
 

Gemeenteraad – zitting van 14/03/2019 

 

 

Gemeenteraad  

14/03/2019 

 

 

VERSLAG 

 

 

Aanwezig: Monique Bertier: voorzitter; 

Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte, 

Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, 

Marie-Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Openbare zitting 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 31 januari 

2019. 

 

2.  Federale Overheid Binnenlandse Zaken - kennisname besluit van de bestendige deputatie 

van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende de geldigverklaring van de 

verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers voor de politieraad van de 

politiezone Spoorkin. 

 

3.  Gemeentelijke administratieve diensten, vernieuwen van de server - goedkeuring 

technische bepalingen en vaststelling van de wijze van gunnen. 

- goedkeuring van de technische bepalingen 

- geraamde kostprijs: € 43.500,00 (incl. BTW) 

- wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking of via raamcontract 

van een andere instantie 

 

4.  Gemeentelijke administratieve diensten, aankoop IT-hardware - goedkeuring 

opdrachtomschrijving en vaststelling van de wijze van gunnen. 

- goedkeuring van de technische bepalingen 

- geraamde kostprijs: € 27.414,47 (incl. BTW) 

- wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking of via raamcontract 

van een andere instantie 

 

 

Mens 
5.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

Energiehuis Westhoek. 

 

6.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring resultatenrekening 2018. 
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7.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring budget 2019. 

 

Ruimte 
8.  Opdracht voor het uitvoeren van Minawerk gedurende het dienstjaar 2019 - goedkeuring 

bestek met raming van de kostprijs en vaststelling van de wijze van gunnen. 

- goedkeuring van het bestek nr. 2019/2 

- geraamde kostprijs: € 91.980,00 (excl. BTW) 

- wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

 

9.  Opdracht voor diensten voor de opmaak van het technisch ontwerp en de 

veiligheidscoördinatie voor het uitvoeren van herstellingswerken aan diverse wegen - 

goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. 

- goedkeuring van het bestek nr. 2019/1 

- wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

 

10.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop van een professionele grasmaaier - vaststelling 

technische beschrijving en wijze van gunnen. 

- goedkeuring van de technische omschrijving 

- geraamde kostprijs: € 33.058,00 (excl. BTW) 

- wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

 

11.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking 

voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO) - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019. 

 

Algemeen beleid 
12.  Zefier cvba - aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend 

volmachtdrager op de algemene vergaderingen. 

Dhr Morlion Lode, burgemeester, wordt aangeduid als effectief volmachtdrager 

Dhr Deheergher Jan, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager 

 

13.  Ethias cvba - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen. 

Dhr Cornette, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 

Mevr. Hennebel, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

 

Mens 
14.  VVV Lo-Reninge vzw - aanduiding van één werkend lid, tevens vertegenwoordiger in de 

Raad van Beheer. 

Dhr Deheegher Jan, raadslid, wordt aangeduid als werkend lid  en lid van de raad van 

beheer gedurende de legislatuur 2019-2024 

 

15.  Openbare bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge - aanduiding van drie 

stemgerechtigde leden in het bestuursorgaan. 

Volgende kandidaten worden voorgedragen  aan het gemeentebestuur van Houthulst om 

te worden aangesteld als stemgerechtigde leden van het bestuursorgaan van de openbare 

bib van Houthulst en Lo-Reninge gedurende de legislatuur 2019-2024 

Mevr. Hennebel Isabelle, raadslid, namens de gemeenteraadsfractie Dynamisch 

Mevr. Mabesoone Marie-Hélène, raadslid, namens de gemeenteraadsfractie Dynamisch 
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Mevr. Latruwe Sabine, lid bijzonder comité, namens de gemeenteraadsfractie Inspraak 

 

16.  Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Lo-Reninge - Nieuwkapelle - aanduiding van drie 

vertegenwoordigers in de algemene vergadering. 

Volgende kandidaten worden aangeduid voor het mandaat van lid van de AV van de vzw 

Vrij Katholiek Basisonderwijs Lo-Reninge – Nieuwkapelle vanaf heden tot einde 

legislatuur 

Mevr. Naert Annelies, lid bijzonder comité 

Dhr Deheegher Jan, raadslid 

Dhr Voet Pieter-Paul, lid bijzonder comité 

 

17.  Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Lo-Reninge - Nieuwkapelle - aanduiding van één 

vertegenwoordiger in de raad van beheer. 

 Mevr. Naert Annelies, lid van het bijzonder comité, wordt aangeduid als lid van de raad 

van beheer. 

 

Ruimte 
18.  Vereniging voor Openbaar Groen vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen. 

 Dhr Matthys Johan, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger  

 Mevr. Geldof Emmy, lid van het bijzonder comité, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger 

 

19.  Vlaamse Vervoermaatschappij, de Lijn - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen. 

 Dhr Cornette Wout, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 

 

Veiligheid 
20.  Dierenasiel Ganzeweide vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger met adviserende stem in de algemene 

vergaderingen. 

 Dhr Cornette Wout, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 

 Mevr. Mabesoone Marie-Hélène, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger 

 

Interpellaties 
21.  Interpellaties. 

 

 
 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


