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     TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 29 NOVEMBER 2018 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. BELASTING OP DE HUWELIJKEN BUITEN DE NORMALE DIENSTUREN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
2. RETRIBUTIE OP HET BEGRAVEN VAN PERSONEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Het wordt opnieuw vastgesteld voor 2019. 
Op voorstel van de toezichthoudende overheid wordt het een retributie i.p.v. een belasting. 
 
3. BELASTING OP DE ONTGRAVINGEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
4. BELASTING OP DE KOSTELOZE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN NIET-
GEADRESSEERDE DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het reglement te verlengen voor 
2019. Dit moet aanleiding geven om niet-geadresseerd drukwerk te vermijden. 
 
 
5. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN GELIJK AAN OF GROTER DAN 
500 BT. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
6. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN BOTEN SCHEEPSGERIEF, GOEDEREN, AFVALKISTEN 
EN KETEN OP HET OPENBAAR DOMEIN IN DE VISSERS- EN HANDELSHAVEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
7. BELASTING PLAATSRECHTEN KERMISSEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
8. RETRIBUTIE GEBRUIK EN OPHALING CONTAINERS VOOR HUISHOUDELIJK OF 
GELIJKGESTELD AFVAL. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Het reglement wordt vanaf 1 januari 2019 verlengd. 
 
9. RETRIBUTIE HUISVUILZAKKEN, PMD ZAKKEN, HONDENPOEPZAKJES EN SPECIALE 
PLASTIEKZAKKEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het vanaf 2019 te verlengen. 
 
10. BELASTING OP HET INNEMEN VAN DE OPENBARE WEG BIJ BOUWWERKZAAMHEDEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
11. RETRIBUTIE VOOR UITVOEREN VAN WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het te verlengen vanaf 2019. 
 
12. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN STRANDCABINES. 
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De belasting vervalt op 31 augustus 2018. Er wordt voorgesteld om de belasting met één jaar te 
verlengen. 
 
 
13. BELASTING PLAATSRECHTEN MARKTEN. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
14. BELASTING PLAATSRECHTEN BOERENMARKT. 
 
Het reglement vervalt op 31 december 2018. Er wordt voorgesteld om het met één jaar te verlengen. 
 
15. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBADCOMPLEX FACTOR DIENSTJAAR 2018 - 
WIJZIGING. 
 
De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% BTW) werden gerevalueerd tijdens de maand 
november 2018 in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatie resultaten van het 
AGB Vrije Tijd. Er werd vastgesteld dat een verlaging van de factor voor de berekening van de 
prijssubsidies voor 2018 kan doorgevoerd worden. 

 
 
16. I.W.V.A. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 21 DECEMBER 2018. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 
de I.W.V.A. dd. 21 december 2018 voorgelegd en de heer B. Gunst, Mevr. G. Ardies-Vyncke, de heer 
F. Lefevre en mevr. K. Debruyne aan te stellen als afgevaardigde voor deze vergadering. 
 
 
17. GASELWEST - ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING DD. 17 
DECEMBER 2018. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting dd. 17 december 2018 van Gaselwest te willen goedkeuren.  
 
18. CIPAL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 14 DECEMBER 2018. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL op 14 december 2018 voorgelegd. Tevens worden de heren Jos Decorte en Wim Demeester, 
respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld, zoals 
bepaald in het raadsbesluit dd. 22 maart 2018. 
 
 
19. OCMW - AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 24 OKTOBER 2018. 
 
De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting dd. 24 
oktober 2018. 
 
20. W.V.I. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 20 DECEMBER 2018 OM 19 U.  
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de buitengewone algemene 
vergadering van de W.V.I. dd. 20 december 2018 om 19 u. 
 
21. W.V.I.  - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 20 DECEMBER 2018 OM 18.30 U. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de buitengewone algemene 
vergadering van de W.V.I. dd. 20 december 2018 om 18.30 u. 
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22. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 3 DECEMBER 2018 OM 
18 U. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering dd. 3 december 2018 van Infrax West te willen goedkeuren. De raad duidde in zitting dd. 
31 oktober 2013 mevr. Ann Gheeaert en dhr. Frans Lefevre aan, respectievelijk als vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene 
vergaderingen van Infrax West gedurende de legislatuur 2013-2018. 
 
23. TMVS DV – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19 DECEMBER 2018. 
 
Bij raadsbesluit dd. 21 december 2017 werd de toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS 
goedgekeurd. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agendapunten voor de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv dd. 19 december 2018. Bij raadsbesluit dd. 24 mei 
2018 werden de heren Frans Lefevre, OCMW-Voorzitter, en Rik Lips, schepen,  respectievelijk als 
vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld voor de algemene en 
buitengewone algemene vergaderingen van TMVS en dit voor de rest van de legislatuur. 
 
24. DVV WESTHOEK – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2018. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek dd. 19 december 2018 goed te keuren. 
Bij raadsbesluit dd. 22 februari 2018 werden de heer Frans Lefevre en mevrouw Patricia Markey-
Deconinck respectievelijk als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aangesteld voor de vergaderingen van de DVV Westhoek en dit voor de rest van de legislatuur. 
 
25. I.K.W.V. ALGEMENE VERGADERING DD. 19 DECEMBER 2018 
 
Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 19 
december 2018 om 20.30 u. goed te keuren. 
 
 
 
26. I.V.V.O. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 18 DECEMBER 2018 
 
Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O. 
dd. 18 december 2018 goed te keuren. 
Bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014 werd de heer Kris Vandecasteele als vertegenwoordiger aangesteld 
voor de vergaderingen van de I.V.V.O. en dit voor de rest van de legislatuur. 
 
 
27. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – BUDGET 2019. 
 
De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 van de protestantse 
Baptistenkerk Bethel goed. De bestuursraad van de protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting 
dd. 18 september 2018 het budget 2019 vast. De Administratieve Raad van Protestants-Evangelische 
Erediensten gaf op 20 september 2018 een gunstig advies. De gemeentelijke exploitatietoelage is 
vastgesteld op 8.960,26 EUR, wat binnen het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. 
De investeringstoelage is vastgesteld op 11.024,00 EUR, en betreft de aankoop van een nieuwe 
verwarmingsketel. De stad is de mening toegedaan dat de aankoop van de verwarmingsketel ten laste 
van de verhuurder is en niet van de huurder, zodat de investeringstoelage niet kan opgelegd worden 
aan de stad. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen.  
 
 
28. JAARREKENING 2017 CVBA VERENIGING VLAAMSE VISVEILING. 
 
De raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de cvba Vereniging 
Vlaamse Visveilingen voor wat betreft de punten 1-4 niet goed te keuren. Deze bevat onder andere de 
jaarrekening 2017. De stad kan niet akkoord gaan met de wijze waarop een aangevraagde en 
ontvangen subsidie werd doorgestort. 
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29. INTREKKING PRINCIPIELE GOEDKEURING VAN DE BENAMING FABREPLEIN AAN HET 
NIEUW PLEIN TER HOOGTE VAN HET CULTUREEL CENTRUM YSARA EN DE DIENSTWEG 
HAVENGEUL 
 
Een klacht betreffende de strijdigheid met de wetgeving van de benaming Fabreplein werd ontvangen 
op 9 augustus 2018. Bij een definitieve vaststelling wordt de beslissing geschorst of vernietigd door de 
Gouverneur. Een bijkomende klacht betreffende de definitieve beslissing van de benaming Fabreplein 
werd overgemaakt dd. 8 oktober 2018. 
Een intrekking van de principiële beslissing dringt zich op.  
 
30. HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT/OOSTENDESTRAAT/POTTERSTRAAT VAK 
MARKTPLEIN-SCHIPSTRAAT – UITVOERINGSTERMIJN 
 
De aannemer verzoekt de stad om een verlenging van de uitvoeringstermijn voor het vernieuwen van 
de Marktstraat – fase 1 met 25 werkdagen. De leidende ambtenaar van het studiebureau SCES gaat 
akkoord met de door de aannemer aangehaalde motivering. 
De aannemer heeft ernstige hinder ondervonden tijdens de wegen- en rioleringswerken van de 
onvoorziene werken door de archeologen, de nutsbedrijven en gewijzigde concepten zoals de 
boomroosters gecombineerd met de boombeugels met elektriciteitsvoorzieningen en grondspots. De 
planning van de werken van de aannemer diende meermaals te worden afgesteld met de planning 
van de nutsbedrijven aan de ondergrondse infrastructuren. 
 
 
31. HERINRICHTING PRINS MAURITSPARK FASE 2 – AANLEGGEN VERHARDINGEN – 
GOEDKEURING.  
 
De volgende fase in de heraanleg van het Prins Mauritspark omvat het vervangen van de verouderde 
asfaltpaden en de bijhorende funderingen. Een rondgang in het park, ter hoogte van de huidige 
toontuintjes, wordt voorzien in Argentijnse porfiersteen, nauw aansluitend met de eerste fase van de 
heraanleg. De andere parkpaden worden uitgevoerd in een duurzame cementbetonverharding. De 
bestaande dienstweg komende vanuit de Dienstweg Havengeul wordt, rekening houdende met 
hemelwaterinfiltratie, heraangelegd met betonnen grasdallen. Na de wegeniswerken worden de 
aanliggende graspartijen verder afgewerkt en opnieuw ingezaaid. 
 
32. UITBREIDING VIRTUELE SERVER INFRASTRUCTUUR (VSI) 
 
In het kader van de 2de fase van de actualisering van het informaticapark van het Stadsbestuur 
Nieuwpoort zal worden overgegaan tot een uitbreiding van de Virtuele Server Infrastructuur (VSI) 
zodat de onderliggende virtuele servers een upgrade kunnen ondergaan naar de laatste versie van 
Windows Server 2016. Deze uitbreiding zal eveneens de servers faciliteren die zullen instaan voor de 
implementatie van de geplande nieuwe functionaliteiten voor de diverse stadsdiensten en het opzetten 
van managed services voor het vereenvoudigen en beter beheersbaar maken van de ICT-omgeving. 
 

BESLOTEN ZITTING 

33. PERSONEEL – AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAAR – ROMMENS DAMIAN. 
 
De aanwijzing van Damian Rommens als waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar loopt tot en 
met 30 november 2018 (was een aanstelling van max. 18 maanden). Deze aanwijzing dient 
hernieuwd te worden. Een omgevingsambtenaar wordt aangewezen door de gemeenteraad en NIET 
aangesteld. Een gemeenteraad kan steeds de aanwijzing van een omgevingsambtenaar intrekken, en 
een nieuwe omgevingsambtenaar aanwijzen. 
 
 


