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Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d.
28/03/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het zittmgsverslag van de vergadering d.d. 28

maart 2019 goed.

2. Zefier: goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van Zefier
op 13/06/2019.

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op

artikel 41;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;

Gelet op de uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 tot de gewone algemene vergadering van
de cvba Zefier op 13 juni 2019;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde

agendapunten te weigeren;
BESLIST, met eenparigheid van stemmen
Artikel l:
Om, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten

aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene

vergadering van de cvba Zefier van 13 juni 2019, zijnde
l. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3. Goedkeuring van de J aarrekening 2017-20 18 (balans, resultatenrekening, winstverdeling

en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;

5. Statutaire benoemingen.
Artikel 2:
In de gemeenteraad van 28/02/2019 werd mevrouw Sylvia Vaahoorenweder, raadslid,

aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen

tot en met 31/1/2024. De heer Eddy Goethals, raadslid, werd aangesteld als plaatsvervangend

vertegenwoordiger.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv
d.d. 11/06/2019.

Overwegingen
Gelet op het feit dat gemeente Zuienkerke aangesloten is bij TMVS dv;



Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbriefvoor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni
2019, waarin de agenda werd meegedeeld;

Gelet de bepalingen vaja het Decreet Lokaal Bestuur;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel l.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de

algemene j aar^ergadermg TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

l. Toetredingen

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

3. a. Goedkeuring van de j aarrekening voor het boekj aar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018

4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen ~- raad van bestuur

8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen

Artikel 2.
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering

van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met

betrekking tot de agendapunten van voomielde algemene vergadering.

Artikel 3.
In de gemeenteraad van 28/02/2019 werd de heer Geert Quintens, raadslid, wonende

Hoeksam 3 te 8377 Zuienkerke, e-mailadres: geert.quintens@zuienkerke.be, aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen tot en met

31/12/2024.
De heer Eddy Goethals, raadslid, wonende Dorpweg 26 te 8377 Meetkerke, e-mailadres:

eddy.marierose@telenet.be, werd aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit zal :
- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat l te 9000 Gent,

hetzij per elektronische post, 2019061 lAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.

4. WVI: goedkeuren agenda van de algemene vergadering d.d. 27/06/2019.
Gelet op:
n het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

• het feit dat de gemeente Zuienkerke deelnemer is van de West-Vlaamse Intercommunale

dienstverlenende vereniging, afgekort WVI;
• de statuten van WVÏ;

N het schrijven van WVI van 25 maart 2019 met aanduiding van de agenda voor de

algemene vergadering van 27 juni 2019;
Overwegende dat:
A. De algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI zal dienen te beslissen

over de verlenging van WVI per 108/11/2019 voor een nieuwe looptijd van 18 jaar.



B. Het verlengen van en de deelname van de gemeente in WVI voor gemeente Zuieakerke

een aantal belangrijke troeven heeft:
WVI beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de
deelnemende gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op verschillende

beleidsdomeinen;
" de deelnemers van WVI genieten van de schaalvoordelen, investermgs capaciteit en

risico spreiding die gegenereerd worden door samenwerking tussen gemeentebesturen

en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

B er zijn rechten en voordelen verbonden aan de deelname in WVI, ondermeer op het

vlak van medezeggenschap en inspraak in de door WVI vooropgestelde strategie;
B de werking van WVI in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd; zoals

blijkt uit het evaluatierapport 2013-2018;
H voor de toekomst een strategisch plan met een financieel meerjarenplan door WVI is

opgesteld, waaruit blijkt dat onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal

is gegarandeerd;
B" het verder zetten van de lopende projecten van WVÏ in de gemeente Zuienkerke

opgesomd in hetjaarverslag 2018;
C. Andere structuren dan een dienstverlenende vereniging deze voordelen niet, of toch

minstens niet in dezelfde mate kunnen realiseren. Bij wijze van voorbeeld valt te wijzen

op het volgende:
de rechtsvorm van een Provinciale Ontwikkelmgsmaatschappij is er niet op gericht om

projecten van gemeentelijke belang te realiseren;
de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijfzou niet dezelfde schaalvoordelen

genereren en vereisen dat hiervoor nieuw personeel wordt in dienst genomen.

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel l.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering

van de dienstverlenende vereniging WVI die plaatsvindt op 27 juni 2019 worden
goedgekeurd:
l. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 28-02-2019

2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)

3. verslag van de commissaris

4. jaarrekeningen 2018
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris

6. evaluatierapport 2013-2018

7. strategisch plan 201 9-2025
8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
9. mededelingen

Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zuienkerke, houder van 1-177 aandelen, die zal
deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI die

plaatsvindt op 27 juni 2019 om 18.30u u in CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout,
wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling:
B er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking

tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te

ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de

algemene vergadering uit te voeren.
deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, m geval de op

27 juni 2019 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen
en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met



betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stulcken, notulen, aanwezigheidslijsten

te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de

algemene vergadering te realiseren.

Artikels.
In de gemeenteraad van 31/01/2019 werd de heer Alain De Vlieghe, burgemeester, wonende
Nieuwe Steenweg 40a te 8377 Zuienkerke, aangesteld als vertegenwoordiger voor de

algemene vergaderingen van de West" Vlaamse Intercommunale, en dit voor de ganse

legislatuur.

De heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke,

werd aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij

genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis

van te geven aan WVI vóór 24 juni 2019.

5. RESOC Noord-West-Vlaanderen: aanstellen vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger en tevens afgevaardigde in de

ERSV West-Viaanderen vzw.

Motivering

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 30/09/2004 houdende de toetreding van de gemeente
Zuienkerke tot de vereniging zonder winstoogmerk "ERSV West-Vlaanderen".

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad d.d. 03/01/2019 dient een vertegenwoordiger

vanuit de gemeenteraad aangesteld te worden voor RESOC Noord-West-Vlaanderen en

tevens als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering

ERSV West-Vlaanderen vzw.

Gelet op de uitslag van de geheime stemming,

Besluit
met eenparigheid van stemmen

Enig artikel

De heer Jacques Demeyere, schepen, wonende Oostendse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke,

wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor RESOC Noord-West-Vlaanderen en als

afgevaardigde in de algemene vergadering ERSV West-Vlaanderen vzw, en dit voor de ganse

legislatuur.

Mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, raadslid, wonende Oostendse Steenweg 81 te 8377

Zuienkerke, wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger en als

plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering ERSV West-Vlaanderen vzw, en

dit voor de ganse legislatuur.

6. Afdeling Vastgoedtransacties: goedkeuring ontwerpakten kosteloze
grondafstand en erfdienstbaarheid van doorgang m.b.t. de realisatie van
een recreatieve fietsverbinding doorheen hef domein Polderwind.

Gelet op de aanleg van een recreatieve fietsverbinding doorheen het domein Polderwind die

een verbinding mogelijk moet maken tussen de Vagevuurstraat met de Dullemolenstraat;
Overwegende dat deze fietsverbinding een onderdeel is van een inrichtingsdossier voor

ruimere omgevingsaanleg en gerealiseerd wordt door vzw Rode Kruis Vlaanderen en de vzw

Rode Kruis Hotel;



Overwegende dat de vzw Rode Kruis Hotel hiervoor een PDPO-projectdossier indiende voor

het bekomen van financiële steun via dit Europees plattelandsprogramma;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28/12/2017 waarbij de gemeente Zuienkerke
hiervoor een éénmalige subsidie verleent van 50.000,- euro;
Overwegende dat in ruil voor de publieke financiering het Provinciaal Management Comité

van het PDPO III-programma aan het Rode Kruis vroeg om het publieke karakter van de

fietsverbinding te garanderen;

Overwegende dat op basis van de eigendomsstructuur diende te worden overgegaan tot de

opmaak van volgende overeenkomsten:
Een publieke erfdienstbaarheid van doorgang over de gronden van het Rode Kruis,

samenvallend met het tracé en de breedte van het fietspad zelf (2 afd. sec. C 396g)
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor 20 jaar en vervolgens stilzwijgend verlengd

voor de duur van l jaar;
Partijen: gemeente Zuienkerke versus het Belgisch Rode Kruis/Rode Kruis Vlaanderen en
het Rode Kmishotel.

Een publieke erfdienstbaarheid van doorgang over de gronden van de manegehouders van

de Vagevuurhoeve (Zuienkerke l afdeling sectie C deel van perceel 574d) en dit voor
onbepaalde duur

Partijen: gemeente Zuienkerke versus Vagevuurhoeve

Een kosteloze eigendomsoverdracht van een deel van een gezamenlijke oprit waarvan de

manegehouders en de bewoner van de Vagevuurstraat 16 eigenaars zijn aan de gemeente

Zuienkerke.
Partijen: gemeente Zuienkerke versus Vagevuurhoeve (Zuienlcerke, l afdeling sectie C

deel van perceel 574 d -~ 51 m2)

gemeente Zuienkerke versus bewoner Vagevuurstraat 16 (Zuienkerke, l afdeling sectie C

deel van perceel 579 g ~ 48 m2)

Gelet op de principiële goedkeuring van deze overeenkomsten in de gemeenteraad van

31/05/2018 met het verzoek de Afdeling Vastgoedtransacties opdracht te geven tot het
opmaken en verlijden van de desbetreffende aktes;

Gelet op de ontwerpakten inzake kosteloze grondafstand en erfdienstbaarheid van doorgang

opgemaakt door de afdeling vastgoedtransacties tussen:

Enerzijds Het Belgisch Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen en Het Rode Kruishotel
(eigenaar) en anderzijds de gemeente Zuienkerke (begunstigde) voor de vestiging van een
erfdienstbaarheid van doorgang op een st'ook grond van perceel gelegen Zuienkerke, 2

afdeling sectie C nr. 396 g, zoals aangeduid op het opmetingsplan d.d. 01/04/2019
opgemaakt door landmeter-expert Lieven Vergauwen;

Enerzijds de heer Lapin Romain (de overdrager) en anderzijds de gemeente Zuienkerke
(de verkrijger) voor gratis grondafstand, in het kader van de aanleg van een recreatieve
fietsverbinding, van een strook grond van 48 m2 gelegen in de Vagevuurstraat Zuienkerke

l afdeling sectie C deel van perceel 579g, aangeduid als lot 3 op het opmetmgsplan d.d.

01/03/2018 opgemaakt door landmeter-expert Lieven Vergauwen;

Enerzijds de heer Verdmye Marc en mevr. Jacxsens Ann (de overdrager) en de gemeente
Zuienkerke (de verkrijger) voor kosteloze grondafstand in het kader van de aanleg van een

recreatieve fietsverbinding , van een strook grond van 51 m2 gelegen in de Vagevuurstraat

Zuienkerke l afdeling sectie C deel van perceel 574d, aangeduid als lot 2 op het
opmetmgsplan d.d. 01/03/2018 opgemaakt door landmeter-expert Lieven Vergauwen en
tevens in de akte opgenomen de vestiging van een nieuwe erfdienstbaarheid van doorgang

op een strook grond van 649 m2 gelegen te Zuienkerke l afdeling sectie C deel van

perceel 574d, aangeduid als lot l op het opmetmgsplan d.d. 01/03/2018 opgemaakt door
landmeter-expert Lieven Vergauwen;



BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel l:
Zijn goedkeuring te verlenen aan de desbetreffende ontwerpakten met bijhorende plannen.

Artikel 2:
De gemeente laat zich voor het verlijden van de akte vertegenwoordigen door de

instmmenterende ambtenaar.

7. Beslissing om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor de
afname van de overheidsopdracht voor diensten "Raamcontract voor de
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen".

Gelet op:
a artikel 40, § Ijuncto artikel 41, 10 ° van het Decreet Lokaal Bestuur;

a de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
» de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18/09/2017 om de

interesse van de gemeente tot toetreding aan een aarükoopcertole voor de aanbesteding

van een overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van

VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan

VVSG vzw mee te delen;
» de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot

gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel
'"'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten

voor Vlaamse lokale besturen"

» de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van l 7 november 2017 (BDA-
nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november

2017 (nr. 2017/S 224-466080);
» de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni

2017 waar is bepaald dat:
o WSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°,

b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het
kader van vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de

opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen

zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp
uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de

aankoop centrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten
inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden

van het bestek en de offerte van de dienstverlener;

o Het raamcortoct niet exclusief is, en dus VVSG vzw - net als de andere afnemers

steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract

maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten
toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht

wordt beschouwd;
o De beslissing van de Raad van Bestuur van VVSG vzw van 17/10/2018 waarbij

voornoemd raamcontract is gegund aan Bpost;

Overwegende hetgeen volgt:

® De voornoemde opdracht van VVSG vzw "Raamcontract voor de sluiting van individuele

contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen is een



raamconü'act met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale

inde zin van artikelen 2, 6 , a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016;

» De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de

aankoop centrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr.
WSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

® Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende

redenen:
o de in de aankoop centrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het

bestuur;
o het bestuur moet zelf geen plaats mgsprocedure voeren wat een besparing aan tijd

en geld betekent;
o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise Inzake de

aanbesteding van postdiensten;

® De gemeente is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract(geen

afnameverplichting);
a De nodige budgetten zijn beschikbaar.

Besluit, met eenparigheid van stemmen

Artikel l
De gemeente doet beroep op de aankoop centrale van WSG vzw voor de aanbesteding van

een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract "Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen1'1

(Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18)

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

8. Toetreding tot de vrijblijvende raamovereenkomst ICT van de stad Brugge.
De gemeente tekende in het verleden in op het ICT raamcontract van de stad Bmgge maar

deze raamovereenkomst liep ten einde in oktober 2018.

Een raamovereenkomst ~ in dit geval voor ICT - vereenvoudigt sterk de aankoop van

middelen en diensten en vermijdt de administratieve overhead van een klassieke

overheidsopdracht.

De stad Brugge sloot in het college van burgemeester en schepenen van 19/11//2018 als

opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor ICT-middelen.
Deze raamovereenkomst is verdeeld over meerdere percelen en per perceel gegund aan de

leverancier met het beste voorstel.

De raamovereenkomst is bovendien volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele aankoop-

verplichting en geen budgettaire impact.

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel:
Zijn goedkeuring te verlenen om aan te sluiten bij de ICT-raamovereenkomst 2018-2024 van

de stad Bmgge en dit voor perceel l, desktop hardware.



9. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCIVIW.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen, meer in

het bijzonder artikel 41, 2 alinea, 5° en artikel 196;

Overwegende dat het aangewezen is een beheersovereenkomst af te sluiten tussen de

gemeente en het OCMW;

Gelet op het voorgelegd ontwerp van beheersovereenkomst tussen de gemeente en het
OCMW Zuienkerke op voorstel van het MAT d.d. 12/04/2019;

BESLIST, met eenparigheid van stemmen

Artikel l.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW als volgt goed te keuren:

1/Inleiding
Gemeente en OCMW zijn complementaire besturen actief binnen hetzelfde territorium. De

doelstelling van beide besturen is een zo goed mogelijk functioüerende organisatie tot stand te
brengen om de meeste efficiënte dienstverlening aan de bevolking te bieden en te garanderen.

De nood aan integraal besturen met meer bestuurskracht, de financiële beperkingen en de
mogelijkheden tot efficiëntiewinst via schaalvoordelen en verminderde overheadkosten

brengen beide besturen dichter bij elkaar.

Het Decreet Lokaal Bestuur (art. 40 en art. 77) bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad

en OCMW-raad.

In deze context is het dan ook aangewezen verder uitvoering te geven aan de mogelijkheden

tot samenwerking die het meest mogelijkheden tot efficiëntieverhoging en
organisatieversterking met zich meebrengen, rekening houdend met de eigen specificiteit en

de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen.

2, Domeinen van samenwerking
Om de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen, wensen de gemeente en het OCMW

ondersteunende diensten die voor beide organisaties gelijklopen, samen te brengen en uit te
bouwen als gemeenschappelijke diensten.

Er is één financieel directeur en één algemeen directeur. Deze worden bijgestaan door de

dienstverantwoordelijken.
De gemeenschappelijke diensten worden gecoördineerd, aangestuurd en gestructureerd in de

gemeente.

Er is een gemeenschappelijk ICT- en ICT-veiligheidsbeleid.
Het OCMW kan prioritair gebruik maken van materialen en diensten van de gemeente, alsook

omgekeerd.
Beide besturen komen maximaal als één geheel "lokaal bestuur" naar buiten.

3, De inhoudelijke taakverdeling tussen gemeente en OCMW
Het Decreet Lokaal Bestuur (art. 40 en art. 77) bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad

en OCMW-raad.



4, Personeel
De personeelsleden van gemeente en OCMW worden aangestuurd door de algemeen

directeur, bijgestaan door de dienstverantwoordelijken.

Personeelsleden van het OCMW kunnen ingezet worden binnen de gemeente en omgekeerd.

Kiuiselingse delegatie is mogelijk. De bevoegde organen van de gemeente of het OCMW

kunnen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid op grond van onderhavige

beheersovereenkomst toevertrouwen aan personeelsleden van het ander bestuur, binnen de

grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.

5, Kostentoemjzing
De personeelskosten worden ten laste genomen door het bestuur dat het personeel aanstelt,
ongeacht waar het personeelslid werkzaam is. Er gebeurt geen interne facturering van

personeelskosten.

Investermgs- onderhoudskosten worden ten lastegenomen door het bestuur dat eigenaar is van

het onroerend goed.

6, Samenaankopen
De gemeente neemt het initiatief tot maximale samenaanlcoop van goederen en diensten.

Artikel 2.
De bovengenoemde beheersovereenkomst treedt in werking vanaf heden.

10.Reglement delegatie bevoegdheden door de gemeenteraad aan het college.
Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) somt een aantal bevoegdheden op die aan het college van

burgemeester en schepenen worden toevertrouwd. Ook andere wetten en decreten geven

bevoegdheden aan het college.

Het college oefent ook die bevoegdheden uit die de gemeente eraan delegeert. Dat kan niet

voor de in art. 41 DLB opgesomde bevoegdheden van de gemeenteraad. Verder kan de

gemeenteraad geen bevoegdheden delegeren aan het vast bureau en kan de OCMW-raad geen

bevoegdheden delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

BESLIST, met eenparigheid van stemmen

Artikel l.

De gemeenteraad delegeert aan het college, de taken inzake dagelijks bestuur.

De omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" is opgenomen in een

gemeenteraadsbe sluit.

Artikel 2.
a Personeel:

o De gewone aanstellingsbevoegdlieid (inclusief terbeschikkmgstellingen, ontslag, tucht

en dading) is een eigen bevoegdheid van het college, die dit kan delegeren aan de
algemeen directeur.

o De uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer is een eigen bevoegdheid van de

algemeen directeur. De bevoegdheid voor het omschrijven van het begrip "dagelijks

personeelsbeheer" wordt gedelegeerd aan het college.

Gemeentelijke reglementen:



o Het vaststellen van het tarief en de bepaling van de wijze van innen van gemeentelijke

tarieven en gemeentelijke retributies wordt gedelegeerd aan het college van

burgemeester en schepenen.

11. Reglement begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling
tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,

inzonderheid artikel 41, tweede lid, 8°, 10° en 11° en artikel 56 §2 en §3/1°, 5°, 6° en 8°;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2007 betreffende de goedkeuring

van het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt
verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van

burgemeester en schepenen;

Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en op de gewijzigde regelgeving in
verband met het begrip "dagelijks bestuur";

Overwegende dat het aangewezen is om het begrip "dagelijks bestuur" opnieuw te definiëren

en hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking;

Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt om vast te stellen wat onder het begrip

"dagelijks bestuur" moet worden verstaan;

Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" op maat

van de eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van

burgemeester en schepenen duidelijk aflijnt;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen

van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die passen binnen

het door de gemeenteraad gedefinieerde begrip "dagelijks bestuur";

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het stellen van

daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de

gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST, met eenparigheid van stemmen

Artikel l
Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt

verstaan

inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 27 september 2007, wordt opgeheven.

Artikel 2
Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur

wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van

burgemeester en schepenen wordt vastgesteld als volgt:
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Artikel I - Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur.
' l. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften

van het dagelijks leven, de zaken van gering belang en de zaken die naar snelheid van

optreden een dringend karakter vertonen.

}2, Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van verbintenissen met
financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de

overheidsopdrachtenwetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur (bv. aangaan

leningen, uitgeven schuldpapier,..)

Dit omvat ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het

oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het meerjarenplan.

Artikel 2 - Omsclirijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van
overheidsopdrachten.
i l. Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en

diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan het college

van burgemeester en schepenen :

* Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het exploitatiebudget.

* Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van opdrachten met

financiële impact op de kredieten van het investering sbudget waarvan het bedrag de op

dat moment geldende, bij Koninldijk besluit vastgestelde, grens voor het voeren van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet overschrijdt.

}2. Worden eveneens als dagelijks bestuur beschouwd waarvoor het college van burgemeester

en schepenen bevoegd is: alle beslissingen met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen

aan een lopende overheidsopdracht, hetzij geïnitieerd door de gemeenteraad, hetzij door het
college van burgemeester en schepenen, genomen in toepassing van artikel 37 en 38 van het

koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

De wijzigingen aan de lopende overheidsopdrachten dienen hierbij te worden beperkt tot
20%

?3. De bepalingen en beperkingen opgenomen in de voorgaande paragrafen van onderhavig
artikel kunnen in geen geval afbreuk doen aan de bevoegdheid van het college van

burgemeester en schepenen om op eigen initiatief de plaatsingsprocedure en de voorwaarden
van overheidsopdrachten vast te stellen in gevallen van dwingende en onvoorziene

omstandigheden, zelfs indien dit niet valt onder de huidige omschrijving van het begrip
dagelijks bestuur, voor zover het college van burgemeester en schepenen zich hierbij

beroepen op de bepalingen van artikel 56 §4 en artikel 269 van het decreet lokaal bestuur.
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Artikel 3 - Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van
beheer van inrichtingen en eigendommen van de gemeente.
§1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle daden van beheer over
onroerende goederen. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en

nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, ... van het goed. Deze daden
worden beschouwd als dagelijks bestuur.

}2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en

eigendommen door het college van burgemeester en schepenen, en dus dagelijks bestuur, de
vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen

met een maximale duur van 9 jaar.

§3. In afwijking van paragraaf 2 van onderhavig artikel behoort het verlenen van

begraafplaatsconcessies onverminderd tot het dagelijks bestuur.

Artikel 4 - Rapportage

De besluiten door het college van burgemeester en schepenen genomen met toepassing van

onderhavig reglement houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur, kunnen door

de gemeenteraadsleden en de leden worden ingezien in de notulen van het college van

burgemeester en schepenen.

Artikel 5 - Inwerkingtreding
Dit besluit is van toepassing vanaf heden.

Artikel 6 ~- Kennisgeving

Een afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de algemeen en financieel

directeur.

12.Vaststelling van de vrijgestelde verrichtingen voor het uitoefenen van een
voorafgaand visum door de financieel directeur.

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen,

in het bijzonder artikelen 177, 266 en 267;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 99;

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en verdere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 92;

Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor de

voorafgaande krediet- en wetmatigheids controle van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact overeenkomstig de voorwaarden vermeld in

artikels 266 en 267 van het Decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat de gemeenteraad, na advies van de financieel directeur, de
nadere voorwaarden kan bepalen waaronder de financieel directeur deze taak uitoefent; dat

de gemeenteraad ook bepaalde categorieën van dagelijks bestuur kan uitsluiten van de
visumverplichting; dat deze uitsluitingen dienen te gebeuren binnen de grenzen die door de

Vlaamse Regering zijn vastgesteld;
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Overwegende dat de Vlaamse Regering beslist heeft dat de raad onder andere volgende

categorieën van verrichtingen niet kan uitsluiten van de visumverplichting, namelijk:

® De aanstelling van statutaire personeelsleden;

« De aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;

® De aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;

® De verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;

a De verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar of waarvan

hetjaarUJkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro;
a De investering s subsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro.

Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor
dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.

Overwegende dat de drempels inzake overheidsopdrachten gewijzigd zijn en het bedrag
voor opdrachten gesloten met aanvaarde factuur is vastgelegd op 30.000 euro (exclusief

BTW);

Gelet op het voorstel van de financieel directeur om enkel volgende categorieën van

verrichtingen uit te sluiten van de visumverplichting:

9 De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom
in het exploitatiebudget tot een beloop van 30.000 euro, exclusief BTW.

Verbintenissen in het kader van het investeringsbudget worden nooit vrijgesteld.
Voor de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk is moet steeds de totale duurtijd

van de verbintenis in aanmerking genomen worden. Indien de duurtijd niet op voorhand

vast te leggen is, er moet worden uitgegaan van een duurtijd van 4 jaar.

» Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan l j aar.

Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling

gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan l jaar. Bij opeenvolgende contracten voor

dezelfde functie moet de totale duur aangenomen worden voor de toepassing van deze

bepaling.

Overwegende dat het organi s atiebeheersings systeem de nadere voorwaarden bepaalt die

gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en

regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverp lichting zijn uitgesloten;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 267 van het DLB het college van burgemeester en

schepenen op eigen verantwoordelijkheid een verbintenis mag viseren als de
financieel directeur weigert een visum te geven;

Overwegende dat de verbintenis pas kan worden aangegaan als de raad kennis heeft genomen

van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST, met eenparigheid van stemmen

Artikel l - Opheffing beslissing
De beslissing houdende het vastleggen van de voorwaarden voor de uitoefening vaa het

voorafgaand visum door de financieel directeur zoals vastgelegd in de gemeenteraad van 27

september 2007 wordt opgeheven.

Artikel 2 - Vrijgestelde verrichtingen
Het voorstel van de financieel directeur wordt aanvaard met als gevolg dat volgende

categorieën van verrichtingen zijn uitgesloten van de visum verplichting;
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• De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom

in het exploitatiebudget tot een beloop van 30.000 euro, exclusief BTW.

Verbintenissen in het kader van het investeringsbudget worden nooit vrijgesteld.

Voor de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk is moet steeds de totale duurtijd
van de verbintenis in aanmerking genomen worden. Indien de duurtijd niet op voorhand vast

te leggen is moet er worden uitgegaan van een duurtijd van 4 jaar.

• Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan l jaar.

Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling
gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan l jaar. Bij opeenvolgende contracten voor

dezelfde functie moet de totale duur aangenomen worden voor de toepassing van deze

bepaling.

Artikel 3 - Modaliteiten uitoefening visum

De volgende modaliteiten waaronder het visum wordt uitgeoefend moeten worden nageleefd:

• In functie van het verlenen van een visum dient het volledige dossier aan de financieel

directeur te worden bezorgd, zijnde alle stukken vereist om de wettigheid en regelmatigheid te

kunnen beoordelen.

• Het dossier aan visum onderworpen wordt altijd voorafgaand aan het aangaan van de

verbintenis voorgelegd aan de financieel directeur (tenzij overmacht).

• Een visum zal nooit achteraf gegeven worden
• De financieel directeur moet steeds over een redelijke tijdsspanne beschikken om het dossier

te beoordelen (in verhouding tot de complexiteit van het dossier).

• Het visum ontslaat de budgethouder niet van zijn verantwoordelijkheid om de wettigheid en

regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis te controleren.

Artikel 4 - Modaliteiten aanvraag visum

De modaliteiten die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de

wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten
worden vastgelegd in het organisatiebeheersingsmodel.

Artikel 5 - Inwerkingtreding
Dit besluit is van toepassing vanaf heden.

Artikel 6 - Kennisgeving

Een afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de algemeen en financieel

directeur.

13.Kennisname nieuwe samenstelling Seniorenadviesraad.
Ingevolge de statuten van de seniorenadviesraad moet na de vernieuwing van de

gemeenteraad overgegaan worden tot de samenstelling van een nieuwe seniorenadviesraad.
De statuten vermelden tevens dat de samenstelling van de nieuwe seniorenadviesraad ter

kennis meegedeeld moet worden aan de gemeenteraad.

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Enig artikel:
Kennis te nemen van de samenstelling van die nieuwe seniorenadviesraad:

naam en voornaam

Bossuyt Michaël
Tilleman Andréa
Verburgh Eva
Strubbe Gilbert

Afgevaardigde vereniging
individueel
OKRA Zuienkerke
ambtenaar gemeente

OKRA Zuienkerke

functie

voorzitter

penningmeester

secretaris

lid
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De Zaeyer Maria

Declercq Carine
Storme Martin
Doom Jaak

De Smet Diane
De Moor Christiane

Bmsselle Michel
Van Kerrebrouck Herman

Vervaecke Johan

Dermaut Rik
Van Belle Romain

3 x 20 en meer Nieuwmunster

3 x 20 en meer Nieuwmunster

S-plus
S-plus

S-plus
S-plus

CD & V senioren

CD&V senioren

individueel
individueel
individueel

lid
lid
lid
plaatsvervangend lid

lid
plaatsvervangend lid

lid
lid
lid
lid
lid

14. Bekrachtigen van het charter 'Gezonde Gemeente'.

Gelet op het verzoek van Logo Brugge-Oostende om het Charter Gezonde Gemeente te
ondertekenen;

Het Charter Gezonde Gemeente is het fundament van een legislatuur lang werken aan lokaal
beleid inzake (preventieve) gezondheid.

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/02/2019 werd goedkeuring verleend om

het Charter voor een Gezonde Gemeente 2019-2024 te ondertekenen.

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/02/2019 te bekrachtigen

en het hieronder vermeld charter goed te keuren:
Charter

De gemeente Zuienkerke engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019-2024 verder -werk te

maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest

kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde

omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en

welzijnsvoorzieningen, gezonde rijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.
Om dit ie realiseren, streeft gemeente Zuienkerke volgende beleidsintenties na:

a Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde Gemeente — werken aan

preventieve gezondheid.
" Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020- 2025.

Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
n De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij' het

gezondh e idsbe Ie id.

" Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en
onderbou-wd geheel vormen van zo^vel educatie, omgevingsinterventies, afspraken &

regels en zorg & begeleiding.

• Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders.

B Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met
het label Gezonde Gemeente.

a Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te

realiseren,

Gemeente Zuienkerke geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities maar

helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelïmgen en de

int er nationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gemeente Zufenkerke kan hiervoor in eerste instantie beroep doen op het Lokaal
Gezondhe ids o verleg Brugge-Oostende en de inhoudelijke en communicatieve

ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze samenwerking te concretiseren
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kunnen gemeente Zuienkerke en Logo Brugge-Oostende een samenwerkingsovereenkomst
afsluiten. De samenwerkingsovereenkomst kan worden uitgebreid met andere partners zoals

het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Daarnaast kunnen het Logo, het CGG en gemeente Zuienkerke beroep doen op verschillende

Vlaamse expertisecentra zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, liet Vlaams

expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG).

15. Varia.
De voorzitter doet een oproep om naar de infomarkt te gaan in Meetkerke op 21 mei

aangaande het Ventilus project.

Raadslid Eddy Goethals merkt op dat volgens het plannetje ze met hun leiding vanuit 5
badsteden vertrekken.

Schepen Jacques Demeyere antwoordt dat er een 8-tal mogelijkheden zijn maar er maar

vanuit één badstad zal worden vertrokken.

De burgemeester wijst op het openbaar onderzoek dat komende maandag van start gaat.
Schepen Jacques Demeyere stelt dat wordt beweerd dat een ondergrondse kabel na 20 jaar

nog een verzakking kan veroorzaken.
De burgemeester antwoordt dat ondergronds in elk geval beter is dan bovengronds.

Schepen Jacques Demeyere merkt op dat vanuit landbouwkundig oogpunt bovengronds beter

IS.

Schepen Annelies Dewulf stelt dat de impact bovengronds wel groter is.
De voorzitter Geert Quintens wijst er op dat maximum 8 km ondergronds kan.

Schepen Jacques Demeyere stelt voor dat ze de kortst mogelijke afstand nemen.

Raadslid Eddy Goethals stelt zicht de vraag als dan geen rekening wordt gehouden met het
vo gelrichtlij ngebied.

Geen punten meer op de dagorde staande, verklaart de Voorzitter de zitting geheven.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
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