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Gemeenteraad  

21/11/2019 

 

 

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 

 

Openbare zitting 
Algemeen beleid 

1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag verslag van de vergadering van 15 oktober 

2019. 

 

2.  Vaststelling aanpassing 1 / meerjarenplan 2019-2019. 

 

3.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - goedkeuring samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg 

2020-2025. 

 

4.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

op de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2019. 

 

Mens 

5.  Goedkeuring dadingsovereenkomst naar aanleiding van de certificeringsaudit van het project voor 

de bouw van een multifunctioneel ontmoetingshuis 'de Zuidhoeve' binnen het PDPO III. 

 

Ruimte 

6.  West-Vlaamse Intercommunale, dienstverlenende vereniging (WVI) - vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 

2019. 

 

7.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking in Veurne 

en Ommeland (IVVO) - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de 

buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. 

 

8.  Vaststelling retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 

domein voor de dienstjaren 2020, 2021 en 2022. 
 Aan de eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend op de gemeentelijke 

dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein nav werken aan permanente 

nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein in uitvoering en met toepassing van de Code voor 

Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

 Retributie nav sleufwerken 

- Retributie sleufweken rijwegen: € 0,78 /dag/lm 

- Retributie sleufwerken voetpaden: € 0,60/dag/lm 
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- Retributie sleufwerken aardewegen: € 0,36/dag/lm 

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter 

compensatie van diverse heffingen en belastingen 

- Retributie hinder ingevolge dringende erken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 

onderhoudswerken met een sleufopp. Van max. 3 m²: € 1,00/kalenderjaar en per op het grondgebied 

aanwezig aansluitingspunt 

- Retributie ter compensatie van diverse heffingen en belastingen: € 0,50/aanwezig aansluitingspunt op 

het grondgebied 

  

Interpellaties 

9.  Interpellaties. 

 
 

 

Namens de Raad, 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


