd bekrachtigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een specifieke subsidie voor de Vlaamse
gemeentebesturen ter ondersteuning van de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching,
contactonderzoek en aandacht voor kwetsbare personen (optie 1) voor de periode van 1 september tot en met 15 oktober
2021;
Gelet op het feit dat, overeenkomstig artikel 10 §2 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021, de lokale
besturen ten laatste op 30 september 2021 op digitale wijze aan het Agentschap Binnenlands Bestuur de eventuele
verderzetting van hun bestaand engagement dienen te melden om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor de
periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 door het insturen van een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
zoals vermeld in artikel 10, 2° van voor vermeld besluit;
Gelet op het feit dat de complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de COVID19-pandemie;
Overwegende dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
met bijlagen – optie 1 goed te keuren;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – Kennis te nemen 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, het
geconsolideerde besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van
de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Art. 2. – kennis te nemen en goed te keuren van het voorliggend addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het
kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie met bijlagen te versterken.

Art. 3. – De algemeen directeur en de burgemeester te machtigen het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
met bijlagen – optie 1 te ondertekenen.
Art. 4. – Onderhavige beslissing met het addendum van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen – optie 1 digitaal
over te maken hat Agentschap Binnenlands Bestuur.
16.

LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT - INSTAP - GOEDKEURING

Gelet op art. 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en later wijzigingen;
Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat
en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York in 2015
aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken;
Gelet op het ondertekenen door gemeente De Haan van het Burgemeestersconvenant 2030, aangaande de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen;
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030;
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024;
Overwegende dat ook de Vlaamse en lokale overheden hun verantwoordelijkheid in deze moeten nemen;
Gelet op de doelstellingen van het meerjarenplan:


















2E01-01: Gebruik duurzame materialen stimuleren en zwerfvuil aanpakken / Zonnedelen mogelijk maken –
opleggen maatregelen maximaal gebruik hemelwater, ook in appartementsgebouwen – opmaken verordening
duurzaam bouwen, hergebruik hemelwater, afbakenen infiltratiegevoelige gebieden;
2E02-01: Subsidiesystemen evalueren en bijsturen;
2E02-02: Voorzien van oplaadpunten / Voorzien van oplaadpunten in (ondergrondse) garagecomplexen en
parkeerterreinen voor elektrische voertuigen;
2E02-03: Subsidies regenwaterput, warmtepomp, zonneboilers, aanleg groendaken;
2E03-01: LED en dimbare openbare verlichting verder uitrollen / LED en dimbare openbare verlichting verder
uitrollen na selectie – overdracht openbare verlichtingsinfrastructuur naar Fluvius;
2E04-01: Invoer van taxicheques;
2E05-01: Beperken aantal voertuigen en vergroening wagen- en machinepark;
2E05-02: Gebruik duurzame materialen en hergebruik opleggen in bestekken / Duurzaam denken in
gemeentelijke gebouwen - Herbruikbare energie bij renovatie en herinrichting infrastructuur – plaatsen van
elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen, fietsstallingen, pompen, e.a. – herzien subsidiereglement (water,
energie) – PV-installatie op gemeentelijke gebouwen waar mogelijk – stimuleren van duurzame groepsaankopen
– bij opmaak plannen: bomen, rustplaatsen, e.a. intekenen.
2F02-01: Samentuinen, volkstuinen, stadstuinieren;
2F02-02: Inrichting groenzones en belevingswegen;
2F02-03: Omvormen gazons naar zoem- en bloemrijk grasland;
2F02-04: Opmaak beheersplan laanbomen;
2F02-05: Aanplanten van bomen en groen (o.a. laanbomen);
2F02-06: Uitwerken belevingspad in duinbossen (samen met dienst Jeugd);
2F02-07: Aanmoedigen personeel voor duurzame verplaatsingen woon/werk;
2F02-09: Aankoop/subsidie natuurgebieden / Ondersteuning beheer natuurreservaten;

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent en de gewenste en
mogelijke acties uitvoert;
Overwegende dat de gemeente recht heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en latere wijzigingen houdende o.a. de regeling voor het
Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, meer bepaald art. 326 t/m 334;
Met eenparigheid van stemmen;

BESLIST :
Art. 1. – Het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten goed te
keuren.
Art. 2. – Onderhavig besluit via het Digitaal loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur op te laden.
17.

MEDEDELINGEN - MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE INTERPELLATIES



AANHOORT de mededeling door de voorzitter dat de volgende gemeenteraad voorzien is op donderdag 2 september
2021.



STELT VAST, dat geen schriftelijke interpellaties werden ingediend.



AANHOORT, de mondelinge interpellaties gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De zitting wordt geheven om 22.25u.
NOTULEN GEMEENTERAAD
De notulen van de gemeenteraad van donderdag 17 juni 2021 worden als goedgekeurd beschouwd, aangezien er tijdens
onderhavige zitting door de raadsleden ter zake geen opmerkingen werden gemaakt.

Franky Museeuw
Algemeen directeur

Kris Steen
Voorzitter

