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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
IN ZITTING OP 24 JANUARI 2019 

 
Tegenwoordig: Geert Vanden Broucke: Burgemeester-Voorzitter; 

Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen; 
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst; 
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Rik Lips: Voorzitter 
 

De Burgemeester deelt mee dat dhr. Rik Lips Voorzitter, zich laat verontschuldigen wegens ziekte 
en dat de voorzitter zich laat vervangen door de Burgemeester; 

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar. 

De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 20 december 2018 en 3 januari 2019 werden ter 
inzage gelegd acht dagen voor de zitting. 

OPENBARE ZITTING 

1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE STAD NIEUWPOORT 
 
De Raad, 
 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 07 december 2018 betreffende 
de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2017 van de Stad Nieuwpoort; 

Gelet op art. 41-3°, 260, 261, 262 en 285  van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 september 2018 houdende vaststelling van de jaarrekening 2017; 

Overwegende dat de jaarrekening 2017 is ingekomen op 27 juni 2017 bij de Vlaamse Overheid, 
Binnenland Vlaanderen, afdeling lokale financiën; 

Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 
07 december 2018 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2017; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Akte te nemen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 07 december 

2018 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2017 van de Stad 
Nieuwpoort. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de financieel directeur en de financiële dienst. 

 
2. REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN VISKISTEN IN DE VISMIJN DOOR DE KOPERS - 
WIJZIGING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 en 286 §1, 1° van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 september 2010 houdende vaststelling van het reglement op het 
gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers; 



Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04 december 2018 
houdende principieel akkoord met wijziging van het reglement op het gebruik van de viskisten in de 
vismijn door de kopers; 

Overwegende dat volgens de bestaande regeling de volgende vergoeding gevraagd wordt voor het 
reinigen van de viskisten: 

- art.2.- € 0,10/kist/reiniging; 

- art.3.- borgsom € 25/gebruikte kist; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de reinigingskosten van de viskisten aan te passen naar de 
tarieven van de Vlaamse Visveiling: 

- € 0,43/kist 40 kg; 

- € 0,317/kist 20 kg. 

Overwegende dat de borgsom niet gewijzigd wordt; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Het reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn, reinigen van de viskisten, door de 

kopers aan te passen aan de tarieven van de Vlaamse Visveiling. 

Art.2. Het art. 2.- van het reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers te 
wijzigen als volgt: 
Aan de kopers van de zeevisproducten wordt een vergoeding voor het reinigen van de 
viskisten gevraagd van: 
- € 0,43/kist 40 kg; 
- € 0,317/kist 20 kg. 
De wijziging te laten ingaan op 1 februari 2019. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de reders, de vishandelaars, de dienst vismijn en de 
financieel directeur. 

Raadslid Priem vraagt Schepen van Visserij Vandecasteele naar de omzetcijfers m.b.t. deze belasting 
en vraagt zich af of de gelijkschakeling van deze tarieven met de tarieven van Zeebrugge niet leidt tot 
het verlies van een concurrentievoordeel.  

Schepen Vandecasteele deelt in orde van grootte de geraamde meer-opbrengst van deze retributie 
mee en licht toe dat de gelijkschakeling er komt om de werkelijke kost van water en elektriciteit beter 
te benaderen.  

 
3. BUDGET 2019 
 
De Raad,  

 
Gelet op art. 40, 41, 249, 251, 252, 257 en 285 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 23 november 2012 en 22 november 2013;  

Gelet op het Ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
Ministerieel besluit dd. 26 november 2012;  

Overwegende dat het resultaat op kasbasis niet negatief mag zijn, dat de autofinancieringsmarge, 
die de indicator voor het structurele evenwicht in de beleids- en beheerscyclus is, het laatste jaar van 
het meerjarenplan positief moet zijn;  

Overwegende dat het resultaat op kasbasis (geconsolideerd) voor het budget 2019 als volgt is:  

€ 11.507.066 



 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge voor het budget 2019 als volgt is: 

€ 337.061 

 

BESLUIT: 14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 3 
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Slembrouck Johan Vanblaere ): 
 

Art.1. Het budget 2019 van het stadsbestuur Nieuwpoort goed te keuren.  

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie en de financieel directeur.  

Bij de behandeling van dit punt formuleert Raadslid Rousseau een aantal opmerkingen: 

- Het budget lijkt hem geforceerd te zijn door de bedragen voor subsidies te minderen om toch 
maar een positief budget af te leveren. Het raadslid verwijst naar de subsidies voor integratie 
van senioren, naar de thuiszorgpremie, de kredieten voor SWAP, de kredieten voor 
kansarmoede, de toelage aan het OCMW, de subsidies aan verenigingen, de impulssubsidie 
jeugdwerk 

Schepen Vandecasteele antwoordt dat de subsidies voor senioren niet veminderd zijn.  
Het raadslid repliceert dat hij ze dan alleszins niet terugvindt in het budget.  
Het raadslid merkt ook op dat de lijst van de subsidies niet overeenkomt met de bedragen opgenomen 
in het budget. Bepaalde subsidies worden gewoon niet vermeld of vermeld met foutieve bedragen. 
Het raadslid verwijst onder andere naar Drivers Days 
Het raadslid verwijst eveneens naar de investeringsbedragen in jeugd in sport voor het nieuwe 
complex die in het vorige budget nog vermeld stonden voor zo’n 17 mio eur en thans nog voor 12 mio. 
Het raadslid juicht deze besparing toe.  
 
Raadslid Priem vraagt waar het verschil tussen 17 mio en 12 mio dan juist zit.  
De Burgemeester licht toe dat er een aantal besparingsideeën t.a.v. het ontwerp worden onderzocht. 
Er wordt gedacht aan het niet-realiseren van de ondergrondse garages, het kleiner maken van de zaal 
(met behoud van alle functies), het kleiner uitvoeren van de tribune en het achterwege laten van een 
vergaderzaaltje.  
 
4. AKTENAME BUDGETWIJZING 2018 OCMW 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 en 286, 3° van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering dd. 23 november 2012 en 22 november 2013;  

Gelet op het ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
Ministerieel besluit dd. 26 november 2012; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 10 april 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-
2019 van het OCMW Nieuwpoort; 

Gelet op het besluit van het college van burgmeester en schepenen dd. 11 december  2018 
houdende een positief advies betreffende de aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2014-
2020 en exploitatie- en investeringsbudgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 van het OCMW Nieuwpoort; 

Gelet op de ontvangen documenten van het O.C.M.W. Nieuwpoort dd. 30 november 2018 
houdende de vraag om de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014-2020 en de 
budgetwijziging 2018 ter advies voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen; 



Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en de budgetwijziging voor het 
jaar 2018 dient goedgekeurd; 

Overwegende dat het OCMW meedeelt dat bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan er 
geen prioritaire doelstellingen werden gedefinieerd, dat is evenmin het geval bij de huidige 
actualisatie; jaar 2020; 

Overwegende dat het OCMW een investeringsbudgetwijziging dienstjaar 2018 doorvoert: 

 
Het saldo van de transactiekredieten op 31/12/2017 wordt via budgetwijziging overgedragen naar 
2018. 
 
Onderstaande enveloppe werd aangepast n.a.v. de overdracht van het budget uit vorig boekjaar: 
 
Enveloppe 2014/013: opfrissingswerken L’Yser 
2400100-090300 + 30.000,00 
 
Onderstaande enveloppen uit 2018 werden aangepast: 
 
Enveloppe 21017/001: renovatie Langestraat 
2210100-093099 + 500.000,00 
2140000-093099 + 20.000,00 
2140007-093099 + 50.000,00 
 
 

Overwegende dat de wijziging van het strategische meerjarenplan 2014-2020 geen effect heeft op 
de voorziene gemeentelijke bijdrage; 

Overwegende dat in het strategisch meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Nieuwpoort voor het 
dienstjaar 2020 een gemeentelijke toelage van € 2.588.216 werd gebudgetteerd; 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorziet in een bedrag van 2.000.000 EUR gewone 
dotatie en een bedrag van 540.908 EUR als tussenkomst in de lening van het WZC van het OCMW; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 090000 – sociale bijstand; 

 
 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Akte te nemen van de aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014-2020 van het 

OCMW Nieuwpoort. 

Art.2. Akte te nemen van de exploitatie- en investeringsbudgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 van het 
OCMW Nieuwpoort. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, OCMW Nieuwpoort, reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur. 

 
 
5. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 18 DECEMBER 2018. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 en 286, 3° van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op art. 31 van het OCMW-decreet dd. 19 december 2008 houdende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 december 2018 
betreffende het voorstel om de dagorde van de OCMW-raad dd. 18 december 2018 over te leggen 
aan de gemeenteraad voor aktename; 



Gelet op het schrijven van het OCMW Nieuwpoort dd. 10 december 2018 ref. DSH/2018/ 
betreffende de mededeling van de dagorde van de OCMW-raad dd. 18 december 2018: 
 
OPENBARE ZITTING: 

1. Verslag vorige openbare zitting.  
2. Budgetherziening 2018  
3. Budget 2019  
4. Geïntegreerd breed onthaal  
5. Bestendiging vaccinatie nieuwkomers  
6. Keuze voor tablets voor elektronisch zorgdossier  
7. Aanschaffen van software voor elektronisch zorgdossier  
8. Aanschaffen Softwaremodule VSB-net  
9. Aankoop tillift  
10. Lidgeld RSVK  
11. Verzoek uitbreiding RVT-erkenning  
12. Jobstudenten voor onderhoud  
13. Overdracht woning Pieter Braeckelaan 51  
14. Onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 17/12/1997.  
15. Rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum.  
16. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst.  
17. Rapportering budgethouder directeur Sociaal Huis.  
18. Varia  
 
GEHEIME ZITTING: 
 
19. Verslag vorige geheime zitting.  

20. Onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 17/12/1997.  

21. Rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum.  

22. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst.  

23. Rapportering budgethouder directeur Sociaal Huis.  

24. Kennisgeving notulen bijzonder comité voor de sociale dienst.  

25. Kennisgeving beslissingen dagelijks personeelsbeheer directeur Sociaal Huis  

26. Overzicht ziektes en andere afwezigheden personeel  

27. Loopbaanvermindering maatschappelijk werkster  
28. Moederschapsbescherming maatschappelijk werkster  

29. Einde contract maatschappelijk werkster  

30. Aanstelling maatschappelijk werkster met contract bepaalde duur.  

31. Borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof onderhoudsmedewerkster woonzorgcentrum  

32. Aanstelling vervanger borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof onderhoudsmedewerkster 
woonzorgcentrum  

33. Verlenging halftijdse werkhervatting onderhoudsmedewerkster woonzorgcentrum.  

34. Bekrachtiging aanstelling voltijds onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum bepaalde duur.  

35. Verschuiving van poetsdienst naar onderhoud woonzorgcentrum  

36. Aanstelling voltijds onderhoudspersoneelslid voor poetsdienst  

37. Aanstelling voltijds onderhoudsmedewerkster poetsdienst - maaltijdbedeling  

38. Verlenging uitbreiding contract keukenhulp  

39. Vraag door ergotherapeute: uitoefening zelfstandig bijberoep  

40. Pensioen administratief medewerker  

41. Verlenging aanstelling voltijds zorgkundige bepaalde duur  

42. Verlengen aanstelling 4/5 zorgkundige bepaalde duur  

43. Disponibiliteit voltijdse bachelor verpleegkundige  

44. Stopzetting contract verpleegkundige  

45. Aanstelling halftijdse verpleegkundige met tijdelijk contract  

46. Aanstelling verpleegkundige met 3/4e prestaties met tijdelijk contract  

47. Verpleegkundige met tijdelijk contract via project staffing  



48. Evaluatie andere taken verpleegkundige (verlenging halftijds of uitbreiding prestaties?)  

49. Openstaande saldi na ontslag verpleegkundige.  

50. Aanstelling jobstudenten voor onderhoud  

51. Aanstelling jobstudent voor administratief werk.  

52. Aanstelling halftijdse animatie niveau B met tijdelijk contract  

53. Aanstellen selectiecommissie hoofdverpleegkundigen + data selectieproeven  

54. Aanstellen selectiecommissie zorgkundigen + datum selectieproeven  

55. Mededelingen 
 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Akte te nemen van de dagorde dd. 18 december 2018 van de OCMW-raad Nieuwpoort. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie en het OCMW Nieuwpoort. 

 
 
6. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 231, 235 en 285 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf 
Nieuwpoort en haar statuten; goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 19 juli 2007; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2013 houdende benoeming bestuurders raad van bestuur 
van het autonoom gemeentebedrijf Nieuwpoort; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende hervaststelling van de statuten van het 
AGB en houdende de naamswijziging van het AGB in AGB Vrije Tijd, goedgekeurd bij ministerieel 
besluit dd. 18 mei 2015; 

Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd, inzonderheid op art. 13; 

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf benoemd 
worden door de gemeenteraad;  

Overwegende dat de raad van bestuur na elke vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw moet 
worden samengesteld; 

Overwegende dat elke fractie in de gemeenteraad een gewaarborgde vertegenwoordiging in de 
raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf heeft; 

Overwegende dat de gemeenteraad er ook voor kan kiezen om alle leden van de gemeenteraad te 
benoemen als lid van de raad van bestuur van het AGB Vrije Tijd, in dat geval worden er geen 
presentiegelden toegekend;  

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur van het 

autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie. 

 
 
 
7. KLACHTENRAPPORT 2018. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 302 en 303 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 houdende vaststelling klachtenprocedure; 

http://login.lexact.be/CDOCNL/beraad/detailform.vwp?sid=0&BerID=1000845&SelectMode=True&CNT=0#hit3#hit3
http://login.lexact.be/CDOCNL/beraad/detailform.vwp?sid=0&BerID=1000845&SelectMode=True&CNT=0#hit4#hit4


Gelet op de artikelen 18 tot en met 21 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende de opmaak 
van een klachtenrapport inclusief de kwaliteitsverbeteracties en jaarlijkse voorlegging ervan aan de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat een klacht als volgt gedefinieerd wordt: Een klacht is een manifeste uiting 
waarbij een ontevreden burger bij de gemeente klaagt over een door een gemeentedienst al dan niet 
verrichte handeling of prestatie. Klachten verschillen van vragen om informatie, meldingen, 
suggesties, beroepen, bezwaren, beleidsklachten en klachten over het handelen van de 
gemeentemandatarissen. Deze worden afgehandeld volgens andere procedures; 

Overwegende dat gedurende het jaar 2018 er 1 klacht werd ingediend bij de klachtencoördinator;  

Overwegende dat 1 klacht gegrond is; 

Overwegende dat de gemeenteraad dient akte te nemen van het klachtenrapport over het jaar 
2018; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Kennis te nemen van het klachtenrapport 2018, met name: 

Klacht 1: 
Datum ontvangst klacht: 29/03/2018 
Datum antwoord ontvangstbevestiging: 5/04/2018 
Omschrijving klacht: Het niet respecteren van de wachtrij bij autokeuring Diksmuide door een 
werknemer van de stad. 
 
Stadsdienst: TD mecanicien onderhoud wagenpark 
Klachtenbehandelaar: Stefanie Vanhoutte 
Datum antwoord klager: 5/04/2018 
Ondernomen acties: Klacht gegrond. De betrokken werknemer heeft verslag uitgebracht over de feiten 
die zich hebben voorgedaan. Uit het verslag blijkt dat het toch eerder om een misverstand zou gaan 
dan een opzettelijke daad. Het was zeker niet de bedoeling van het personeelslid om de persoon in 
kwestie voor te steken, maar dit werd wel zo ervaren. Per mail werd door de Klachtencoördinator de 
nodige excuses voor het voorval aangeboden. 
 
Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de klachtencoördinator. 

 
 
8. VERZOEK VERLENGING DUURTIJD IWVA 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 423 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het schrijven van de IWVA dd. 27 december 2018 (ref. 2018/25779/JB) bevattende de 
melding dat de huidige termijn van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA eindigt na de 
jaarvergadering van het boekjaar 2018 op 29 mei 2019; 

Gelet op het schrijven van de IWVA dd. 27 december 2018 (ref. 2018/25779/JB) bevattende het 
voorstel tot verlenging van de duurtijd van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA voor 
een nieuwe termijn van achttien jaar; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 januari 2019 
houdende de goedkeuring van de verlenging van de duurtijd van de IWVA; 

Gelet op de conclusies uit het finaal rapport van de studie “IWVA – toekomstplan” opgesteld door 
KPMG Advisory, dat geldt als onderzoek in de zin van art. 423 van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat, op basis van de motiveringsnota ‘verderzetting IWVA’ thans voorgesteld wordt 
aan de IWVA een verzoek tot verlenging te richten voor een nieuwe termijn van achttien jaar; 

Overwegende dat dit verzoek, indien gesteund door 3/4 meerderheid van de gemeenten, zal leiden 
tot de bijeenroeping van een Bijzondere Algemene Vergadering in mei 2019; 



Overwegende dat de agenda van deze Bijzondere Algemene Vergadering 90 kalenderdagen vóór 
de Bijzondere Algemene Vergadering aan alle deelnemers wordt toegezonden, en desgevallend de 
gemeenten zal oproepen om: 

1/ kennis te nemen van het feit dat het verzoek tot verlenging door 3/4 meerderheid van de 
gemeenten wordt gesteund; 

2/ de verlenging voor een nieuwe termijn van achttien jaar goed te keuren; 

3/ te beslissen tot deelname aan de verlenging; 

 
 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Aan de IWVA wordt een verzoek tot verlenging van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband IWVA gericht voor een nieuwe termijn van achttien jaar. 

Art.2. In voorbereiding op de Bijzondere Algemene Vergadering in mei 2019 wordt de verlenging 
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA voor een nieuwe termijn van achttien 
jaar goedgekeurd. 

Art.3. In voorbereiding op de Bijzondere Algemene Vergadering in mei 2019 wordt de deelname in 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVA voor een nieuwe termijn van achttien jaar 
goedgekeurd. 

Art.4. Kennis te geven van dit besluit aan de diensten Secretarie en Technische Dienst Cel Wegen, 
en aan de IWVA. 

 
9. AANPASSEN VAN HET TOEGANGSCONTROLESYSTEEM OP DE BESTAANDE SITES VAN 
INZINKBARE PALEN– GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 november 2018, 
houdende aanvaarding van het bestek TD/OD/D2018-01: Aanpassen van het 
toegangscontrolesysteem op de bestaande sites van inzinkbare palen en ramingsbedrag van 
100.000 EUR (incl. BTW); 

Overwegende dat het toegangscontrolesysteem op de inzinkbare palen verouderd is; dat de 
badges niet individueel kunnen ingesteld worden; 

Overwegende dat het toegangscontrolesysteem door middel van badges administratief belastend 
is; dat de aanvrager een badge moet aanvragen, waarborg moet stellen, badges worden opgestuurd, 
…; dat het nieuwe systeem gebruiksvriendelijker moet zijn door middel van de eID, dat de aanvrager 
vanop afstand zijn eID kan inlezen en toegang krijgen; dat hierdoor de waarborgen voor de badges 
ook komen te vervallen, …; 

Overwegende dat de bestaande infrastructuur, nl. stuurzuil, inzinkbare palen en verkeerslichten 
moeten behouden blijven, enkel de nodige aanpassingswerken (interne sturing en kaartlezer) moeten 
uitgevoerd worden; 

Overwegende dat de kostenraming voor 17 sites 100.000 EUR (incl. BTW) bedraagt; 

Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking; 



Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD/OD/D2018-01: Aanpassen van het toegangscontrolesysteem op de bestaande sites van 
inzinkbare palen; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 02000 Wegen; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Het bestek TD/OD/D2018-01: Aanpassen van het toegangscontrolesysteem op de bestaande 

sites van inzinkbare palen te aanvaarden en goed te keuren. 

Art.2. Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de studieopdracht vast te leggen op 100.000 EUR 
(incl. BTW). 

Art.3. Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek 
TD/OD/D2018-01: Aanpassen van het toegangscontrolesysteem op de bestaande sites van 
inzinkbare palen. 

Art.4. De opdracht te gunnen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, diensthoofd reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur. 

Raadsleden Priem, Vermote en Lemaire stellen een aantal vragen bij de praktische werking van het 
systeem; over het feit of de softwarelicenties inbegrepen zijn in de prijs, of de postdiensten toegang 
zullen krijgen tot de Zeedijk, of het systeem alle inzinkbare palen op het grondgebied zal bedienen? 

De Burgemeester licht een en ander toe m.b.t. de werking ervan.  

 
10. AANLEG REGENWATERAFVOEREN O.L.VROUWKERK – GOEDKEURING BESTEK EN 
LASTENVOORWAARDEN 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals 
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 december 2000 
houdende aanstelling van de architect Marc Sobry Duinkerkelaan 1 te 8620-Nieuwpoort, voor de 
restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 maart 2017 houdende 
de goedkeuring voor de gunning van de opdracht ‘opvangen van de regenwaterafvoeren in 
regenwaterputten’ aan Dhr. Marc Sobry Duinkerkelaan 1 te 8620-Nieuwpoort; 

Overwegende dat er een slechte afvoer van het regenwater bij hevige regenval is; dat de slechte 
regenafvoer mosvorming op de gevels en plasvorming rond de kerk veroorzaakt; 

Overwegende dat bij de aanleg van de druippaden rond de kerk de ondergrondse 
regenafvoerbuizen vermoedelijk niet werden vernieuwd; 

Overwegende dat op een bestaande regenwaterput slechts enkele dakafvoeren zijn aangesloten; 
dat er voorgesteld wordt om de overige dakafvoeren aan te sluiten op regenwaterputten; 



Overwegende dat bij hevige regenbuien de regen, voor de toegangsdeur van de sacristie, niet vlug 
genoeg afgevoerd wordt; 

Overwegende dat op heden het regenwater uitloopt op de muren en hierdoor de buiten- en 
binnenmuren van de kerk zeer vochtig zijn en een schadepatroon veroorzaken; 

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TDG/D2017-49/Bestek: Restauratie OLV Kerk Nieuwpoort Riolering opgemaakt door Dhr. Marc 
Soubry Duinkerkelaan 1 te 8620-Nieuwpoort; 

Overwegende dat de kosten mogen geraamd worden op 90.715,61 EUR (BTW excl.) of 
109.765,89 EUR (BTW incl.); 

Overwegende dat hierin alle werken opgenomen zijn voor het collecteren van het regenwater van 
de kerk o.a. twee nieuwe regenwaterputten, restauratie bestaande put, aanwezige kunstwerken en 
spots tijdelijk verwijderen en herplaatsen, rioleringsbuizen en toezichtopeningen, aanzuigleidingen, 
plaatselijk herstel van de verharding rond de kerk, alle hierbij horende grondwerken en herstel van de 
beschadigde graszones met grasmatten; 

Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij openbare procedure; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 6640130 OLV kerk afvoer 
riolering – aanleg; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 

Art.1. Het bestek met ref. TDG_0303_D2017-49 van 21 november 2018 voor de opdracht “O.L.V. 
Kerk Nieuwpoort-Stad: Regenwaterafvoeren”, opgesteld door arch. Marc Sobry te 
aanvaarden en goed te keuren. 

Art.2. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Art.3. De raming ten bedrage van 90.715,61 EUR (BTW excl.) of 109.765,89 EUR (BTW incl.) goed 
te keuren. 

Art.4. De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst en de financieel directeur. 

 
 
11. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE – TERMIJNSVERLENGING VERR 01 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals 
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 mei 2018 houdende 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Dakrestauratie villa Hurlebise” aan Aquastra bvba, 
Dronckaertstraat 484 te 8930 Menen tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 
257.887,09 EUR, excl. btw, of 312.043,38 EUR, incl. 21% btw; 



Gelet op van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 december 2018 houdende 
goedkeuring van “Verrekening 1: Noodzakelijke zinkwerken” voor een totaal bedrag in meer van 
20.333,13 EUR (excl. BTW) of 24.603,09 EUR (incl. BTW); 

Gelet op het schrijven dd. 3 december 2018 van Aquastra bvba, Dronckaertstraat 484 te 8930 
Menen inzake de uitvoering van meerwerken 20.333,12 EUR en de bijkomende vraag tot 
termijnverlenging van 50 werkdagen; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in 
het bestek met nr. D2017-42; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om 
volgende wijzigingen aan te brengen: 

Post Nr Omschrijving 
Bet. 
type 

Een- 
heid 

Hoeveel- 
heid 

  

EHP TP 

Dakrestauratie - Villa Hurlebise - Verrekening 1     

WERKEN IN MIN  

  37.11.15 Kielgoten - dakkapellen VH lm -41,27 61 -2517,47 

  37.20.01 
Terugplaatsen loden afwerking bij 
dakknik 

VH lm -41,65 47 -1957,55 

  37.20.02 
Terugplaatsen zinken 
nokafwerking met ruiterslat 

VH lm -14,49 42 -608,58 

  37.50.10 
Herstellen en terugplaatsen 
nokafwerking 

FH stuk -4 182 -728 

  38.11.30 
Bakgootdichtingen - metaalbladen 
/ lood 

FH m² -26,47 132 -3494,04 

  38.11.31 
Bakgootafwerking - metaalbladen 
/ lood / kraal 

FH lm -61,38 62 -3805,56 

      Totaal in min (BTW excl.) -13 111,20 

 

 

Post Nr Omschrijving 
Bet. 
type 

Een- 
heid 

Hoeveel- 
heid 

  

EHP TP 

Dakrestauratie - Villa Hurlebise - Verrekening 1     

WERKEN IN MEER  

OP1.1   

Leveren en plaatsen van 
zinken profiel voor aansluitng 
van mansarde en hellend dak 
dikte 1mm 

VH lm 41,65 302,50 12 599,13 

OP1.2   
Leveren en plaatsen 

nieuwe zinken bollen 
nokafwerking dakkapellen 

VH st 4 1 355,20 5 420,80 

OP1.3   
Leveren en plaatsen van 

zinken nokken als bestaande 
VH lm 14,49 269,50 3 905,06 

OP1.4   Bakgootafdichting zink 1 mm VH lm 26,47 145,20 3 843,44 

OP1.5   Bakgootafwerking kraal 1mm VH lm 61,38 79,20 4 861,30 

OP1.6   Kilgoten zink 1mm VH lm 41,27 68,20 2 814,61 



      Totaal in meer (BTW excl.) 33 444,33 

 

Overwegende dat de verrekening in totaal 20.333,13 EUR (excl. BTW) of 24.603,09 EUR (incl. 
BTW) bedraagt en dit het bestelbedrag met 7,8% overschrijdt waardoor het totale bestelbedrag na 
verrekening nu 278.220,22 EUR (excl. BTW) of 336.646,47 EUR (incl. BTW) bedraagt; 

Overwegende dat de kralen, nokken, binnengoten, bakgoten en dakranden werden uitgevoerd in 
zink maar beschilderd met een donkere dikke verf waardoor de afwerkingen leken op een loden 
afwerking en dat vanop korte afstand dit niet waar te nemen was, enkel na demontage van de goot- 
en nokstukken kon vastgesteld worden dat de randafwerkingen werden uitgevoerd in zink moeten 
bovenvermelde posten toegevoegd worden aan huidige aanbesteding; 

Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Bruno Dekoning, in de prijsonderzoeksnota van 
dd. 1 december 2018, marktconforme prijzen vaststelt, opmerking maakt van de zeer complexe 
aansluitingen van dak en gevel, alsook dat de prijzen betrekking hebben op korte stukken waardoor er 
veel maatwerk ter plaatse op de werf is en bijgevolg gunstig advies verleent; 

Overwegende dat de aanneming de eenheidsprijzen verantwoorde; 

Overwegende dat de prijzen zijn herleid naar aanbestedingsdatum; 

Overwegende dat voor een goede afwerking van het lood en de zink nog een inslijping van het 
lood in de witsteen of een herplaatsing van de witsteen zal moeten gebeuren en dat deze extra kosten 
nog niet opgenomen zijn in deze verrekening; 

Overwegende dat de technische dienst voorstelt om voor deze verrekening een termijnverlenging 
van 30 werkdagen toe te kennen en dat dit een aanpassing is van de algemene 
aannemingsvoorwaarden; 

Overwegende dat deze termijn te verantwoorden is gezien de lange levertijd van de speciale 
zinken onderdelen en dat er zeer veel handwerk en vakmanschap nodig is voor de productie van de 
zinken nokbollen; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 052200 – toerisme – 
infrastructuur; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Goedkeuring te verlenen voor de aanpassing van de algemene aannemingsvoorwaarden van 

‘Dakrestauratie Villa Hurlebise’, zijnde de toekenning van 30 extra werkdagen voor het 
uitvoeren van verrekening 1 “Noodzakelijke zinkwerken” voor het totaal bedrag in meer 
20.333,13 EUR (excl. BTW) of 24.603,09 EUR (incl. BTW). 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst, de ontwerper en de aanneming. 

 
12. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE - GOEDKEURING NIEUWE RAMEN IN DAKVERDIEP 
EN TERMIJNSVERLENGING 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals 
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017; 



Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 mei 2018 houdende 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Dakrestauratie villa Hurlebise” aan Aquastra bvba, 
Dronckaertstraat 484 te 8930 Menen tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 
257.887,09 EUR (excl. BTW), of 312.043,38 EUR (incl. BTW); 

Gelet op van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 december 2018 betreffende de 
goedkeuring van “Verrekening 1 : Noodzakelijke zinkwerken” voor een totaal bedrag in meer van 
20.333,13 EUR (excl. BTW) of 24.603,09 EUR (incl. BTW); 

Gelet op van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 januari 2019 betreffende de 
goedkeuring van verrekening 2: “Ramen op dakverdieping” van de opdracht “Dakrestauratie villa 
Hurlebise” voor het totaal bedrag in meer van 45.816,60 EUR (excl. BTW) of 55.438,09 EUR (incl. 
BTW); 

Gelet op het schrijven dd. 12 december 2018 van Aquastra bvba, Dronckaertstraat 484 te 8930 
Menen inzake de uitvoering van meerwerken 41.558,72 EUR (excl. BTW) en de bijkomende vraag tot 
termijnverlenging van 15 werkdagen; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in 
het bestek met nr. D2017-42; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om nieuwe 
ramen te plaatsen op het dakverdiep; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om volgende wijzigingen aan te brengen: 

Post Nr. Omschrijving 
Bet. 
type 

Eenheid 
Hoevee
-lheid 

 

EHP TP 

Dakrestauratie - Villa Hurlebise - Verrekening 2 - Ramen op dakverdieping 

WERKEN IN MEER      

OP2.1.  Raam type 1 VH st 2 4574,9 9149,8 

OP2.2.  Raam type 2 VH st 5 5486,8 27 434,00 

OP2.3.  Raam type 3 VH st 1 4232,8 4 232,80 

Totaal in meer (BTW excl.) € 40 816,60 

 

Overwegende dat de verrekening in totaal 40.816,60 EUR (excl. BTW) of 49.388,09 EUR (incl. 
BTW) bedraagt en dit het bestelbedrag met 15,8% overschrijdt waardoor het totale bestelbedrag na 
verrekening 1 en 2 nu 319.036,82 EUR (excl. BTW) of 386.034,56 EUR (incl. BTW) bedraagt; 

Overwegende dat na de omzichtige demontage van de rotte dakgoten de raamprofielen mee 
afbraken; 

Overwegende dat na ontmanteling van de dakkapellen pas zichtbaar was dat alle raamstijlen zich 
in zeer slechte conditie bevonden en deze niet meer gerestaureerd kunnen worden; 

Overwegende dat in huidige opdracht slechts voorzien is was om 3 dakvlakramen te vervangen; 

Overwegende dat de aanneming de eenheidsprijzen verantwoordde met de offerte van zijn 
onderaanneming; 

Overwegende dat de prijzen zijn herleid naar aanbestedingsdatum; 

Overwegende dat het profiel van de ramen zeer bijzonder is en dat hiervoor de machines speciaal 
ingesteld moeten worden waardoor de eenheidsprijzen hoog oplopen; 

Overwegende dat in dit bedrag nog geen prijs voor het enkel glas is inbegrepen en dit geraamd 
wordt op 5.000 EUR (excl. BTW) door de technische dienst; 

Overwegende dat voor deze verrekening een termijnverlenging van 15 werkdagen wordt 
aangevraagd; 



Overwegende dat de technische dienst adviseert enkel een kosteloze termijnverlenging toe te 
staan; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 052200 – toerisme – 
infrastructuur; 

 
20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 
BESLUIT:  

Art.1. Verrekening 2 “Ramen op de dakverdieping” van de opdracht “Dakrestauratie villa Hurlebise” 
voor het totaal bedrag in meer van 45.816,60 EUR (excl. BTW) of 55.438,09 EUR (incl. BTW) 
goed te keuren. 

Art.2. Kosteloze termijnverlening van 15 extra werkdagen toe te kennen aan Aquastra bvba, 
Dronckaertstraat 484 te 8930 Menen.  

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst, de ontwerper, de aanneming en de 
financieel directeur. 

 
13. AANPLANTEN EN BEHEER VAN STRAATBOMEN 2019 - GOEDKEURING 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 285 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals 
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017; 

Gelet op het bestek TD-GR-D2019-12 Aanplanten en beheer straatbomen 2019, opgemaakt door 
de technische dienst; 

Overwegende dat er op het grondgebied van Nieuwpoort nieuwe bomen moeten worden voorzien 
en de bestaande straatbomen vakkundig dienen onderhouden te worden; 

Overwegende dat de groendienst het aanplanten en beheren van straatbomen niet in eigen beheer 
kan uitvoeren en het voordeliger is deze werken uit te besteden; 

Overwegende dat de kostenraming 75.000,00 EUR (BTW excl.) bedraagt; 

Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij openbare aanbesteding; 

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD-GR-D2019-12 Aanplanten en beheer straatbomen 2019, en de algemene 
uitvoeringsregels; 

Overwegende dat de offerte geldig is voor 1 kalenderjaar, en er geen prijsherziening van 
toepassing is; 

Overwegende dat bij gunning van de opdracht volgend gunningcriterium in aanmerking wordt 
genomen: de prijs; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien dienen te worden onder beleidsitem 06800 Groene 
ruimten; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 



Art.1. Het bestek TD-GR-D2019-12 Aanplanten en beheer van straatbomen 2019, opgemaakt door 
de technische dienst te aanvaarden en goed te keuren. 

Art.2. Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 75.000,00 EUR 
(BTW excl.). 

Art.3. De opdracht aan te besteden door middel van open aanbesteding. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, diensthoofd technische dienst, 
het hoofd van de reken- en belastingdienst en de financieel directeur. 

 
 
14. VRAGEN RAADSLEDEN. 
 
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester 
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.  
 
De Voorzitter schorst de zitting van de gemeenteraad om de zitting van de OCMW-raad aan te vatten.  
De Voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad nadat de agenda van de OCMW-raad 
werd afgewerkt 

BESLOTEN ZITTING 

15. GOEDKEURING AANSTELLING SANCTIONEREND AMBTENAAR BJÖRN COOLS IN HET 
KADER VAN GAS4 VOOR STAD NIEUWPOORT. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS- 
wet); 

Gelet op het raadsbesluit dd. 20 december 2018 tot vaststelling van het politiereglement op het 
stilstaan en parkeren (GAS4). Hervaststelling; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 tot vaststelling van het reglement betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op het KB dd. 9 maart 2014 en de wijziging dd. 19 juli 2018 houdende vaststelling van de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 september 2017 tot 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de sanctionerend ambtenaren binnen het 
grondgebied van de politiezone Westkust; 

Overwegende dat het politiecollege dd. 25 augustus 2017 Björn Cools heeft aangeduid als 
sanctionerend ambtenaar voor GAS4 (stilstaan en parkeren) voor de drie gemeenten binnen de 
politiezone Westkust; 

Overwegende dat wordt gevraagd de heer Björn Cools aan te duiden als sanctionerend ambtenaar 
ter behandeling van de dossiers inzake GAS4 voor stad Nieuwpoort inzake het politiereglement op het 
stilstaan en parkeren (GAS4). Hervaststelling dd. 20 december 2018; 

 
BESLUIT  BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.1. Björn Cools, sanctionerend ambtenaar gemeente Koksijde, aan te stellen als sanctionerend 
ambtenaar voor Stad Nieuwpoort ter behandeling van de dossiers inzake het politiereglement 
goedgekeurd dd. 20 december 2018 betreffende stilstaan en parkeren (GAS4) 
Hervaststelling. 



Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de korpschef van de politiezone Westkust, de procureur 
des Konings en de sanctionerend ambtenaren van de gemeenten Koksijde, De Panne en de 
stad Nieuwpoort. 

 
 
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven. 
 
De Algemeen Directeur Burgemeester-Voorzitter 

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke 
 
 
 


