Provincie West-Vlaanderen
OCMW VEURNE
8630
VEURNE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
Vergadering van: 10 januari 2017
Aanwezig: Anja Pilet, Voorzitter; Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Marc Dekervel,
Secretaris.

Openbare vergadering
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD IN VERGADERING DD. 13 DECEMBER
2016
De Raad;
Gelet op de notulen van de raadsvergadering dd. 13 december 2016, opgemaakt door de OCMWsecretaris, de heer Marc DEKERVEL;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van de notulen dd. 13 december 2016, deel openbare vergadering, opgemaakt
door de heer Marc Dekervel.

2. RAAD: UITWISSELING VAN DE BESTE WENSEN VOOR 2017
De Raad;
Mevrouw Anja Pilet, voorzitter OCMW-Veurne, wenst ieder raadslid, alle medewerkers en hun
dierbaren een gelukkig en weldoend 2017;
Tevens benadrukt zij haar aspiraties voor een optimale onderlinge samenwerking als fundament
waarop iedere goeddraaiende organisatie gestoeld is;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt er akte van.

3. RAAD: HERNIEUWING MANDAAT OCMW-RAADSLID – HERBERT CLAREBOUT AKTENEMING
De Raad;
Gelet op de gemeenteraadsbesluit dd. 02 januari 2013 houdende de verkiezing van de OCMWraadsleden;
Gezien de voordrachtakte voor het mandaat van het raadslid Herbert Clarebout een einddatum
voorziet op 31 december 2016, is hij aldus op voormelde datum van rechtswege ontslagnemend;
Gelet op het schrijven dd. 09 december 2016 van de voorzitter van de gemeenteraad met de
mededeling dat de gemeenteraad in vergadering van 28 november 2016 de heer Herbert
Clarebout, wonende te 8630 Veurne, Ollevierslaan 48, als kandidaat-werkend lid van de OCMWraad heeft aangeduid, in opvolging van hemzelf;
Gelet op de akte van eedaflegging dd. 09 december 2016 van de heer Herbert Clarebout, in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jozef Goens, en in aanwezigheid van de
gemeentesecretaris, mevrouw Joke Jonckheere;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 10;

Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. Aldus wordt akte genomen van de eedaflegging van de heer Herbert Clarebout, geboren
te Veurne op 24 december 1952, wonende Ollevierslaan 48 te 8630 Veurne, in opvolging van
hemzelf.

4. BUDGET: ONTWERP BUDGET 2017 - AKTENEMING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing van 12 januari 2016 betreffende de goedkeuring van de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het voorliggende ontwerp van budget 2017:
Waarden
Rijlabels

JR 2014

JR 2015

B 2016

2017

2018

2019

UITGAVEN

14.105.451

14.047.430

14.870.137

15.133.308

15.588.708

15.841.810

ONTVANGSTEN
Inkomstuitgave

15.617.135

14.875.112

15.397.347

15.484.046

15.847.483

16.234.427

1.511.684

827.682

527.210

350.738

258.775

392.617

Aflossingen (excl. NB TL)

242.896

250.963

243.377

Resultaat

107.842

7.812

149.240

Financieel draagvlak

421.811

321.100

445.985

Netto aflossingen

192.341

204.247

113.058

71.073

62.325

53.368

158.397

54.528

279.560

Intresten
Autofinancieringsmarge

Overwegende dat het bedrag van de gemeentebijdrage 2017 bepaald is op 1.500.000,00 EURO
(initieel: 2.062.466 EURO);
Gelet op de omzendbrief BB 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019
en budgetten 2017;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave d.d. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 149-159;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad besluit tot het inwinnen van advies van het CBS

5. PERSONEEL: BESTEDING RESTMIDDELEN VIA4 2016 – GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het Vlaams Intersectoraal akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in
de lokale besturen dd. 31 mei 2013; Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de

sociale partners, m.n. de representatieve vakorganisaties (ACOD, ACV-OD en VSOA), de Vlaamse
regering en de VVSG;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum aan het kaderreglement van VIA4, dat werd
goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 4 juni 2014; Dit addendum biedt onder
meer de mogelijkheid de restmiddelen VIA4-koopkracht over alle rechthebbende besturen te
verdelen in functie van een verhoging van de maaltijdcheques of de bijdrage 2e pensioenpijler;
Gelet op de e-mail van 12 september 2016 van de GSD-V inzake de besteding van de restmiddelen
van VIA4 2016 waarbij geschat wordt dat de restmiddelen voor het OCMW 6.983,16€ bedragen.
Deze middelen dienen aangewend te worden voor de verhoging van koopkracht van de individuele
personeelsleden. In tegenstelling tot de reguliere middelen die enkel kunnen aangewend worden
voor het personeel van de VIA-diensten, kunnen de restmiddelen ingezet worden voor alle
personeelsleden. De restmiddelen dienen aangewend te worden voor de verhoging van de
koopkracht van de individuele personeelsleden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende de aanwending van de
restmiddelen VIA4 2016 voor de verdere financiering van de maaltijdcheques;
Gelet op het gunstig advies van het BOC van 5 december 2016;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave d.d. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de besteding van de restmiddelen VIA4 2016, geeft het
volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring verleend tot de besteding van de restmiddelen VIA4 2016 voor de
verdere financiering van de maaltijdcheques voor alle personeelsleden

6. WZC TER LINDEN: AANSTELLING VAN EEN CRA-ARTS – OPSTART PROCEDURE GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 20 november 2012 houdende de aanstelling van de heer Dr. Guy
Winnock de Grave uit Veurne tot coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het RVT Ter Linden
met ingang van 01 december 2012 voor de duurtijd van 4 jaar;
Overwegende dat de nieuwe aanstellingsprocedure zich als volgt aandient:
•

•
•

•
•
•

Het RVT brengt de vacature van CRA-arts ter kennis van de huisartsen met praktijk
binnen het wachtdienstonderdeel Veurne en de andere huisartsen die op regelmatige
basis recent in het RVT Ter Linden patiënten begeleid hebben en/of momenteel
begeleiden.
Geïnteresseerde huisartsen maken hun kandidatuur schriftelijk kenbaar aan het RVT,
waarvan kopie aan de lokale huisartsenkring.
Vervolgens zal de Kring, na overleg met en akkoord van het RVT, een afgesproken aantal
geschikte kandidaten uit de kandidaten huisartsen CRA’s aan het RVT voorstellen, dat de
uiteindelijke aanstelling zal doen.
De huisartsenkring wordt hiervan in kennis gesteld.
De huisartsenkring levert aan de aangestelde CRA een attest van aanvaarding af.
De CRA dient dit attest, samen met zijn contract met het RVT, ter goedkeuring op te
sturen naar de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.

Kandidaturen, met stavingstukken, kunnen schriftelijk ingediend worden uiterlijk tot 25
januari 2017;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de aanstellingsprocedure voor CRA-arts WZC Ter Linden,
geeft het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring verleend aan de in het overwegende gedeelte omschreven
aanstellingsprocedure.

6. WZC TER LINDEN: RENOVATIEWERKEN BOUW ’57 VERDEELKEUKENS BOUW ’97 –
ERELOONNOTA (6) STUDIEBUREAU - BETAALBAARSTELLING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 08 september 2015 betreffende het investeringsprogramma 20162017 van het WZC Ter Linden, inzonderheid de renovatiewerken in de centrale keuken van de
Bouw ’57 en de verdeelkeukens van de Bouw ’97, en de aanstelling van het studiebureau
INGENIUM uit Brugge voor studie en begeleiding van het bouwproject aan het ereloontarief “in
regie” van 99,00 EURO/uur (excl. BTW), voor ingenieur en 80,00 EURO/uur (excl. BTW), voor CAD;
Gelet op de ereloonnota nr. 20160175 dd. 20 december 2016 van studiebureau INGENIUM NV,
Sint-Annadreef 23 te 8200 Brugge, zijnde de zesde schijf ereloon (periode september 2016 –
november 2016), voor opvolging van de renovatiewerken (technieken) van de Bouw ’57 en de
verdeelkeukens WZC Ter Linden, voor in totaal 44,50 uur, en een totaal bedrag van 4.405,66
EURO (excl. BTW);
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot betaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 160 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de ereloonnota (6) INGENIUM, geeft het volgende
resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt de ereloonnota nr. 20160175 d.d. 20 december 2016 van studiebureau
INGENIUM NV, Sint-Annadreef 23 te 8200 BRUGGE, zijnde de zesde schijf ereloon (periode
september 2016 – november 2016), voor studie en ontwerp van de renovatiewerken (technieken)
van de Bouw ’57 en de verdeelkeukens WZC Ter Linden, voor een totaal bedrag van 4.405,66
EURO (excl. BTW), betaalbaar gesteld.

7. WZC TER LINDEN: AANVRAAG TOT AANKOOP VAN KUNSTWERK / SCHILDERIJ –
GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het schrijven dd. 14 december 2016 van mevrouw Dorine Legein, Galjoenweg 26 te 8670
Koksijde (ODK) met het verzoek tot aankoop van het schilderij “Nieuwpoort – Kaai met Boten 1968” van de hand van kunstschilder Jos Vanbelleghem, dat op de residentie Dageraad van het
WZC Ter Linden aan de muur hangt;
In haar brief beschrijft mevrouw Legein uitvoerig hoe emotioneel zij geraakt werd door bij toeval
op het schilderij met visserstafereel te stuiten (ter gelegenheid van de kunstententoonstelling
“Toeren en Loeren”), waarin zij haar vader Hubert en haar twee nonkels met hun vissersvaartuig
de N 106 duidelijk herkent;
Als enige dochter van het echtpaar Hubert en Jacqueline Legein, ook afstammelingen van een
authentieke vissersfamilie, doet mevrouw Dorine Legein in haar vermeld schrijven een aanvraag
tot aankoop van het schilderij, “zodat het terug in zijn habitat kan terechtkomen, bij haar thuis,
een vissershuisje te Oostduinkerke”;
Overwegende dat het kwestieuze schilderij deel uitmaakt van een schenking van in totaal 8
schilderijen J. Vanbelleghem door de familie Vanbelleghem-Daveloose aan ons O.C.M.W. (cfr.
raadsbeslissing dd. 10 mei 1988);
Gezien de bijzondere situatie van dochter / vader Legein is het verantwoord om ten uitzonderlijke
titel tot de verkoop van het schilderij over te gaan, en dit onderhands, zonder openbare procedure;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 februari 1989 van expert Madeleine Jorissen, Luikersteenweg
118 te 3700 Tongeren, die het schilderij “Nieuwpoort – Kaai met Boten”, in opdracht van
verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. Hasselt (voorganger Ethias), schatte op een waarde van
185.000 BEF;
Overwegende dat het billijk is om de verkoopprijs anno 2017 op te trekken tot 5.000,00 EURO;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave d.d. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de verkoop van het schilderij J. VANBELLEGHEM, geeft
het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot de verkoop van het schilderij “Nieuwpoort – Kaai met
Boten - 1968” van de hand van kunstschilder Jos Vanbelleghem, aan mevrouw Dorine LEGEIN,
Galjoenweg 26 te 8670 Koksijde (ODK), voor een totaal bedrag van 5.000,00 EURO.
Art. 3: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter verfraaiing
van de leefruimtes van de residenties van het WZC Ter Linden.

8. DC DE ZONNEBLOEM: TOEKENNING VAN HET BTW-IDENTIFICATIENUMMER –
AKTENEMING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 08 november 2016 betreffende de BTW-plichtigheid van het DC De
Zonnebloem wegens het overschrijden van de omzetdrempelwaarden, en het stappenplan van het
desbetreffend opstartdossier;
Gelet op het schrijven dd. 12 december 2016 van de FOD Financiën, Algemene administratie
Fiscaliteit te 8620 Nieuwpoort met mededeling van het uniek ondernemingsnummer, dat
geactiveerd wordt als BTW-identificatienummer, te weten: 0212.177.008;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het toegekende btw-identificatienummer voor het DC De Zonnebloem.

9. DC DE ZONNBLOEM: VERSLAG CENTRUMRAAD - AKTENEMING
De Raad;
Gelet op het verslag van de centrumraad van het DC De Zonnebloem dd. 22 december 2016,
opgemaakt door de centrumleider, de heer Björn Pollentier, met bespreking van de volgende
items:
•

Zaalgebruik
Naar aanleiding van het sluiten van een aantal gemeenschapszalen te Veurne (Retorika,
Mardyck en Sint-Jansstudio) is de druk op het gebruik van de polyvalente zaal van het DC De
Zonnebloem fel gestegen

•

Programma 2017
o De Zonnebloem draagt zorg voor de buur(t)
- 70-jarigen in 2017, met aanbieding van geschenk (o.a. bonnetje voor maaltijd en
bewegingsactiviteit in het DC De Zonnebloem)
- Ontmoetingsmomenten organiseren in een wijk (bv. voorstad)
- Mobiele antennepunten met pop-up dienstencentrum (bv. Houtem)
- Mantelzorg InTouch-project
- ’t Veurns Babbeluurtje
- Het Thuiszorgkaartje
- Het sneeuwruimen in samenwerking met Interwest
o Samenwerking Centrumraad – Seniorenadviesraad

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het verslag van de centrumraad dd. 22 december 2016.

10. DC DE ZONNBLOEM: WOONZORG VEURNE – VERSNELDE TOEWIJZING VAN EEN
SOCIALE HUURWONING – VASTSTELLING VAN DE DOELGROEPEN - AKTENEMING
De Raad;
Gelet op het dienstnota dd. 09 januari 2017 van mevrouw Sabine Jacobs, zorgcoach van het
Woonzorgproject Veurne, met, ter verduidelijking, een omschrijving van de doelgroepen die

overeenkomstig het kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007, inzonderheid art. 24, in
aanmerking komen tot een versnelde toewijzing voor huur van sociale woningen;
Het betreft de volgende doelgroepen:
1) Een dakloze: personen zonder een vaste verblijfplaats, personen in noodopvang, personen die
in een opvangcentrum verblijven (vb. vrouwenopvang, thuislozen, asielzoeker en
immigranten,..), maar ook personen die binnenkort uit een instelling komen (jeugdinstelling,
medische instelling, penitentiaire inrichting,…), voorgedragen door OCMW of CAW
2) Een jongere die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere
jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding en jongeren, niet ouder dan 21
jaar, die zelfstandig wonen of gaan wonen, en met begeleiding, voorgedragen door een
centrum of door het Centrum voor Algemeen Welzijn;
3) Een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, kan
door de hiervoor erkende diensten worden voorgedragen
Overwegende dat de kandidaat-huurders bijkomend de opgestelde begeleidingsmaatregelen dienen
na te leven;
Overwegende dat in het Lokaal woonoverleg van 5 februari 2015 het advies werd geformuleerd om
een toewijzingscommissie op te richten en de woonzorgcoördinator van Woonzorg aan te stellen als
trekker van dit comité;
Overwegende dat de organisaties die momenteel in de toewijzingscommissie zetelen deze zijn die
krachtens artikel 24 van het Sociale Huurbesluit bevoegd zijn om de doelgroepen voor een versnelde
toewijzing voor te dragen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van deze dienstnota.

11. SOCIALE DIENST: NIEUWE REGLEMENTERING BETREFFENDE DE “TIJDELIJKE
WERKERVARING” - AKTENEMING
De Raad;
Gelet op het rondschrijven dd. 14 november 2016 de Vlaamse regering, Afdeling Werk en
Economie, waarin meer informatie verstrekt wordt over het nieuwe stelsel van “Tijdelijke
werkervaring” “TWE”;
Overwegende dat het Vlaamse decreet en besluit met de nieuwe maatregelen van “Tijdelijke
werkervaring” de OCMW’s en de VDAB wil aansturen om elk op hun terrein één en dezelfde
doestelling na te streven, namelijk, het stimuleren van de professionele activering en uitstroom
naar betaald werk in het normaal economisch circuit, en om daartoe eenzelfde werkwijze en
afhandeling te volgen;
De inbedding van de tewerkstellingen art. 60 in het nieuwe Vlaamse stelsel van “tijdelijke
werkervaring” zal voor het OCMW qua begeleiding o.a. de volgende implicaties met zich mee
brengen:
•
Doelgroep: enkel voor mensen die recht hebben op leefloon of equivalent
•
Werkplaats: cliënt mag max. 6 maanden blijven op eenzelfde werkplaats
•
Instroom: cliënt kan pas starten na grondige inschatting door OCMW (binnen 2 jaar
instappen in de reguliere arbeidsmarkt)
•
Traject TWE (maximum 2 jaar)
o Start (voortraject) – maximum 2 maanden
o Tijdens art 60 – rotatie/mutatie tussen de werkplekken
o Na art 60: IBO, werkstage
•
Trajectbegeleiding art.60 – slechts 1 trajectbegeleider per cliënt art 60

De inbedding van de tewerkstellingen art. 60 in het nieuwe Vlaamse stelsel van “tijdelijke
werkervaring” zal voor het OCMW de volgende financiële implicaties met zich mee brengen:
•
Behoud van de open-end financiering¨
•
Budgetneutraliteit
•
Bekrachtiging van de autonomie van de OCMW’s
•
Behoud contingent “verhoogde toelage” maar wel enkele wijzigingen in toepassing
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het schrijven dd. 14 november 2016 van de Vlaamse regering, Afdeling
Werk en Economie.

12. SOCIALE DIENST: NIEUWE MINISTRIËLE STEUN- EN FINANCIERINGSMAATREGELEN
“MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE” - AKTENEMING
De Raad;
Gelet op het rondschrijven dd. 22 december 2016 de Minister van Maatschappelijke Integratie
betreffende de nieuwe financieringsmaatregelen ten gunste van de O.C.M.W’s teneinde het hoofd
te kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen van maatschappelijke aard:
•

Uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI), met
het doel om er een instrument van te maken dat een individuele begeleiding versterkt en de
begunstigden mobiliseert: nieuwe tegemoetkoming van 10% van het bedrag van het
leefloon;

•

Grote instroom van asielzoeker: nieuwe tegemoetkoming van 10 % van de maatschappelijk
dienstverlening of het leefloon aan de subsidiair beschermden of aan erkende vluchtelingen,
gedurende de jaren 2016 en 2017 (2016: 2.057,65 EURO);

•

Opwaardering van de federale tussenkomst in de dossierkosten door een verhoging met een
bedrag van 150,00 EURO tot in totaal 470,00 EURO per dossier (2017: raming 5.895,17
EURO);

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het schrijven dd. 22 december 2016 van de Minister van Maatschappelijke
Integratie.

13. PRIVAAT PATRIMONIUM: AANVRAAG TOT PLAATSEN VAN WINDTURBINES OP OCMWGROND – PISTELHOEK VEURNE – OPSTART DOSSIER - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het schrijven dd. 30 september 2016 van de firma STORM Windpower, Katwilgweg 2 te
2050 Antwerpen, met een aanvraag tot het plaatsen van windturbines (2) op landbouwgronden
gelegen in de Pistelhoek Veurne, toebehorend aan het O.C.M.W.-Veurne, inzonderheid het
onderschrijven van een opstalovereenkomst met betrekking tot het installeren en exploiteren van
twee windturbines;
Het betreft de volgende landbouwpercelen:
•
twee percelen waarop de turbine wordt geïnstalleerd
•
twee percelen met wiekovergang

•

drietal omliggende percelen

Gelet op de bijgevoegde standaardvoorwaarden bij opstalovereenkomst STORM met betrekking tot
het installeren en exploiteren van windturbines op niet-vervuilde grond;
Overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur, wordt om redenen van bescherming van het vertrouwelijke karakter van de commerciële
en industriële informatie, in deze fase van het dossier, geen melding gemaakt van de kadastrale
gegevens van betrokken landbouwpercelen alsmede van de diverse bedragen van
vergoedingsstelsels vervat in de bijzondere voorwaarden van het recht van opstal: vergoedingen
per windturbine, voor de overgang van molenwieken, aanleg van het werkplatform, enz …
Overwegende dat opstalovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van 20 jaar, verlengbaar
(art. 4 van de algemene voorwaarden) en bij beëindiging van het recht van opstal wordt het goed
in zijn oorspronkelijke staat (diepte van 1 meter) hersteld (art. 13 van de algemene voorwaarden);
Overwegende dat het verlenen van een opstalrecht – in casu voor een /meerdere windturbine(s) –
slechts kan gebeuren na het voeren van voldoende en gepaste publiciteit (cfr. beginselen van
behoorlijk bestuur), en dat hiertoe een openbare procedure de regel is;
Overwegende dat het openbaar bestuur inzake de modaliteiten van bekendmaking kan kiezen uit:
kranten, het gemeentelijk informatieblad, de website, het Bulletin van Aanbestedingen, de
beroepssector van installateurs, de Bouwkroniek (via EBP),…
Overwegende dat het akkoord of de instemming van de pachter met de installatie en de
voorwaarden vereist is gezien het bestuur overeenkomstig de bepalingen van de pachtwet het
rustig genot voor de pachter dient te verzekeren.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2009 betreffende de randvoorwaarden voor de
inplanting van een windmolenpark aan rand van Veurne, en onder meer de voorwaarden van
mogelijke burgerparticipatie in de investering van het windturbineproject;
Gelet op het e-mailbericht dd. 05 januari 2017 van STORM (de heer Gert DE BIE), waarin hij
bevestigt dat in de windmolenprojecten STORM de lokale participatie inderdaad mogelijk is zodat
de door inwoners ingebrachte gelden door de coöperatieve rechtstreeks in STORM (Veurne)
geïnvesteerd kunnen worden;
Overwegende dat de Vlaamse Regering recent maatregelen heeft genomen om het aandeel van
wind in de totale Vlaamse energiebevoorrading te vergroten en dat zij tegen 2020 minstens 280
windmolens extra operationeel wil zien om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 26 mei 2009 betreffende de realisatie van een windturbinepark te
Veurne, met participatie van de volgende windmolenpromotoren: Electrabel, Electrawinds, Aspiravi
en Alternative Green;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de opstart van dossier windmolenpark Pistelhoek, geeft
het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot de opstart van het dossier van windturbines op
OCMW-grond als volgt:
1. Toestemming te verlenen aan STORM Windpower, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen
onderhandelingen aan te gaan met de pachters over een correcte compensatie voor hun
verlies van exploitatie van de pachtgronden

2. Goedkeuring tot het voeren van publiciteit, gedurende één maand, middels een openbare
publicatie van een bericht waarin het OCMW-Veurne te kennen geeft over te willen gaan tot
het verlenen van een recht van opstal met betrekking tot het installeren en exploiteren van
windturbines op OCMW-grond, Pistelhoek te Veurne, via publicatie in het Bulletin der
Aanbestedingen.
Gegadigde windturbineprojectontwikkelaars worden zodoende in de gelegenheid gesteld
een soortgelijke aanvraag te doen, bij wijze van een aangetekend schrijven aan de
voorzitter, en dit tot uiterlijk 24 februari 2017.

14. PRIVAAT PATRIMONIUM: WIJZIGING TITULARIS BEGUNSTIGDE VAN
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het schrijven dd. 15 december 2016 van de heer Willy Debandt, Duinkerkestraat te 8630
Veurne, met de melding dat hij sedert 2014 zijn woning gelegen, Zuidstraat 106 te 8630 Veurne
verkocht heeft aan het echtpaar Edouard en Marie-Emmanuelle Hanssens-Vanden Borre;
Gezien er ten gunste van het woonhuis Zuidstraat 106 te 8630 Veurne een erfdienstbaarheid van
overgang gevestigd is ten laste van het OCMW-domein, Kaaiplaats 2 te 8630 Veurne (cfr. Rdsbs. dd.
jaren ’80) verzoekt de heer Debandt zodoende om de jaarlijkse vergoeding voor de erfdienstbaarheid
met ingang van 01 januari 2017 te factureren aan de nieuwe begunstigde van het recht van
overgang;
Overwegende dat de jaarlijkse vergoeding voor het recht van overgang vastgesteld wordt op een
bedrag van 30,00 euro, jaarlijks te indexeren;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de wijziging van erfdienstbaarheid van overgang TL,
geeft het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend aan de overdracht van de erfdienstbaarheid van overgang
ten gunste van het Woonhuis Zuidstraat 106 in hoofde van de nieuwe titularis het echtpaar Edouard
en Marie-Emmanuelle HANSSENS-VANDEN BORRE, tegen een jaarlijkse vergoeding van
30,00.EURO.

15. VERKAVELING BURGWEG VEURNE – WIJZIGING TOEWIJZINGSREGLEMENT
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het
toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een eerste reeks
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne;
Overwegende dat het aangewezen is om het toewijzingsreglement op twee punten te wijzigen:

•

•

Het voorzien van de mogelijkheid om toe te wijzen zonder een openbare
toewijzingsvergadering te moeten organiseren, indien het aantal ingeschreven kandidaatkopers beperkt is
Wijziging van de (sub)toewijzingscriteria punt 4, bij gelijke uitslag. Immers, indien er
meerdere kandidaten van buiten Veurne zich inschrijven, bestaat de kans dat zij, met
toepassing van de bestaande criteria, eenzelfde score bekomen en er bijgevolg geen
voorkeur kan worden uitgesproken;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de wijziging van het toewijzingsreglement Verkaveling
Burgweg, geeft het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring de volgende wijziging van het toewijzingsreglement van de
verkaveling Burgweg:
•

Wijziging van punt 4 van de toewijzingscriteria:
4. Indien bovenstaande puntentabel voor twee of meerdere kandidaat-kopers voor
een zelfde lot een gelijke uitslag geeft zal volgend criterium de uiteindelijke
kandidaat aanduiden. Het lot wordt toegewezen, in dalende volgorde, aan de
kandidaat-koper,
o die het hoogst aantal punten behaalt op het criterium bewonersduur in Veurne
o die het hoogst aantal punten behaalt op het criterium personen ten laste.
o met de jongste leeftijd

•

TOEWIJZING EN VERKOOP
Invoeging van de volgende passus, na het vierde opsommingsteken:
De O.C.M.W.-Raad kan, indien het aantal ingeschreven kandidaat-kopers beperkt
is, beslissen om geen toewijzingsvergadering te organiseren.

16. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 01 – STRYBOL
ELIAS
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Elias
Strybol en Annelies Rathe, Brugse Steenweg 1B bus 202 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 01 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
66.000,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 20 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;

Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 66.000,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 01 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Elias STRYBOL met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Elias STRYBOL en Annelies RATHE, Brugse
Steenweg 1B bus 202 te 8630 Veurne;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 01, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 A, met als oppervlakte 03a 30 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 66.000 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

17. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 09 –
CLAERHOUDT MELANIE
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;

Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte d.d. 30 november 2016 van mevrouw Melanie Claerhoudt,
Korenbloemstraat 22 te 8630 Veurne voor de aankoop van het bouwperceel nr. 09 van de
verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van 58.800,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 21 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 58.800,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave d.d. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 09 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Melanie CLAERHOUT met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan mevrouw Melanie CLAERHOUDT, Korenbloemstraat 22 te 8630
Veurne;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 09, van de verkaveling Burgweg Veurne,, kadastraal gekend onder
stad Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 K, met als oppervlakte 02a 94 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 58.800 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

18. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 10 – COULIER
FRANKY
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;

Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Franky
Coulier en Caroline Lemiere, Kwintestraat 28 te 8630 Veurne voor de aankoop van het bouwperceel
nr. 10 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van 57.000,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 22 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 57.000,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 10 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Franky COULIER met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Franky COULIER en Caroline LEMIERE,
Kwintestraat 28 te 8630 Veurne;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 10, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 L, met als oppervlakte 02a 85 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 57.000 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

19. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 12 –
VANDEWALLE PIETER
De Raad;

Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Pieter
Vandewalle en Stephanie Claerhoudt, Bulskampstraat 12 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 12 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
55.200,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 19 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 55.200,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 12 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Pieter VANDEWALLE met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Pieter VANDEWALLE en Stephanie
CLAERHOUDT, Bulskampstraat 12 te 8630 Veurne;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 12, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 N, met als oppervlakte 02a 76 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 55.200 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

20. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 16 – SAMYN
KIMBERLY
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Lodewijk
Claus en Kimberly Samyn, Rodestraat 10/0302 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 16 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
78.800,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 13 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 78.800,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 16 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Kimberly SAMYN; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Lodewijk CLAUS en Kimberly SAMYN, Rodestraat
10/0302 te 8630 Veurne;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 16, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 T, met als oppervlakte 03a 94 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 78.800 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

21. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 32 – RATHE
SANNE
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte d.d. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Jaan
Harnisfeger en Sanne Rathe, Jozef Pierrestraat 44 bus 1 te 3010 Kessel-Lo voor de aankoop van
het bouwperceel nr. 32 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
70.560,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 19 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 67.210,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 32 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Sanne RATHE; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Jaan HARNISFEGER en Sanne RATHE, Jozef
Pierrestraat 44 bus 1 te 3010 KESSEL-LO;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 32, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 M2, met als oppervlakte 02a 94 ca;

Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
Tegen de totale prijs van 70.560,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

•
•

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

22. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 34 – MARTINE
MICHIELS
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte d.d. 30 november 2016 van mevrouw Martine Michiels,
Klarewal 15 te 8690 Alveringem voor de aankoop van het bouwperceel nr. 34 van de verkaveling
Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van 86.250,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 23 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 79.350,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 34 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Martine MICHIELS; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan mevrouw Martine MICHIELS, Klarewal 15 te 8690 ALVERINGEM;

Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 34, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 P2, met als oppervlakte 03a 45 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
Tegen de totale prijs van 86.250,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

•
•

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

23. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 38 – VERBURGH
SYLVIA
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Aaron
Caenepeel en Sylvia Verburgh, G. Vermeerschlaan 20 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 38 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
63.200,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 14 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 63.200,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 38 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Sylvia VERBURGH; met het volgende resultaat:
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter

•
•

Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Aaron CAENEPEEL en Sylvia VERBURGH, G.
Vermeerschlaan 20 te 8630 VEURNE;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 38, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 V2, met als oppervlakte 03a 16 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 63.200,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

24. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 40– SARAH
COULIER
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Dario
Hinojosa Echeverria en Sarah Coulier, August Vermeylenstraat 4 te 8630 Veurne voor de aankoop
van het bouwperceel nr. 40 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
71.400,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 21 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 71.400,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:

Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 40 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Sarah COULIER; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Dario HINOJOSA ECHEVERRIA en Sarah
COULIER, August Vermeylenstraat 4 te 8630 VEURNE;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 40, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 X2, met als oppervlakte 03a 57 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 71.400,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

25. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 41– DEMARCKE
NINA
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Frederick
Caenepoel en Nina Demarcke, Noordstraat 56 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 41 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
74.800,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 28 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 74.800,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 41 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Nina DEMARCKE; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Frederick CAENEPOEL en Nina DEMARCKE,
Noordstraat 56 4 te 8630 VEURNE;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 41, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 Y2, met als oppervlakte 03a 74 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 74.800,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

26. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 43–
HEUGHEBAERT AMY
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Kristof Van
Den Eyden en Amy Heughebaert, Nieuwpoortkeiweg 25 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 43 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
97.400,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 19 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle, Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 97.400,00 EURO;

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 41 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Amy HEUGHEBAERT; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Kristof VAN DEN EYDEN en Amy HEUGHEBAERT,
Nieuwpoortkeiweg 25 te 8630 VEURNE;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 43, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 A3, met als oppervlakte 04a 87 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 97.400,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

27. VERKAVELING BURGWEG VEURNE: VERKOOP VAN BOUWKAVEL NR. 48– DEZUTTER
SANDER
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte dd. 30 november 2016 van de heer en mevrouw Sander
Dezutter en Chasis Willaert, D. Dehaenelaan 22 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 48 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
63.640,00 EURO;

Overwegende dat voornoemde personen op 19 december 2016 een voorschot van 5.000,00 EURO
op de verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag dd. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter Vandewalle , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 63.640,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank Heyvaert uit
8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun akkoord
heeft betuigd;
Gelet op het visum voor de investeringsuitgave dd. 09 januari 2017 verleend door de financieel
beheerder, de heer Stijn Bekaert;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 192 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 48 van de
verkaveling BURGWEG Veurne aan Sander DEZUTTER; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw Sander DEZUTTER en Chasis WILLAERT, D.
Dehaenelaan 22 te 8630 VEURNE;
Het betreft het volgende onroerende goed:
•
het bouwperceel nr. 48, van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 F3, met als oppervlakte 03a 44 ca;
Art. 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2 omschreven
goederen:
•
•

Tegen de totale prijs van 63.640,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

Art. 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Art. 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de secretaris om de akte van
verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

28. VERKAVELING BURGWEG: TOEWIJZING (2) VAN DE BOUWKAVELS NR. 35 en 37 GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier
RUP Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B
– nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal
bouwkavels van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november
2016;

Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 maart 2015 en 10 januari 2017 betreffende het toewijzingsreglement van de verkaveling Burgweg Veurne;
Overwegende dat volgende kandidaat-kopers een inschrijvingsformulier voor aankoop van een
bouwkavel in de verkaveling Burgweg Veurne, hebben ingediend:
DATUM

NAAM VAN DE KANDIDAAT-KOPER

NR. KAVEL

30/12/2016

Michel BUSEYNE en Malika DEBROCK, J. Vinckstraat 35 te 8630
Veurne

35

05/12/2016

Daan LALEMAN, Kwintestraat 2 te 8630 Veurne

37

Gezien de gevoerde publiciteit voor de tekoopstelling van de bouwkavels in de verkaveling
Burgweg Veurne en het geringe aantal inschrijvingen, is het aangewezen om de toewijzingen te
doen zonder organisatie van een openbare toewijzingsvergadering;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de toewijzing van de bouwkavels nr. 35 en 37 Verkaveling
BURGWEG; met het volgende resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de toewijzing, zonder openbare
toewijzingsvergadering van de volgende bouwpercelen in de verkaveling Burgweg Veurne:
•

het bouwperceel nr. 35 wordt toegewezen aan de heer en mevrouw Michel BUSEYNE
en Malika DEBROCK, J. Vinckstraat 35 te 8630 VEURNE

•

het bouwperceel nr. 37 wordt toegewezen aan de heer Daan LALEMAN, Kwintestraat
2 te 8630 VEURNE

Art. 3: Aldus wordt aan de voormelde kandidaat-kopers een eenzijdige aankoopbelofte ter
ondertekening overgemaakt.

29. PERSONEEL: VACATURE HOOFD SOCIALE DIENST – VASTSTELLING
KANDIDATENLIJST / VERLENGING VAN DE SOLLICITATIEPERIODE - BESPREKING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 08 november 2016, met openbare oproep tot kandidaatstelling tot
uiterlijk 23 december 2016
Gelet op de kandidatuurstelling van 7 personen;
Gezien het relatief lage aantal kandidaten wordt er voorgesteld om de sollicitatieperiode met één
maand te verlengen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 106 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de verlenging van de sollicitatieperiode met één maand,
geeft het volgende resultaat:

•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring tot de verlenging van de sollicitatieperiode tot uiterlijk 03 februari
2017.
De gedane kandidaturen (7) blijven geldig.
De publicatie van de verlenging van de vacature op de volgende elektronische wijze:
•
Lokaal VVSG
•
Indeed
•
Werken bij de overheid.be
•
FB

30. FINANCIËLE DIENST: BETALINGEN ONDER BUDGETHOUDERSCHAP VAN DE OCMWRAAD - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 09 september 2014 betreffende het budgethouderschap en de
opdrachten van dagelijks bestuur waarbij alle verrichtingen met een waarde kleiner dan 2.500
EURO (excl. BTW) én die geen deel uitmaken van een ruimer project niet als investering worden
beschouwd. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd
naar 5.000 EURO (excl. BTW);
Overwegende dat AUDIT-Vlaanderen tijdens de voorbije thema-audit aankoop- en contractbeheer
van leveringen en diensten de aanbeveling (nr. 7) gaf om op de OCMW-raad maandelijks een lijst
met de betalingen, waarvoor de raad bevoegd is, te laten goedkeuren;
Gelet op de dienstnota dd. 10 januari 2017 van de financieel beheerder met een overzichtslijst van
de betalingen waarvoor de OCMW-raad als budgethouder bevoegd is, over de maand december
2016, zijnde 03 betalingen, voor een totaal bedrag van 12.476,06 EURO;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 160 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de betalingen 12/2016 - FD, geeft het volgende
resultaat:
•

•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Frans Verhegge, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt de in het overwegende gedeelte vermelde overzichtslijst van betalingen, over
de maand december 2016, zijnde 03 betalingen, voor een totaal bedrag van 12.476,06 EURO,
goedgekeurd.

