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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 27 JUNI 2019

Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Wim Demeester, 
Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Frederik Gunst: wd. Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Frans Lefevre: Schepen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Adina Counye: Raadslid;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

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

De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 23 mei 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen 
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. POLITIEVERORDENING TER BESTRIJDING VAN DE VERSTORING VAN RUST EN ORDE 
DOOR WERKEN.

De Raad,

Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285, art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal 
bestuur;

Gelet op art. 119, art. 119bis en art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties;

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 betreffende het algemeen reglement op de 
gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende vaststelling van de politieverordening 
ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken; 

Overwegende dat de dagen en uren in artikel 1 werden gewijzigd:

Art. 1. §1 Van maandag tot en met zaterdag van 7 u. tot 19 u. mogen werken uitgevoerd worden 
zoals bouwen, verbouwen en afbreken. Voor of na deze periode geldt een verbod op het uitvoeren 
van bovenstaande werken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust en orde verstoren;

Overwegende dat volgende werd toegevoegd:

Art. 1. §2 Op zon- en feestdagen is het verboden werken uit te voeren zoals bouwen, verbouwen 
en afbreken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust en orde verstoren;

Overwegende dat de politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door 
werken dd. 21 december 2017 werd gewijzigd naar een duidelijker en hedendaagse schrijfstijl;

Overwegende dat in het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties dd. 23 
mei 2019 het maximum bedrag van de sanctie werd opgetrokken van 250 EUR naar 350 EUR;

Overwegende dat art. 5 verwijst naar het nieuwe reglement op de gemeentelijke administratieve 
sancties;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de bestaande politieverordening ter bestrijding van de 
verstoring van rust en orde door werken van 21 december 2017 op te heffen en deze te vervangen 
door de nieuwe verordening;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. §1 Van maandag tot en met zaterdag van 7 u. tot 19 u. mogen werken uitgevoerd worden 
zoals bouwen, verbouwen en afbreken. Voor of na deze periode geldt een verbod op het 
uitvoeren van bovenstaande werken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust 
en orde verstoren. 

§2 Op zon- en feestdagen is het verboden werken uit te voeren zoals bouwen, verbouwen en 
afbreken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust en orde verstoren.

§3 Het verbod zoals vermeld in §1 en §2 is van toepassing op zowel vergunningsplichtige als 
niet-vergunningsplichtige werken op het ganse grondgebied.

Art.2. §1 Vanaf 1 juli tot 1 september geldt een verbod om werken uit te voeren zoals bouwen, 
verbouwen en afbreken alsook werken die lawaaihinder veroorzaken of de rust en orde 
verstoren in volgende zone:

De zone begrensd door het strand tot aan de grens met de gemeente Middelkerke, de as van 
de Kinderlaan vanaf het strand tot aan de as van de Victorlaan, de as van de Victorlaan 
Noord tot aan de Albert I Laan, de Albert I laan, de Kaai (ventweg inbegrepen), de as van de 
Kustweg (kant IJzer) tot aan de grens met gemeente Middelkerke.

§2 Het is in bovenstaande zone, verboden om het openbaar domein te bezetten met 
materieel, materiaal, bouwwerktuigen en laad- en hijstoestellen, met uitzondering van de strikt 
noodzakelijke werfafsluitingen nodig om de veiligheid te garanderen, in de periode van 1 juli 
tot 1 september.

§3 Het verbod zoals vermeld in §1 en §2 is van toepassing op zowel vergunningsplichtige als 
niet-vergunningsplichtige werken.

Art.3. De burgemeester kan, na een gemotiveerde aanvraag, schriftelijke afwijkingen toestaan in 
geval van hoogdringendheid.

Art.4. Bij niet naleving van deze politieverordening of bij klachten kan de burgemeester ten allen 
tijde de werken stilleggen zonder dat hierbij enige vorm van schadevergoeding door de 
overtreder kan geëist worden.

Art.5. Overtredingen worden gesanctioneerd conform het algemeen reglement op de gemeentelijke 
administratieve sancties dd. 23 mei 2019.

Art.6. Op datum van inwerkingtreding van dit nieuw besluit wordt het raadsbesluit van 21 december 
2017, houdende vaststelling van de politieverordening inzake het verstoren van orde en rust 
door werken, opgeheven.

Art.7. Kennis van deze beslissing te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de politie 
westkust, de federale scheepvaartpolitie en de secretarie.

2. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES  - 
WIJZIGING.

De Raad,

Gelet op art. 40 §3, art. 41 2°, art. 285, art. 286 §1, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal 
bestuur;

Gelet op art. 119 en art. 119bis en art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 betreffende het algemeen reglement op de 
administratieve sancties;

Overwegende dat een wijziging van het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve 
sancties noodzakelijk is om de sanctie op te trekken van 250 EUR naar 350 EUR en voor 
minderjarigen van 125 EUR naar 175 EUR voor minderjarigen;

Overwegende dat het algemeen reglement herwerkt werd in een hedendaagse en duidelijke 
schrijfstijl;

Overwegende dat de vigerende wetgeving werd toegevoegd;

Overwegende dat wordt gevraagd om het algemeen reglement op de gemeentelijke 
administratieve sancties goed te keuren;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 

Art.1. De gemeenteraad bepaalt de administratieve sancties voor inbreuken op zijn reglementen en 
verordeningen, tenzij voor diezelfde inbreuken reeds straffen of administratieve sancties door 
of krachtens andere wetten of decreten worden bepaald. 

Art.2. Dit reglement is van toepassing op natuurlijke personen die de volle leeftijd van veertien jaar 
hebben bereikt op het ogenblik van de feiten en op rechtspersonen.  

Art.3. §1. Dit reglement is van toepassing op iedere inbreuk op de bepalingen van:

- Alle politiereglementen van de stad Nieuwpoort die aanleiding kunnen geven tot een 
gemeentelijke administratieve sanctie;

- Het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - gecoördineerde 
versie van 23 mei 2019;

- Het politiereglement betreffende het stilstaan en parkeren van 20 december 2018.

§2. Dit reglement is van toepassing op het overtreden van het plaatsverbod dat de 
burgemeester krachtens artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet kan opleggen. 

§3. Dit reglement is van toepassing ten aanzien van de lichte gemengde inbreuk, zoals 
bepaald door artikel 561, 1° van het strafwetboek (nachtlawaai). 

HOOFDSTUK II. Administratieve procedure 

Art.4. Bij de uitvoering van dit reglement wordt de administratieve procedure, zoals vastgesteld bij 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere 
wijzigingen, toegepast. 

Art.5. De administratieve procedure wordt opgestart door middel van een ter post aangetekend 
schrijven aan de overtreder. 

De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verweer 
van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te 
versturen uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst. 

Het verzoek tot mondeling verweer van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een overtreding 
betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70 EUR. 

Art.6. De sanctionerende ambtenaar brengt de betrokkene met een tweede aangetekend schrijven 
op de hoogte van de beslissing waarbij de factuur bij het schrijven wordt toegevoegd.

Art.7. §1. Voor de afhandeling van inbreuken op het reglement betreffende stilstaan en parkeren is 
een andere procedure van toepassing die werd vastgesteld bij de wet van 24 juni 2013 en 
latere wijzigingen betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.  

§2. Voor de afhandeling van de gemengde inbreuk is eveneens een andere procedure van 
toepassing die werd vastgesteld bij enerzijds de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties en anderzijds middels het protocolakkoord van 19 
september 2017, gesloten tussen het stadsbestuur en het openbaar ministerie. 
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HOOFDSTUK III. Bemiddelingsprocedure voor minderjarigen 

Art.8. De sanctionerend ambtenaar dient verplicht een aanbod van lokale bemiddeling voor te 
stellen aan minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar bereikt hebben op het ogenblik 
van de feiten. 

Art.9. Bij de uitvoering van dit hoofdstuk wordt de administratieve procedure voor lokale bemiddeling 
voor minderjarigen, zoals vastgesteld bij de wet van 24 juni 2013 en latere wijzigingen 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties toegepast. 

HOOFDSTUK IV. Administratieve sancties 

Art.10. §1. Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig dit reglement bij wijze 
van administratieve sanctie overgaan tot: 

- de administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning; de 
administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning; 

- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan deze sancties pas opleggen, nadat de 
overtreder een voorafgaandelijke, schriftelijke waarschuwing heeft gekregen. 

§3. Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt met een administratieve schorsing van een 
verleende toestemming of vergunning; de administratieve intrekking van een verleende 
toestemming of vergunning, of een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een 
inrichting, stuurt de sanctionerende ambtenaar het bestuurlijk verslag door naar het college 
van burgemeester en schepenen. 

§4. De sanctionerende ambtenaar verstuurt een voorafgaandelijke waarschuwing. Hierin staat 
te lezen dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal worden opgelegd indien 
de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een 
uittreksel bevatten (van de bepalingen) van het overtreden reglement en dient per post 
aangetekende brief te gebeuren. 

§5. Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er 
aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college van burgemeester en 
schepenen overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de 
instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier 
kan worden ingezien, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag 
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. 

§6. De overtreder heeft het recht om zich op een hoorzitting bij het college van burgemeester 
en schepenen te verdedigen. 

§7. De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van 
burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen 
worden bij het einde van de zitting uitgenodigd het verslag van de hoorzitting te 
ondertekenen. 

§8. Bij het nemen van de beslissing zijn in het college van burgemeester en schepenen 
dezelfde leden aanwezig als tijdens de hoorzitting. 

§9. De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de 
algemeen directeur. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht bij 
aangetekend schrijven. 

Art.11. §1. De sanctionerende ambtenaar kan overeenkomstig dit reglement bij wijze van 
administratieve sanctie overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete met een 
bedrag tot maximum 350 EUR voor meerderjarigen en maximum 175 EUR voor 
minderjarigen. 

§2. De hoogte van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van 
de inbreuk en alle andere relevante feiten gerelateerd aan de inbreuk. 

§3. De hoogte van de administratieve boete in het kader van de inbreuken op het reglement 
betreffende stilstaan en parkeren wordt vastgelegd in het reglement zelf naargelang het soort 
inbreuk. 
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§4. De sanctionerende ambtenaar kan zich ook beperken tot het geven van een schriftelijke 
waarschuwing. 

Art.12. Ingeval herhaling kan de administratieve geldboete worden verhoogd, zonder het voorziene 
maximum te mogen overschrijden. Er is sprake van herhaling wanneer de overtreder reeds 
werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand 
aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

Art.13. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of 
verordeningen geeft aanleiding tot 1 enkele administratieve geldboete, in verhouding tot de 
ernst van het geheel van de feiten, zonder dat deze boete het bedrag van 350 EUR te boven 
mag gaan, of 175 EUR indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van veertien 
jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten. 

Art.14. Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én 
een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de 
gemeente afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een 
inrichting, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. 

Art.15. Er kan door de sanctionerende ambtenaar worden voorzien in de volgende alternatieve 
maatregelen voor de administratieve geldboete: 

- het voorstellen van een gemeenschapsdienst voor meerderjarige: wat betekent dat de 
overtreder een onbezoldigde prestatie van algemeen belang uitvoert ten gunste van de 
gemeenschap;

- het voorstellen van een lokale bemiddeling voor meerderjarigen: een maatregel die het 
voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de 
veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te 
beëindigen, begeleid door een bemiddelaar. 

Art.16. De invoering en toepassing van voorgaande alternatieve maatregelen zijn afhankelijk van het 
vaststellen van gemeentelijke reglementen die de procedure en uitvoeringsmodaliteiten (o.a. 
de lijst van prestaties die in het kader van de gemeenschapsdienst kunnen worden 
uitgevoerd) bepalen. 

HOOFDSTUK V. Sanctionerend ambtenaar en gemeentelijke ambtenaar-vaststellers 

Art.17. De sanctionerend ambtenaar en de gemeentelijke ambtenaar-vaststellers worden aangesteld 
door de gemeenteraad. 

Art.18. Het is de gemeentelijke ambtenaar-vaststeller en andere vaststellers toegestaan dagelijks op 
te treden ten aanzien van eenzelfde inbreuken (herhaling) op bepalingen van de reglementen 
voorzien in dit reglement. 

HOOFDSTUK VI. Bestuurlijk verslag 

Art.19. Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke 
administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een bestuurlijk verslag 
(proces-verbaal). 

Art.20. Het bestuurlijk verslag/proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. 

Art.21. Het bestuurlijk verslag van de gemeentelijke vaststeller moet de volgende vermeldingen 
bevatten: 

- de naam, voornaam en handtekening van de vaststeller/opsteller; 

- datum, plaats en uur van het opstellen van het bestuurlijk verslag; 

- datum, plaats en uur van de feiten; 

- de correcte beschrijving van het vastgestelde feit; 

- de bepaling van het gemeentelijk reglement dat overtreden is door het vastgestelde 
gedrag; 

- de naam, voornaam, wettelijk adres, eventueel de feitelijke verblijfplaats, datum en 
geboorteplaats van de overtreder; 
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- de eventuele opmerkingen die de overtreder tegenover de politie of vaststellers heeft 
gemaakt of de verklaring die hij eventueel heeft afgelegd, met vermelding van de 
gebruikte taal; 

- het administratief adres van de sanctionerende ambtenaar om kennis te nemen van de 
zaak; 

- het adres van de ouders, of één van hen, of van de voogd als de overtreder minderjarig 
is. 

HOOFDSTUK VII. Ambtshalve verwijdering en bestuurlijke inbeslagneming 

Art.22. §1. Materiaal, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of goederen waarmee de bepalingen 
van het algemeen politiereglement worden overtreden of geschonden, kunnen door de 
bevoegde ambtenaren ambtshalve worden verwijderd, in beslag genomen, gestockeerd of 
bewaard. 

§2. De in beslag genomen en bewaarde goederen worden vrijgegeven op verzoek van de 
bezitter of eigenaar, na betaling van de factuur voor de geleverde prestaties door de 
gemeentelijke diensten voor de inbeslagneming en bewaring.  

§3. De inbeslagname verhindert niet dat er een administratieve geldboete kan worden 
opgelegd. 

§4. Wanneer het inbeslaggenomen materiaal binnen de zes maanden niet wordt opgehaald, 
dan wordt het materiaal eigendom van de gemeente. De kosten verbonden aan de 
inbeslagneming en bewaring blijven verschuldigd.  

HOOFDSTUK VIII. Inwerkingtreding 

Art.23. Het reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking van dit reglement.

3. GOEDKEURING BNIP 'SINT BERNARDUSFEESTEN' OP 23, 24 EN 25 AUGUSTUS 2019.

De Raad,

Gelet op art. 41, art. 63 en art. 285 § 1-1° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de verantwoordelijkheden van de 
gemeenten ten opzichte van de inwoners wat betreft veiligheid;

Gelet op art. 1 en art. 18 van het KB dd. 16 februari 2006 betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester i.k.v. noodplanning;

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU1 dd. 26 oktober 2006 betreffende de Nood- en 
Interventieplanning; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU3 dd. 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de 
noodplannen;

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU4 dd. 30 maart 2009 betreffende de disciplines;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende de goedkeuring 
tot agendering van het BNIP van de Sint-Bernardusfeesten 2019 dd. 11 juni 2019;

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan werd opgemaakt om reden dat de ‘Sint 
Bernardusfeesten’ op 23, 24 en 25 augustus 2019 een grootschalig evenement betreft waarbij 
specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen;

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan werd opgemaakt door de ambtenaar 
noodplanning samen met de organisatie; 

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan specifieke richtlijnen en de nodige 
informatie bevat om het beheer van een noodsituatie tijdens het evenement te verzekeren;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/downloadplannen/Documents/Minineri%C3%ABle%20omzendbrief%20NPU-3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/downloadplannen/Documents/Minineri%C3%ABle%20omzendbrief%20NPU-3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/Documents/Omzendbrief%204%2030032009%20Disciplines.pdf
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Art.1. Het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de ‘Sint Bernardusfeesten’ op 23, 24 en 25 
augustus 2019, goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, aan de Politie Westkust, 
de hulpverleningszone Westhoek, de technische dienst en de Provincie West Vlaanderen.

4. GOEDKEURING BNIP 'REUZE FEEST' OP 7 JULI 2019.

De Raad,

Gelet op art. 41, art. 63 en art. 285 § 1-1° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de verantwoordelijkheden van de 
gemeenten ten opzichte van de inwoners wat betreft veiligheid;

Gelet op art. 1 en art. 18 van het KB dd. 16 februari 2006 betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester i.k.v. noodplanning;

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU1 dd. 26 oktober 2006 betreffende de Nood- en 
Interventieplanning; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU3 dd. 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de 
noodplannen;

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU4 dd. 30 maart 2009 betreffende de disciplines;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende de goedkeuring 
tot agendering van het BNIP van het Reuze Feest op 7 juli 2019 dd. 11 juni 2019;

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan werd opgemaakt om reden dat het 
‘Reuze Feest’ op 7 juli 2019 een grootschalig evenement betreft waarbij specifieke 
veiligheidsmaatregelen worden genomen;

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan werd opgemaakt door de ambtenaar 
noodplanning samen met de organisatie; 

Overwegende dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan specifieke richtlijnen en de nodige 
informatie bevat om het beheer van een noodsituatie tijdens het evenement te verzekeren;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor het ‘Reuze Feest’ op 7 juli 2019, goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, aan de Politie Westkust, 
de hulpverleningszone Westhoek, de technische dienst en de Provincie West Vlaanderen.

5. BELASTING OP DE BRANDSTOFDISTRIBUTIEAPPARATEN.

De Raad,

Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake 
gemeentefiscaliteit;

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/downloadplannen/Documents/Minineri%C3%ABle%20omzendbrief%20NPU-3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/downloadplannen/Documents/Minineri%C3%ABle%20omzendbrief%20NPU-3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/openbarehulpverlening/noodplannen/Documents/Omzendbrief%204%2030032009%20Disciplines.pdf
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Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juni 2013 houdende vaststelling van de belasting op de 
brandstofdistributieapparaten voor de periode 2013 t.e.m. 2018;

Overwegende dat het belastingreglement dd. 27 juni 2013 vastgesteld werd tot 31 december 2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt, zodat het reglement dient hernomen;

Overwegende dat de gemeente gehouden is haar begroting in evenwicht te houden;

Overwegende dat oplaadpunten van elektrische voertuigen niet beschouwd worden als 
brandstofdistributieapparaten, ze zijn milieuvriendelijk;

BESLUIT: 16 JA, 2 NEEN  (Matthias Priem Sabine Slembrouck ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( 
):

Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting te heffen op de voor het publiek 
toegankelijke brandstofdistributieapparaten, bestaande op 1 januari van het aanslagjaar.

Art.2. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. De uitbater is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art.3. Voor een vast toestel en voor een zelfbedieningspomp bedraagt de belasting € 95,00.

Voor een beweegbare pomp bedraagt de belasting € 32,00.

Voor een apparaat met meerdere bedieningskanalen is de belasting per bedieningskanaal 
verschuldigd.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen vallen niet onder de toepassing van dit reglement.

Art.4. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.5. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Art.6. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden 
ingediend.

De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging of via e-mail via het 
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn vertegenwoordiger stuurt binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstbewijs enerzijds 
naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds 
naar de financieel directeur.

Art.7. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreet dd. 28 mei 2010 en 27 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met 
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.8. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het 
decreet lokaal bestuur.

Art.9. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.
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6. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN.

De Raad,

Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende vaststelling van de belasting op de 
aanplakborden, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 23 oktober 2014, voor de periode 2014 t.e.m. 2018;

Overwegende dat het belastingreglement dd. 26 december 2013, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 23 
oktober 2014 vastgesteld werd tot 31 december 2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt, zodat het reglement dient hernomen;

Overwegende dat de gemeente gehouden is haar begroting in evenwicht te houden;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een belasting te heffen op borden, geplaatst op het grondgebied 
van de gemeente, langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, zichtbaar vanaf 
de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Art.2. Onder een aanplakbord wordt verstaan iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze 
vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of 
vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering, met een minimum oppervlakte 
van één vierkante meter (1 m²).

Worden gelijkgesteld met genoemde borden de muren of gedeelten van muren, afsluitingen, 
die in huur of gebruik worden genomen met het doel reclame aan te brengen.

Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet een 
bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende 
reclames op voorkomen.

Art.3. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon, die de beschikking (vrij 
gebruik) heeft over het aanplakbord; is deze niet gekend, de eigenaar van de grond waarop 
het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is 
aangebracht.

Art.4. § 1.- De belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op € 65,00 per m²:

De gedeelten van een m² worden proportioneel tegen dezelfde aanslagvoet belast.

§ 2.- Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking 
genomen, d.i. de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt met uitsluiting 
van de omlijsting.

§ 3.- Voor de muren en afsluitingen is de belastbare oppervlakte het beschilderde of beplakte 
deel ervan, eventueel de oppervlakte van de rechthoek waarvan de uiterste punten van 
een op een andere wijze vastgehechte reclame, de raakpunten vormen.

§ 4.- Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van beide 
zijden samengeteld.
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Art.5. De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het 
belastingjaar waarop het bord wordt geplaatst, met uitzondering van hetgeen bepaald is in het 
navolgende art. 6 a).

Art.6. De belasting is niet verschuldigd voor:

a) de borden geplaatst na 1 december van het belastingjaar;

b) de borden geplaatst door openbare besturen voor zover geen winstgevend doel wordt 
nagestreefd;

c) de borden enkel en alleen gebruikt voor notariële aankondigingen;

d) de borden enkel en alleen gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;

e) de borden, alhoewel zichtbaar van op de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en 
gericht naar de plaats van de sportbeoefening.

f) de borden met reclame voor het eigen bedrijf geplaatst bij het bedrijf.

Art.7. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door 
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden 
teruggestuurd.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 
december van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens 
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor 
te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan het bedrag 
van de belasting.

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Art.8. De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt is verplicht daarvan 
aangifte te doen binnen de 14 dagen aan het gemeentebestuur en de nieuwe 
belastingplichtige te laten kennen. In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde 
belasting worden overgedragen op naam van de koper of overnemer.

Art.9. De belasting wordt ingekohierd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.10. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Art.11. De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden 
ingediend.

De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging of via e-mail via het 
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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Het college van burgemeester en schepenen of zijn vertegenwoordiger stuurt binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstbewijs enerzijds 
naar de belastingschuldige en, voorkomend zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de 
financieel directeur.

Art.12. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met 
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.13. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het 
decreet lokaal bestuur.

Art.14. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

7. BELASTING OP HET TE HUUR STELLEN VAN KAMERS.

De Raad,

Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 december 2013 houdende vaststelling van de belasting op het te 
huur stellen van kamers, voor de periode voor de periode 2014 t.e.m. 2018;

Overwegende dat het belastingreglement dd. 28 december 2013 vastgesteld werd tot 31 december 
2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt, zodat het reglement dient hernomen;

Overwegende dat de gemeente gehouden is haar begroting in evenwicht te houden;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting te heffen op het te huur stellen van kamers 
in hotels, pensions, villa’s, huizen, appartementen en logementen.

Art.2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die kamers in een onder art. 
1 vermelde inrichting te huur stelt aan personen die voor deze woongelegenheid niet in de 
bevolkingsregisters of vreemdelingenregisters van Nieuwpoort zijn ingeschreven.

Art.3.  De belasting bedraagt € 70,00 per te huur gestelde kamer.

Art.4. De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd.

Art.5. Pensionaten en andere onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, jeugdverblijfscentra, alsook alle 
andere instellingen die een menslievend of maatschappelijk doel nastreven, worden van de 
belasting vrijgesteld:

Art.6. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die kamers te huur stelt zoals bedoeld in de 
verordening is verplicht aangifte te doen aan het stadsbestuur waarin opgaven gedaan wordt 
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van het aantal gemeubileerde kamers dat te huur wordt gesteld. De aangifte blijft geldig tot 
herroeping.

Art.7. De belastingplichtige, zoals vermeld onder art. 2, moet iedere wijziging in de belastbare 
situatie binnen de maand schriftelijk mededelen aan het stadsbestuur, dienst belastingen.

Art.8. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens 
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan het bedrag 
van de belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Art.9. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.10. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Art.11. De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden 
ingediend.

De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging of via e-mail via het 
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn vertegenwoordigeer stuurt binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstbewijs enerzijds 
naar de belastingschuldige en, voorkomend zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de 
financieel directeur.

Art.12. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met 
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.13. Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening en 
de verordening belasting op tweede verblijven is alleen de verordening belasting op tweede 
verblijven van toepassing.

Art.14. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het 
decreet lokaal bestuur.

Art.15. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

8. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN.

De Raad,

Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 mei 2014 houdende vaststelling van de algemene milieubelasting 
op bedrijven voor de periode 2014 t.e.m. 2018;

Overwegende dat het belastingreglement dd. 27 mei 2014 vastgesteld werd tot 31 december 2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt, zodat het reglement dient hernomen;

Overwegende dat de gemeente gehouden is haar begroting in evenwicht te houden;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een jaarlijkse algemene milieubelasting te heffen op bedrijven.

Art.2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke 
verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente:

- een nijverheids, landbouw-, veeteelt-, tuinbouw-, of handelsbedrijf exploiteren;

- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen;

- een andere economische activiteit uitoefenen;

Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-
nummer en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar beschouwd als een 
beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel.

Art.3. De belasting wordt gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging, als hoofd- 
en/of bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente.

Art.4. De belasting wordt als volgt vastgesteld:

- hinderlijke inrichting klasse I volgens Vlarem: € 350;

- hinderlijke inrichting klasse II volgens Vlarem: € 220;

- andere klasses en vestigingen: € 100.

Voor bedrijven met een meervoudige graad van hinder wordt de belasting, per activiteitskern 
of bedrijfsvestiging, gevestigd op de hoogste graad van hinderlijkheid.

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging 
te beschikken waarvoor minstens de belasting zonder klasse van hinderlijkheid verschuldigd 
is.

Art.5. Vrijstelling:

- de rechtspersonen bedoeld in art. 180, 181 en 182 van het WIB 1992.

Art.6. De belasting is ondeelbaar en voor het gehele jaar verschuldigd. Wijzigingen in de loop van 
het aanslagjaar hebben geen invloed op de belastingaanslag.

Art.7. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.8. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.
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Art.9. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via e-mail via het 
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

De indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn vertegenwoordiger stuurt binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds 
naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger en anderzijds 
naar de financieel directeur.

Art.10. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met 
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.11. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het 
decreet lokaal bestuur.

Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

9. BELASTING OP DE TERREINEN VOOR OPENLUCHTRECREATIEVE VERBLIJVEN.

De Raad,

Gelet op art. 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op het logiesdecreet dd. 5 februari 2016, in voege getreden op 1 april 2017;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding inzake 
gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 mei 2014 houdende vaststelling van de belasting op terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven voor de periode 2014 t.e.m. 2018;

Overwegende dat de stad Nieuwpoort grote inspanningen levert op cultureel, sportief en toeristisch 
vlak. Heel wat zaken worden georganiseerd zodat gebruikers van openluchtrecreatieve verblijven 
tijdens de vakantieperiodes en de weekends kunnen genieten van een boeiend verblijf. Deze 
activiteiten geven aanleiding tot hoge kosten;

Overwegende dat er ook hoge kosten zijn aan het onderhoud en de vernieuwing van het openbaar 
domein;

Overwegende dat een tariefdifferentiatie volgens het soort van verblijfplaats aangewezen is, zodat 
minder duurzame verblijf- en kampeerplaatsen van een lager tarief kunnen genieten;

Overwegende dat het belastingreglement dd. 27 mei 2014 vastgesteld werd tot 31 december 2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele 
belastingen, zodat het reglement dient hernomen;

Overwegende dat de gemeente gehouden is haar begroting in evenwicht te houden;
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BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een belasting te heffen op de terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven.

Art.2. In dit reglement wordt verstaan onder:

- Een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven: een terrein met plaatsen voor 
openluchtrecreatieve verblijven waarop door toeristen gekampeerd of verbleven wordt of dat 
daarvoor bestemd of ingericht is;

- Een mobiel openluchtrecreatief verblijf: een rijcaravan, een stacaravan of elk ander 
vergelijkbaar verblijf;

- Een plaats voor openluchtrecreatieve verblijven: een verblijfplaats, een toeristische 
kampeerplaats, een kampeerplaats voor kortkampeerders, een kampeerautoplaats;

- Een verblijfplaats: een chalet, een bungalow, een vakantiewoning, een vakantiehuisje, een 
trekkershut, een paviljoen of elkander vergelijkbaar verblijf op een terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven, bestemd voor toeristen en die dient te beschikken over een 
omgevingsvergunning of waarvan a.d.h.v. een stedenbouwkundige vergunning kan blijken dat 
het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te zijn;

- Een toeristische kampeerplaats: een gedeelte van een terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven, uitsluitend bestemd voor toeristen met hun eigen mobiel openluchtrecreatief verblijf 
en bedoeld om langer dan 31 opeenvolgende dagen door eenzelfde eigenaar van het mobiel 
openluchtrecreatief verblijf te laten gebruiken;

- Een kampeerplaats voor kortparkeerders: een gedeelte van een terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven, uitsluitend bestemd voor toeristen met hun eigen mobiel 
openluchtrecreatief verblijf en bedoeld om minder of gelijk aan 31 opeenvolgende dagen door 
eenzelfde eigenaar van het mobiel openluchtrecreatief verblijf te laten gebruiken;

- Een kampeerautoplaats: een gedeelte van een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven 
dat uitsluitend dient als standplaats voor een kampeerauto, die als overnachtingsgelegenheid 
wordt gebruikt;

Art.3. De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terrein voor openluchtrecreatieve 
verblijven.

Art.4. De belasting wordt vastgesteld als volgt:

- Een verblijfplaats: € 365;

- Een toeristische kampeerplaats: € 150;

- Een parkeerplaats voor kortparkeerders: € 150;

- Een kampeerautoplaats: € 50.

De belastingplichtige die terzelfdertijd onder het toepassingsgebied valt van de belasting op 
openlucht recreatieveverblijven en van de belasting op de tweede verblijven, is alleen 
onderworpen aan de belasting op tweede verblijven.

Ingeval bij controle door de stad Nieuwpoort wordt vastgesteld dat meer standplaatsen 
worden bezet dan vermeld in de door Toerisme Vlaanderen uitgereikte vergunning(en), wordt 
de belasting gevestigd op het werkelijk aantal plaatsen.

Alle plaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende het jaar onbezet blijft.

Art.5. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.6. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.
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Art.7. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via e-mail via het 
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn vertegenwoordiger stuurt binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds 
naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger en anderzijds 
naar de financieel directeur.

Art.8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreet dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 
175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet 
de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.9. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het 
decreet lokaal bestuur.

Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

10. JAARREKENING 2018 VAN DE PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL.

De Raad,

Gelet op art. 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 
2014-2019 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende aktename van het budget 2019 van de 
Protestantse Baptistenkerk Bethel, met een gemeentelijke exploitatietoelage van 20.718,34 EUR 
waarvan 42,4% ten laste van de stad Nieuwpoort, namelijk 8.784,58 EUR;

Gelet op het raadsbesluit dd. 10 augustus 2017 houdende de goedkeuring van de budgetwijziging 
nr. 1, dienstjaar 2017 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel met een investeringstoelage van 
4.579,66 EUR voor de installatie van een zonneboiler;

Gelet op het besluit van de bestuursraad Protestantse Baptistenkerk Bethel dd. 27 maart 2019 
houdende vaststelling van de rekening van de Protestantse Baptistenkerk Bethel dienstjaar 2018;

Overwegende dat er een vergadering is geweest op vrijdag 3 mei 2019 in Middelkerke, met 
vertegenwoordigers van mensen van de protestantse baptistenkerk Bethel en van de gemeentelijke 
overheden Middelkerke en Nieuwpoort, met een toelichting van de jaarrekening 2018;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening een saldo vertoont zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Ontvangsten Uitgaven Resultaat 2018
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Exploitatie 14.863,83 35.582,17 - 20.718,34

Investering 4.579,66 4.579,66 0

Exploitatietoelage 20.718,34 - 20.718,34

Resultaat 2018 40.161,83 40.161,83 0

Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor de exploitatie van 20.718,34 EUR waarvan 42,4% 
ten laste van de stad Nieuwpoort nl. 8.784,58 EUR, en de investeringstoelage van 4.579,66 EUR niet 
werden overschreden;

BESLUIT: 12 JA, 5 NEEN  (Matthias Priem Arnel Lemaire Jo Rousseau Sabine 
Slembrouck Nicolas Vermote ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2018 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Protestantse Baptistenkerk 
Bethel, de Administratieve Raad van de Protestantse-Evangelische Eredienst en de 
Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

11. JAARREKENING 2018 VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK.

De Raad,

Gelet op art. 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 
van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw;

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring wijziging nr.1 meerjarenplan 
2014-2019 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 september 2016 houdende goedkeuring wijziging nr. 2 van het  
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende aktename van het budget 2018 van 
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw met een gemeentelijke dotatie in het exploitatiebudget van 
29.850,83 EUR;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 oktober 2018 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 van het 
dienstjaar 2018 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw voor een bijkomende investeringstoelage van 
53.000 EUR;

Gelet op de ontvangen documenten van het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort op de secretarie dd. 
28 maart 2019;

Gelet op het besluit van de kerkraad Onze Lieve Vrouw dd. 21 februari 2019 houdende vaststelling 
van de rekening van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw dienstjaar 2018;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening als volgt sluit:

Exploitatie eigen financieel boekjaar -92.257,24 EUR
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Overschot/tekort exploitatie N-1 (dienstjaar 2017) 72.246,32 EUR

Exploitatie voor toelage -20.010,92 EUR
Gewone exploitatietoelage 29.850,83 EUR
Overschot exploitatie 9.839,91 EUR

Investeringen zonder financiering  
Ontvangsten: 50.859,24 EUR
Uitgaven -50.859,24 EUR
Saldo 0,00 EUR

Overwegende dat de gemeentelijke toelage in het exploitatiebudget werd ingeschreven ten 
bedrage van 29.850,83 EUR en niet overschreden werd;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 079001 – kerkfabriek Onze 
Lieve Vrouw;

BESLUIT: 14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 1 
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur, Bisdom 
Brugge en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

12. JAARREKENING 2018 VAN DE SINT-BERNARDUSKERK.

De Raad,

Gelet op art. 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring van het gewijzigde 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Bernardus;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 september 2016 houdende goedkeuring tweede wijziging 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Bernardus;

Gelet op het raadsbesluit dd. 22 februari 2018 houdende een expliciet akkoord met het budget 
2018 van kerkfabriek Sint-Bernardus met een exploitatietoelage van 42.065,87 EUR waarvan 90% ten 
laste van het stadsbestuur nl. 37.859,28 EUR; en een investeringstoelage van 8.566,80 EUR waarvan 
90% ten laste van het stadsbestuur, nl. 7.710,12 EUR;

Gelet op de ontvangen documenten van het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort op de secretarie dd. 
28 maart 2019;

Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint-Bernardus dd. 6 februari 2019 houdende 
vaststelling van de rekening van kerkfabriek Sint-Bernardus dienstjaar 2018;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening als volgt sluit:
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Exploitatie eigen financieel boekjaar -40.343,48 EUR

Overschot/tekort exploitatie N-1 (dienstjaar 2017) 16.060,20 EUR

Exploitatie voor toelage -24.283,28 EUR
Gewone exploitatietoelage 42.065,87 EUR
Overschot exploitatie 17.782,59 EUR

Investeringen zonder financiering  
Ontvangsten: 8.566,80 EUR
Uitgaven -8.566,80 EUR
Saldo 0,00 EUR

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 42.065,87 EUR, waarvan 90% ten laste van de 
stad Nieuwpoort, nl. 37.859,28 EUR, niet werd overschreden;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 079002 – kerkfabriek Sint-
Bernardus;

BESLUIT: 14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 1 
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Bernardus gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur, Bisdom 
Brugge en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

13. JAARREKENING 2018 VAN DE SINT-LAURENTIUSKERK.

De Raad,

Gelet op art. 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring van het gewijzigde 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Laurentius;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 september 2016 houdende goedkeuring tweede wijziging 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Laurentius;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende budget 2018 van kerkfabriek Sint-
Laurentius met een gemeentelijke exploitatietoelage van 14.899,32 EUR;

Gelet op de ontvangen documenten van het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort op de secretarie dd. 
28 maart 2019;

Gelet op het besluit van de kerkraad van parochie Sint-Laurentius dd. 29 januari 2019 houdende 
vaststelling van de rekening van kerkfabriek Sint-Laurentius dienstjaar 2018;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies moet overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening als volgt sluit:

Exploitatie eigen financieel boekjaar -27.078,68 EUR
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Overschot/tekort exploitatie N-1 (dienstjaar 2017) 31.830,92 EUR

Exploitatie voor toelage 4.752,24 EUR
Gewone exploitatietoelage 14.899,32 EUR
Overschot exploitatie 19.651,56 EUR

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 14.899,32 EUR niet werd overschreden;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 079004 – kerkfabriek Sint 
Laurentius;

BESLUIT: 14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 1 
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Laurentius gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur, Bisdom 
Brugge en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

14. JAARREKENING 2018 VAN DE SINT-GEORGIUSKERK.

De Raad,

Gelet op art. 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013, gewijzigd dd. 23 oktober 2014 houdende 
goedkeuring meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring van het gewijzigde 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Georgius;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 september 2016 houdende goedkeuring tweede wijziging 
meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Georgius;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende aktename budget 2018 van kerkfabriek 
Sint Georgius met een exploitatietoelage van 5.732,84 EUR;

Gelet op de ontvangen documenten van het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort op de secretarie dd. 
28 maart 2019;

Gelet op het besluit van de kerkraad van parochie Sint-Georgius dd. dd. 07 maart 2019 houdende 
vaststelling van de rekening van kerkfabriek Sint-Georgius dienstjaar 2018;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening als volgt sluit:

Exploitatie eigen financieel boekjaar -14.812,71 EUR

Overschot/tekort exploitatie N-1 (dienstjaar 2017) 34.553,66 EUR

Exploitatie voor toelage 19.740,95 EUR
Gewone exploitatietoelage 5.732,82 EUR
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Overschot exploitatie 25.473,77 EUR

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 5.732,84 EUR niet werd overschreden;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 079003 – kerkfabriek Sint-
Georgius;

BESLUIT: 14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 1 
ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint- Georgius gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, het Centraal Kerkbestuur, Bisdom 
Brugge en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

15. VVSG - AANDUIDEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING.

De Raad,

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

Gelet op het schrijven dd. 31 januari 2019 en 25 april 2019 van de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG);

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de 
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende 
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de VVSG;

Overwegende dat elke aangesloten gemeente recht heeft op een afgevaardigde en eventueel 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering;

Overwegende dat de aanvang van het mandaat begint bij de eerste jaarhelft van 2019 bij de 
samenroeping van de eerste algemene vergadering na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraad;

Overwegende dat de stad Nieuwpoort een afgevaardigde en plaatsvervanger dient aan te duiden;

BESLUIT BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING EN BIJ 14 JA TEGEN 4 NEEN VOOR 
EDDY LOUWIE EN 17 JA TEGEN 1 ONTHOUDING VOOR KRIS VANDECASTEELE:

Art.1. Dhr. Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de VVSG voor een periode van zes 
jaar.

Art.2. Dhr. Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de VVSG voor een periode van zes jaar.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, VVSG en de dienst secretarie.

16. DE LIJN - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
28 MEI 2019 - BEKRACHTIGING.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 houdende 
goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De 
Lijn dd. 28 mei 2019;

Gelet op het aangetekend schrijven van De Lijn dd. 6 mei 2019 betreffende de bijeenroeping van 
de 28ste algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op 
28 mei 2019;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld werden:

1. Verwelkoming en inleiding;
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 

commissarissen-revisoren;
a. Beleidsverslag;
b. Commentaar bij de jaarrekening;
c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren;
d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening;

3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 
commissarissen-revisoren

4. Goedkeuring jaarrekening;
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van 

commissarissen-revisoren;
6. Aanstelling van de commissarissen-revisoren voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021, 

éénmaal verlengbaar met drie jaar;
7. Mededeling omtrent de werking van de raad van bestuur;
8. Varia – rondvraag.

Overwegende dat er een vertegenwoordiger diende aangeduid te worden voor het bijwonen van de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;

Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet 
worden voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn 
plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 een beslissing heeft 
genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de 
gemeenteraad in de zitting dd. 27 juni 2019;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 21 mei 2019 heeft 
beslist om de agendapunten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Lijn dd. 28 
mei 2019 goed te keuren en mevr. Sara Neudt en dhr. Wim Demeester aan te duiden, respectievelijk 
als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, van de algemene vergadering van 
aandeelhouders van De Lijn dd. 28 mei 2019;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 houdende de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoersmaatschappij van De 
Lijn dd. 28 mei 2019 en houdende de aanstelling van mevr. Sara Neudt en dhr. Wim 
Demeester, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst Secretarie en aan de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn.

17. INFRAX WEST - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING TEVENS 
JAARVERGADERING - BEKRACHTIGING.

De Raad,
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Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Ann Gheeraert 
en dhr. Jos Decorte, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, 
van de algemene vergaderingen van Infrax West tot het einde van de gemeentelijke legislatuur;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 houdende 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Infrax West 
dd. 24 juni 2019;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur;

Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West dd. 3 mei 2019 waarbij de stad Nieuwpoort 
uitgenodigd werd tot de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Infrax West die op 24 juni 
2019 plaatsvond om 18 u. in Salons Saint-Germain De Breyne Peellaertstraat 12 te Diksmuide;

Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West dd. 17 mei 2019 inzake aanvullende 
documentatie betreffende agendapunt 4;

Gelet op de statuten van Infrax West, inzonderheid op art. 24;

Gelet op de agenda die door de raad van bestuur werd samengesteld dd. 26 maart 2019 met 
volgende agendapunten:

1. Kennisneming verslagen van Infrax West van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2018;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Infrax West afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Infrax West met 
betrekking tot het boekjaar 2018;

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 
de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024;

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten;
6. Statutaire benoemingen;
7. Statutaire mededelingen.

Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West;

Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet 
worden voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Infrax West plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 een 
beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te 
worden door de gemeenteraad in de zitting dd. 27 juni 2019;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 betreffende de 
aanstelling van de vertegenwoordiger en de goedkeuring van de agendapunten van de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Infrax West dd. 24 juni 2019, te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst Secretarie en aan Infrax West.

18. CIPAL - ALGEMENE VERGADERING 27 JUNI 2019.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre en dhr. 
Eddy Louwie, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de 
algemene vergaderingen van Cipal dv, voor de duur van de legislatuur;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Cipal dv dd. 27 juni 2019;

Gelet op de statuten van Cipal;

Gelet op het schrijven van Cipal dd. 9 mei 2019 waarbij de stad Nieuwpoort opgeroepen werd om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van Cipal dd. 27 juni 2019 die plaatsvond om 16 u. in het 
technologiehuis Cipalstraat 3 te Geel;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 27 juni 2019 als volgt 
werd vastgesteld:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers;
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten 

op 31 december 2018;
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 

afgesloten op 31 december 2018;
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018;
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding;
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur;
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 

2019-2024;
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met 

Raadgevende Stem in afdalende volgorde;
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Overwegende dat de stad Nieuwpoort deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van Cipal dv plaatsvindt; dat het 
college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 een beslissing heeft genomen op basis van 
de bekomen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de zitting 
van dd. 27 juni 2019;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 betreffende de 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv dd. 27 juni 2019, te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan Cipal dv.

19. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - BEKRACHTIGEN BESLUIT CBS GOEDKEURING 
AGENDA ALGEMENE VERGADERING DD. 7 JUNI 2019.

De Raad,

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

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre als 
eerste-kandidaat bestuurder en mevr. Ann Gheeraert als tweede-kandidaat bestuurder voor de raad 
van bestuur van Woonmaatschappij IJzer & Zee;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende 
goedkeuring van de agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 7 juni 2019;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur;

Gelet op het schrijven van Woonmaatschappij IJzer & Zee ontvangen op dd. 14 mei 2019 
betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 7 
juni 2019 om 18 u. Brugse Steenweg 2 te Veurne;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Verslag voorgaande Algemene Vergadering dd. 01/06/2018 te Veurne (als bijlage);
2. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 08/05/2019 over het boekjaar 2018 en het bijzonder 

verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk (art. 18 v/d statuten)(als bijlage);
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 (art. 18 v/d statuten);
4. Goedkeuring van de balans- en de resultatenrekening over het boekjaar 2018 (art. 18 v/d 

statuten);
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2018 (art. 24 v/d statuten);
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 (art. 18 v/d statuten);
7. Kwijting aan de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018 (art. 18 v/d statuten);
8. Aanstellen van bestuurders voor de periode 2018 – 2019;
9. Samenstelling van de nieuwe RvB voor de periode 2019 – 2025:

- Aanstellen van de private mandataris (procedure zie bijlage);
- Aanstellen van de publieke mandatarissen;
- Goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de RvB;

10. Aanstelling bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2019 – 2021; 
11. Vaststelling vergoeding audit honorarium bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018;
12. Vaststelling vergoeding van de Voorzitter en leden van de Raad van Bestuur over het 

boekjaar 2018;
13. Varia.

Overwegende dat de zitting van de gemeenteraad ná de algemene vergadering van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 28 
mei 2019 een beslissing heeft genomen; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad 
in de zitting van 27 juni 2019;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende 
goedkeuring van de agendapunten en aanduiding van dhr. Frans Lefevre als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 7 
juni 2019, te bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Woonmaatschappij IJzer & Zee en de dienst 
secretarie.

20. INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL - GOEDKEURING JAARVERSLAG 
2018.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41, 285, 392, 393, 394 en 395 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het raadsbesluit dd. 3 december 2009 houdende de goedkeuring algemene 
overeenkomst interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” en aanvullende overeenkomst ‘jeugd’;

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juli 2010 houdende de goedkeuring algemene overeenkomst 
interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” en aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’;

Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2014 houdende de goedkeuring van de 
protocolovereenkomst Westhoekoverleg 2014-2019;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 18 augustus 2016 houdende de goedkeuring van de vernieuwede 
overeenkomst interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” en aanvullende overeenkomsten ‘jeugd’, 
‘Energielening Westhoek’ en ‘welzijn’;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende 
voorstel tot goedkeuring van het jaarverslag van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel;

Gelet op het financiële verslag van de financieel directeur;

Gelet op art. 12 en 13 van deze algemene overeenkomst die de wijze bepalen waarop het 
jaarverslag en de jaarrekening dienen te worden goedgekeurd;

Gelet op de algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van 
beheerscomité van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals 
goedgekeurd door partners van de interlokale vereniging;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de interlokale 
vereniging Westhoekpersoneel op 21 mei 2010 en zoals goedgekeurd door partners van de 
interlokale vereniging;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’ zoals goedgekeurd door de algemene vergadering 
van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de interlokale vereniging 
Westhoekpersoneel op 17 juni 2016  en zoals goedgekeurd door partners van de interlokale 
vereniging;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Wonen’ zoals goedgekeurd door het beheerscomité van 
de interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 16 november 2007 en zoals goedgekeurd door 
partners van de interlokale vereniging;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Energielening Westhoek’ zoals goedgekeurd door de 
algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals goedgekeurd door partners van de 
interlokale vereniging;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘welzijn in de Westhoek’ zoals goedgekeurd door de 
algemene vergadering van Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van beheerscomité van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel op 17 juni 2016 en zoals goedgekeurd door partners van de 
interlokale vereniging;

Overwegende dat de gemeenteraad het jaarverslag dient goed te keuren op basis van de bekomen 
documenten;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van de 
interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2018.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de Interlokale Vereniging 
Westhoekpersoneel.

21. GEMEENTELIJKE HOLDING - ALGEMENE VERGADERING 26 JUNI 2019.

De Raad,

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 juni 2019 houdende 
goedkeuring van de agendapunten en aanstelling van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering dd. 26 juni 2019 van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening;

Gelet op het aangetekend schrijven van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd. 14 mei 2019 
houdende uitnodiging tot de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 26 juni 2019 dat 
plaatsheeft in het Bluepoint Brussels business centre A. Reyerslaan 80 te Brussel;
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Gelet op het financieel advies van de financieel directeur;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en 
met 31.12.2018;

2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018 - 31.12.2018 door de 
vereffenaars;

3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 
31.12.2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom 
de vereffening nog niet kon worden afgesloten;

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 
01.01.2018 tot en met 31.12.2018;

5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris;
6. Stemming over de benoeming van de commissaris;
7. Vraagstelling.

Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Nieuwpoort de agenda, op basis van de bekomen 
documenten, dient goed te keuren alsook een gemeentelijke vertegenwoordiger dient aan te duiden 
voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd. 
26 juni 2019;

Overwegende dat de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt op 26 juni 2019; dat 
de volgende gemeenteraad voorzien is op 27 juni 2019; dat tegen uiterlijk 19 juni 2019 de volmacht 
ingevuld en ondertekend de Gemeentelijke Holding nv – in vereffening, Kunstlaan 56 B4C 1000 
Brussel dient te bereiken; dat aan het college van burgemeester en schepenen dd. 4 juni 2019 
gevraagd werd om de agendapunten goed te keuren, een vertegenwoordiger aan te stellen en een 
ingevuld en ondertekend volmacht over te leggen aan de Gemeentelijke Holding;

Overwegende dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 juni 2019 dient 
bekrachtigd te worden in de eerstvolgende gemeenteraad;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 juni 2019, houdende de 
goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering dd. 26 juni 2019 van de 
Gemeentelijke Holding nv in vereffening en de aanstelling van mevr. Adina Counye, raadslid, 
Leistraat 16 8620 Nieuwpoort als vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort, te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de Gemeentelijke Holding in 
vereffening.

22. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE - GOEDKEURING GEVEL DAKVERDIEP - 
TERMIJNVERLENGING.

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;
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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 het besluit 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 het besluit 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 juni 2019 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 3: “Gevel dakverdiep” van de opdracht “Dakrestauratie villa 
Hurlebise” voor het totaal bedrag in meer van 26.976,30 EUR (excl. BTW) of 32.641,32 EUR (incl. 
BTW);

Gelet op het schrijven dd. 23 april 2019 en dd. 22 mei 2019 van Aquastra bvba, Dronckaertstraat 
484 te 8930 Menen inzake de uitvoering van de gevel van het dakverdiep 25.981,00 EUR (excl. BTW) 
en de bijkomende vraag tot termijnverlenging van 28 werkdagen met prijsconsequentie voor de huur 
van de steigers en de uitvoering van 3 trekankers;

Gelet op de beoordelingsnota van Antwerps Architecten Atelier dd. 3 juni 2019; 

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

Overwegende dat in de bestaande situatie de loodslabben ingeslepen zijn in de dekstenen en dat 
tijdens en na de ontmanteling van het dak deze aansluiting onvoldoende garanties bood voor een 
duurzame waterdichte aansluiting; 

Overwegende dat de kopse en horizontale voegen tussen de dekstenen niet waterdicht konden 
afgewerkt worden omdat er onder de dekstenen geen waterkering zit, het insijpelende water gaat bij 
vorst uitzetten waardoor de onderliggende bakstenen uitbuiken, scheuren en afschilferen waaruit volgt 
dat op diverse plaatsen onder de dekstenen het metselwerk aangetast was, deze zijn de laatste jaren 
sterk toegenomen;

Overwegende dat de technische oplossing eruit bestond om de dekstenen te verwijderen, het 
onderliggende metselwerk te herstellen en zo een waterkering aan te brengen die aansluit op de 
slabben van het dak;

Overwegende dat door deze ingreep de volledige randzone aan de bovenzijde van de gevel 
gerestaureerd werd;

Overwegende dat deze meerwerken voor de opdracht ‘dakrestauratie’ in het totaalconcept van de 
restauratiewerken niet beschouwd kunnen worden als meerwerk omdat hiermee de moeilijkste fase 
van de gevelrestauratie is uitgevoerd, doch zijn deze werken onlosmakelijk van de huidige 
dakrestauratie werken om tot een duurzame oplossing te komen en vocht insijpeling via de dekstenen, 
topgevel te vermijden;

Overwegende dat de aanneming deze werken zeer nauwgezet uitgevoerd tot ieders tevredenheid 
en hiervoor zeer veel expertise bezit en de nodige goede referenties;

Overwegende dat de geïndexeerde raming voor de gevelrestauratie excl. gevelsluitingen sluit op 
254.812,10 EUR (excl. BTW), waarvan nu het aandeel dakverdiep voor de prijs van 26.976,30 EUR 
(excl. BTW) uitgevoerd wordt, voor de rest van de gevel is bijgevolg nog een 272,53 EUR/m² 
beschikbaar, wat voldoende moet zijn;

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

Bet. Een- Hoeveel-  
Post Nummer Omschrijving

type heid heid EHP TP

Dakrestauratie - Villa Hurlebise - Verrekening 3 - Gevel dak
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WERKEN IN MEER      

OP3.1.  
Restauratie dakkapel aan 
voorgevel FH st 2 3 590,00 7 180,00

OP3.2.  
Restauratie dakkapel aan 
achtergevel FH st 1 4 752,00 4 752,00

OP3.3.  
Restauratie topgevel aan de 
hoek FH st 1 10 854,00 10 854,00

OP3.4.  
Plaatselijk herstel en 
verankering dekstenen TP - 1 2 307,00 2 307,00

OP3.5.
 

Estetische vervanging van 
centrale afvoerpijp naar 2 
nieuwe afvoeren

TP - 1 888,00 888,00

OP3.6.  
Trekankers aan 2 schouwen 
en topgevel  TP - 1 995,30 995,30

Totaal in meer (BTW excl.) € 26.976,30

Overwegende dat de verrekening in totaal 26.976,30 EUR (excl. BTW) of 32.641,32 EUR (incl. 
BTW) bedraagt; dat dit het bestelbedrag met 12,65% overschrijdt waardoor het totale bestelbedrag na 
verrekening 1, 2 en 3 nu 346.013,12 EUR (excl. BTW) of 418.675,88 EUR (incl. BTW) bedraagt;

Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Bruno Dekoning, een uitgebreide 
verantwoordingsnota opgesteld heeft en meedeelt dat dit gangbare prijzen zijn in de renovatiesector;

Overwegende dat de aanneming de eenheidsprijzen verantwoordde met een gedetailleerd uren 
overzicht van demontage, montage, levering bakstenen, levering mortel en werkuren;

Overwegende dat de prijzen zijn herleid naar aanbestedingsdatum;

Overwegende dat voor deze verrekening een termijnverlenging van 28 werkdagen wordt 
aangevraagd; dat de aanneming meldt dat hieraan nog prijsconsequentie voor de huur van de 
steigers aan vasthangen, doch op heden nog niet begroot;

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

Overwegende dat voor de werken van de topgevels toelating aangevraagd en verkregen werd bij 
onroerend erfgoed;

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

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Verrekening 3 “Gevel dakverdiep” van de opdracht “Dakrestauratie villa Hurlebise” voor het 
totaal bedrag in meer van 26.976,30 EUR (excl. BTW) of 32.641,32 EUR (incl. BTW goed te 
keuren.

Art.2. Een kosteloze termijnverlenging van 28 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.

23. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 FRANSLAAN TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 
VLAANDERENSTRAAT – VERREKENING NR. 3 LEVEREN EN PLAATSEN BOOMROOSTERS

De Raad, 

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
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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. 23 februari 2016, 
houdende gunning van de opdracht TD/D2007-03: Vernieuwen van de Franslaan – fase 5 Franslaan 
tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat (excl. zone Bernardusplein) aan THV Seru -Vanlerberghe, 
Bedrijvenlaan 14, 8630 Veurne voor een bedrag van 4.048.828,58 EUR (excl. BTW), zijnde 
1.308.441,62 EUR (excl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort en 2.740.386,96 EUR (excl. BTW) 
ten laste van de I.W.V.A.;

Overwegende dat er in de opdracht TD/D2007-03: Vernieuwen van de Franslaan – fase 5 
Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat enkel de boomvakken zijn voorzien om de bomen 
in te planten; dat wordt voorgesteld om de boomvakken in de middenbermen af te werken met 
boomroosters;

Overwegende dat er een verrekening nr. 3 werd opgemaakt voor de min- en meerwerken:

WERKEN IN MEER - Werken t.l.v. Stad Nieuwpoort

- Leveren en plaatsen boomroosters VH 80 stuk x 2.009,86 160.788,80 EUR (excl. BTW)

Overwegende dat er wordt voorgesteld om 15 extra werkdagen toe te kennen;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 020000 - Wegen;

Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.3.1. Her aanleg Franslaan en zijstraten;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. De verrekening nummer 3 leveren en plaatsen van boomroosters in de middenbermen 
Franslaan,  waarbij de meerwerken worden geraamd op 160.788,80 EUR (excl. BTW), goed 
te keuren.

Art.2. De termijnverlenging van 15 werkdagen goed te keuren.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, diensthoofd reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur. 

24. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS 
PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE ONDERGRONDSE 
PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET BEHEER – CONCESSIEOVEREENKOMST 
BOVENGRONDS PARKEREN –SAMENSTELLING OVERLEGCOMITÉ.

De Raad,

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

Gelet op de wet dd. 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige op-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 16 augustus 2012 houdende vaststelling van de 
aannemingsvoorwaarden en gunningswijze van het dossier TD/D2012-50: Concessie van een 
openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie 
ondergrondse parkings met inbegrip van het beheer;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 augustus 2012 
houdende goedkeuring van de publicatie van het dossier TD/D2012-50: Concessie van een openbare 
dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse 
parkings met inbegrip van het beheer; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 december 2012 
houdende aktename van het verslag van de jury dd. 19 oktober 2012 voor het gunningscriterium 11: 
esthetische kwaliteit van de bovengrondse parkeermeters; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 december 2012 
houdende gunning van de opdracht TD/D2012-50: Concessie van een openbare dienst inzake het 
bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met 
inbegrip van het beheer aan Promotion en Building Company nv, Albert I-laan 98, 8620 Nieuwpoort; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2013 houdende goedkeuring van de 
concessieovereenkomst inzake bovengronds parkeerbeheer tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion 
And Building CY dd. 8 maart 2013;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2013 houdende goedkeuring van de erfpachtovereenkomst 
met betrekking tot de bouw en de exploitatie van drie ondergrondse parkeergarages te Nieuwpoort 
tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion And Building CY;

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 oktober 2013 houdende goedkeuring van de samenstelling van 
het overlegcomité in het kader van de opdracht ‘TD/D2012-50: Concessie van een openbare dienst 
inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings 
met inbegrip van het beheer’;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 houdende 
wijziging van de samenstelling van het overlegcomité in het kader van de opdracht ‘TD/D2012-50: 
Concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de 
bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het beheer’;

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting dd. 31 oktober 2013 de samenstelling van het 
overlegcomité (zijde stad) als volgt samenstelde:

-  drie afgevaardigden namens de CD&V;

- één afgevaardigden namens de N-VA;

- één afgevaardigden namens de SP.A;

- de stadssecretaris;

- het afdelingshoofd van de technische dienst;

- of een afgevaardigde van voormelde personen;

Overwegende dat met de start van de nieuwe legislatuur het noodzakelijk is de samenstelling van 
het overlegcomité opnieuw vast te stellen; dat er maximaal 7 vertegenwoordigers (met stemrecht) zijn;

Overwegende dat de burgemeester, de algemeen directeur, de financieel directeur en het 
afdelingshoofd van de technische dienst automatisch zetelen in het overlegcomité;

Overwegende dat er een kandidatuur werd ontvangen dd. 19 juni 2019 voor dhr. Johan Vanblaere, 
om te zetelen als lid van de minderheid; dat er een kandidatuur werd ontvangen dd. 21 juni 2019 voor 
dhr. Jo Rousseau, om te zetelen als lid van de minderheid; dat er een kandidatuur werd ontvangen 
dd. 25 juni 2019 voor dhr. Bert Gunst en dhr. Maarten Claeys, om te zetelen als respectievelijk 
schepen en afgevaardigd raadslid van de CD&V;

Overwegende dat de kandidatuur van dhr. Johan Vanblaere om te zetelen als lid van de 
minderheid, ter zitting werd ingetrokken dd. 27 juni 2019;
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Overwegende dat de stad kan beslissen om dit overlegcomité uit te breiden volgens noodzaak 
(brandweer, extern deskundigen, handelaars, Vlaamse overheid, …); dat deze ad hoc-leden van het 
overlegcomité geen beslissende stem hebben, doch een louter raadgevende functie; 

Overwegende dat er een afgevaardigde van de stad voorzitter is van het overlegcomité;

Overwegende dat er een 4-maandelijks een operationeel overleg en jaarlijks een strategisch 
overleg gepland is;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het raadsbesluit dd. 31 oktober 2013 houdende goedkeuring van de samenstelling van het 
overlegcomité in het kader van de opdracht ‘TD/D2012-50: Concessie van een openbare 
dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie 
ondergrondse parkings met inbegrip van het beheer’ in te trekken.

BESLUIT BIJ AFZONDERLIJKE STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID VOOR BERT GUNST, BIJ 17 
JA TEGEN 1 NEEN VOOR MAARTEN CLAEYS EN BIJ EENPARIGHEID VOOR JO ROUSSEAU:

Art.2. De volgende samenstelling van het overlegcomité (zijde stad) te aanvaarden en goed te 
keuren:

- 1 - de burgemeester (voorzitter): Geert Vanden Broucke;

- 2 - één schepen: Bert Gunst;

- 3 - één raadslid afgevaardigde voor meerderheidspartij CD&V: Maarten Claeys;

- 4 - één raadslid afgevaardigde voor de 3 oppositiepartijen (N-VA, Pro Nieuwpoort., Vlaams 
Belang): Jo Rousseau;

- 5 - de algemeen directeur: Benoit Willaert;

- 6 - de financieel directeur: Philip Pieters;

- 7 - afdelingshoofd van de technische dienst: Frederik Gunst;

- of een afgevaardigde van voormelde personen.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst en de financieel 
directeur.  

25. GECORO: ONTSLAG PATRICK VERCRUYSSE EN NOËL VANDAMME EN VASTSTELLEN 
NIEUWE LEDEN.

De Raad,

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art. 1.3.3. § 4;

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 waarbij de Gecoro als volgt wordt samengesteld:

- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:
Effectief Plaatsvervanger

Voorzitter: Harry Dierinck Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Lieve Donck Isabelle Deconinck
Patrick Verbrugge Patrick Vercruysse
Etienne Dezeure Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Carl Debruyne Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere André Deleu
An Gobert Sophie Bellefroid
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- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Dominiek Puype Noël Van Damme
Hugo Demarcke Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Rosanne Bruneel Astrid Nys
Christiane Viaene Sonja Maeckelbergh

- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Geert Defruyt Johan Debergh

- de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt aangeduid als vaste 
secretaris van de Gecoro;

Gelet op de email van Patrick Verbrugge, namens woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 15 april 
2019, waarbij de heer Patrick Vercruysse als deskundige - plaatsvervanger Gecoro vervangen wordt 
door de heer Yannick Verhelst (adjunct-directeur woonmaatschappij IJzer & Zee en architect);

Gelet op het schrijven van ABVV West-Vlaanderen dd. 9 april 2019 waarbij de heer Noël 
Vandamme als plaatsvervanger syndicale organisatie Gecoro vervangen wordt door de heer Oueslati 
Lyes;

Overwegende dat de voorgedragen leden voldoen aan art. 304 § 2 van het decreet lokaal bestuur 
inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen; dat de Gecoro correct is 
samengesteld; dat voorgesteld wordt om de voordracht van woonmaatschappij IJzer & Zee en ABVV 
West-Vlaanderen te aanvaarden en goed te keuren;

Overwegende dat het raadsbesluit in toepassing van art. 330 van het decreet lokaal bestuur wordt 
overgemaakt voor algemeen bestuurlijk toezicht; dat in toepassing van art. 332 § 1 de 
toezichthoudende overheid over dertig dagen beschikt om het raadsbesluit te vernietigen en om de 
gemeenteoverheid daarvan op de hoogte te brengen;

BESLUIT:

Art.1. Akte te nemen van de email van Patrick Verbrugge, namens woonmaatschappij IJzer & Zee 
dd. 15 april 2019, waarbij de heer Patrick Vercruysse als deskundige - plaatsvervanger 
Gecoro vervangen wordt door de heer Yannick Verhelst (adjunct-directeur woonmaatschappij 
IJzer & Zee en architect).

Art.2. Akte te nemen van het schrijven van ABVV West-Vlaanderen dd. 9 april 2019 waarbij de heer 
Noël Vandamme als plaatsvervanger syndicale organisatie Gecoro vervangen wordt door de 
heer Oueslati Lyes.

BESLUIT BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID VOOR YANNICK 
VERHELST EN BIJ 17 JA TEGEN 1 NEEN VOOR OUESLATI LYES:

Art.3. Dhr. Yannick Verhelst wordt aangesteld als plaatsvervanger namens Woonmaatschappij Ijzer 
& Zee.

Art.4. Dhr. Oueslati Lyes wordt aangesteld als plaatsvervanger namens het ABVV.

Art.5. De Gecoro is dan als volgt samengesteld:

- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:

Effectief Plaatsvervanger
Voorzitter: Harry Dierinck Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Lieve Donck Isabelle Deconinck
Patrick Verbrugge Yannick Verhelst
Etienne Dezeure Wolfgang Baert
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- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Carl Debruyne Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere André Deleu
An Gobert Sophie Bellefroid

- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Dominiek Puype Oueslati Lyes
Hugo Demarcke Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Rosanne Bruneel Astrid Nys
Christiane Viaene Sonja Maeckelbergh

- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Geert Defruyt Johan Debergh

- de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt aangeduid als vaste 
secretaris van de Gecoro.

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan het secretariaat van de Gecoro, de deputatie West-
Vlaanderen en de dienst Omgeving.

26. DOSS. O/2019/53 (OMV_2019008013): VERKAVELINGSWIJZIGING LOT 34 - HOEK 
CANADALAAN-SPOORWEGSTRAAT NIEUWPOORT, GELEGEN CANADALAAN 24, 8620 
NIEUWPOORT, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 1° AFD., SECTIE A NR. 0029T4: 
KOSTELOZE GRONDOVERDRACHT.

De Raad,

Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;

Gelet op de aanvraag ingediend door de nv Hyboma, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark tot 
verkavelingswijziging lot 34 - hoek Canadalaan-Spoorwegstraat Nieuwpoort, gelegen Canadalaan 24, 
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0029T4;

Overwegende dat bij het aanvraagdossier een verklaring van eenzijdige verbintenis tot kosteloze 
grondoverdracht is bijgevoegd:
Onderhavige aanvrager tot wijziging van verkavelingsvergunning, Hyboma nv, gevestigd Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark, 
verklaart akkoord te gaan met een kosteloze grondafstand ten gunste van, Stad Nieuwpoort, Willem De Roolaan 90, 8620 
Nieuwpoort betreffende volgend goed volgens plan 3 = plan kosteloze grondafstand dd. 28/02/2019, opgemaakt door 
Stedenbouwkundig bureau Wim Carrein:
delen van de gronden kadastraal gekend als NIEUWPOORT 1STE AFD. sectie A, nrs. 29/T/4 e2.
Het betreffende perceeldeel zal worden vastgelegd bij middel van een opmetingsplan, opgemaakt in overleg met de stad 
Nieuwpoort en aan de stad overgemaakt.
De over te dragen gronden zijn vrij van gebruik en bebouwing en vrij van alle lasten en hypotheken, tenzij anders vermeld op 
het plan 3 = plan kosteloze grondafstand dd. 28/02/2019.
De overdracht van de gronden brengt met zich mee dat de overdrager ontslagen is van de belasting op het openen en 
verbreden van straten.

Overwegende dat de kosteloze grondoverdracht een oppervlakte is van 0,6 ca, deze grond is 
gelegen op de hoek van de gemeenteweg Spoorwegstraat met de gewestweg Canadalaan; dat door 
de grondoverdracht van privaat terrein naar openbaar domein het kruispunt Spoorwegstraat - 
Canadalaan verkeersveiliger wordt;

Overwegende dat het ontwerp, volgens het gewestplan Veurne-Westkust, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 6 december 1976, gelegen is in woongebied;

Overwegende dat het ontwerp niet gelegen is binnen een goedgekeurd BPA/RUP;
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Overwegende dat het ontwerp gelegen is binnen de niet vervallen verkaveling V058-1, goedgekeurd 
door de gemachtigde ambtenaar van ROHM dd. 3 augustus 1981; dat het ontwerp een 
verkavelingswijziging voorziet voor lot 34;

Overwegende dat het advies van de gemeenteraad dient gevraagd gezien de aanvraag de aanleg 
van of wijzigingen aan het openbaar gemeentelijk wegennet beoogt;

Overwegende dat de plannen van de wegenis werden opgemaakt door Wim Carrein, Kleine Weg 
211a, 8800 Roeselaere dd. 28 februari 2019; dat deze grond van 0,6 ca momenteel reeds uitgerust is 
als voetpad;

Overwegende dat de Dienst wegen riolering dd. 9 april 2019 gunstig advies verleende:
VOORWAARDEN WAARAAN DE AANVRAAG MOET VOLDOEN
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater.
Het Ministerieel besluit dd. 28 juni 2011 houdende de keuring van de binneninstallatie en de privé waterafvoer.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van 
een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke 
consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.
Het algemeen reglement rioolaansluitingen I.W.V.A. dd. 1 januari 2015.
Het Ministerieel besluit dd. 18 december 2015 houdende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Nieuwpoort.
EVALUATIE
- Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 5 juli 2013 is gevolgd.
ADVIES CEL WEGEN
Gunstig advies.

Overwegende dat de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek Nieuwpoort dd. 1 mei 2019 ref. 
NPT/RV/19.0407 gunstig advies verleende met voorwaarden:
1. INLEIDING
1.1. Opdracht
Opdrachtgever: de burgemeester van Nieuwpoort 
Datum opdracht: 09/04/2019 
Aanvrager: HYBOMA nv
Dossiernummer: 20190270
Opdrachttype: aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Plan/Administratief dossier 
Omschrijving: verkavelingswijziging lot 34
Behandeld door: Richard Vandenabeele
1.2. Adres object
Canadalaan 24 te 8620 Nieuwpoort, Kadastraal gekend: NIEUWPOORT 1 AFD/NIEUWPOORT, sectie A, nr(s) 29/T/4e2
1.3. Bestemming
Meergezinswoning (vermoedelijk laagbouw?)
1.4. Controlebezoek
Niet van toepassing
1.5. Referenties contactpersonen
Aanvrager: HYBOMA NV, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark
Architect: Architecten- en Ingenieursbureau Vanacker, Koning Albert I-laan 135 bus 3, 8800 Roeselare
1.6. Identificatie van de plannen
Aantal plannen d.d. 16.01.2019 nr. 05/05 + 10 foto’s
Dossiernummer: nihil
1.7. Toepasselijke reglementering
Voorschriften vermeld in het K.B. van 07.07.1994 (B.S. 26.04.1995) en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor 
de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, Bijlage 1 (Terminologie) –Bijlage 2/1 
(Lage gebouwen) - Bijlage 5/1 (Reactie bij brand van materialen) – Bijlage 7 (Gemeenschappelijke bepalingen).
De algemene opvatting en constructie, de inplanting en de toegangswegen, de passieve en actieve 
brandbeveiligingsmaatregelen en de bluswaterbevoorrading dienen te voldoen aan de bovenvermelde reglementering/normen 
ook indien hieronder niet expliciet hernomen.
2. ADVIES
2.1. Inplanting en toegangswegen
2.1.1. Voor de lage gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste in één punt 
een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere bouwlaag.
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats:
De bijzondere toegangsweg moet bereikbaar zijn vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende 
karakteristieken vertoont:
- minimale vrije breedte: 4 m;
- minimale draaicirkel met draaistraal 11m (aan de binnenkant) en 15 m (aan de buitenkant);
- minimale vrije hoogte: 4 m;
- maximale helling: 6%;
- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en 
stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen.
2.1.2. Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer op deze 
toegangswegen niet verhinderen.
Op ten minste één van deze toegangswegen moet het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden, stilstaan en 
werken.
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2.2. Compartimentering en evacuatie
Geen opmerkingen.
2.3. Voorschriften voor sommige bouwelementen
Geen opmerkingen.
2.4. Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten
Geen opmerkingen.
2.5. Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten
Geen opmerkingen.
2.6. Uitrusting van de gebouwen
Geen opmerkingen.
2.7. Reactie bij brand van de materialen
Geen opmerkingen.
2.8. Bijkomende eisen brandweer
2.8.1. In de nijverheids- en handelszones en op de plaatsen met een grote bevolkingsdichtheid liggen de wateraansluitingen op 
een maximum afstand van 100 m van elkaar verwijderd.
Elders zijn zij wegens de ligging van de voor brand te beveiligen gebouwen of inrichtingen zo verdeeld dat de afstand tussen de 
ingang van elk gebouw of van elke inrichting en de dichtbijgelegen hydrant niet meer dan 200 m bedraagt.
Voor elk nieuw gebouw op deze verkaveling moet binnen de 200 meter loopafstand vanaf de ingang van het gebouw een 
hydrant beschikbaar zijn.
2.8.2. De bovengrondse of ondergrondse hydranten worden gevoed door het openbaar waterleidingnet via een leiding met 
minimale binnendiameter van 80 mm.
2.8.3. De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht op een horizontaal gemeten afstand van ten 
minste 0,60 m van de kant der straten, wegen of doorgangen waarop voertuigen kunnen rijden en parkeren.
2.8.4. Kan het openbaar net aan deze voorwaarden niet voldoen, dan wendt men andere bevoorradingsbronnen aan met 
minimale capaciteit van 50 m³.
3. BESLUIT
ADVIES:
GUNSTIG, er op het gebied van de brandveiligheid GEEN bezwaren bestaan tegen de ingediende plannen, mits rekening te 
houden met het advies van de brandweer.
Gelieve dit advies te bezorgen aan de bouwheer.
Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen 
zijn. Tevens zijn zij uitsluitend opgesteld in functie van de medegedeelde inlichtingen op de plannen. Zij worden gegeven 
overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke reglementering en de richtlijnen dewelke aanzien worden als de goede regels 
van het vakmanschap waarbij zij tot doel hebben het ontstaan van een brand te voorkomen, elk begin van brand op te sporen 
en de uitbreiding ervan te verhinderen, de hulpdiensten te alarmeren en zowel de redding van de personen als de bescherming 
van de goederen in geval van brand te vergemakkelijken.

Overwegende dat de wijziging verkavelingsaanvraag kosteloze grondoverdracht omvat 
waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft; dat in toepassing van artikel 4.2.17. § 2. 
van het VCRO, de gemeenteraad dan een beslissing over de zaak van de wegen neemt, alvorens het 
college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de omgevingsaanvraag;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Inzake het dossier O/2019/53 (OMV_2019008013) tot verkavelingswijziging lot 34 - hoek 
Canadalaan-Spoorwegstraat Nieuwpoort, gelegen Canadalaan 24, 8620 Nieuwpoort, 
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0029T4 akkoord te gaan inzake de 
kosteloze grondoverdracht van 0,6ca volgens de plannen van de wegenis opgemaakt door 
Wim Carrein, Kleine Weg 211a, 8800 Roeselaere dd. 28 februari 2019.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de aanvrager, het Agentschap R-O Vlaanderen, de cel 
wegen riolering en de dienst Omgeving.

27. FINANCIËLE STEUN PALLIATIEVE ZORG

De Raad,

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 mei 2019 houdende 
financiële steun palliatieve zorg;

Gelet op de brief van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende dd. 18 januari 2019 betreffende 
aanvraag steun;

Gelet op de mail van Marcel Madou dd. 8 maart 2019 betreffende gunstig advies van de stedelijke 
gezinsraad;
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Overwegende dat de vzw Palliatieve zorg Westhoek-Oostende gratis en 24 op 24 u. palliatieve 
ondersteuning aanbiedt. In 2018 begeleidde het team 424 nieuwe patiënten en hun familie;

Overwegende dat de vzw Netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende een brugfunctie vervult 
tussen verschillende diensten die werkzaam zijn in de palliatieve zorg, waarbij het o.a. vormingen en 
advies aan hulpverleners en vrijwilligers voorziet;

Overwegende dat beide vzw’s subsidies van de Vlaamse overheid ontvangen, maar dat die 
ontoereikend zijn om een kwalitatieve werking te kunnen garanderen;

Overwegende dat er wordt gevraagd om beide vzw’s financieel te steunen door een minimale 
bijdrage van 0,10 EUR per inwoner op het rekeningnummer BE68 4648 3245 2134 te storten op naam 
van vzw Steun palliatieve zorg, Diksmuide;

Overwegende dat Nieuwpoort op 1 januari 2019 11.615 inwoners telde, wat de financiële steun 
voor palliatieve zorg 2019 op een bedrag van 1.161,50 EUR brengt;

Overwegende dat ook in het verleden financiële steun werd verleend;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 094300 (AR 6493000);

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Een financiële steun van 1.161,50 EUR toe te kennen aan de vzw Steun palliatieve zorg met 
rekeningnummer BE68 4648 3245 2134.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis, de dienst financiën en vzw Palliatieve 
zorg Westhoek-Oostende.

28. AANVRAAG WERKINGSBIJDRAGE SPORTRAAD.

De Raad,

Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 15 en 16 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 houdende algemeen reglement op de 
adviesraden:

Gelet op art. 15 inhoudende dat de adviesraad van de gemeenteraad de nodige middelen bekomt 
voor de vervulling van zijn adviesopdracht;

Gelet op art. 16 inhoudende dat de adviesraad advies verleent op het voorstel van de jaarlijkse 
subsidieregeling aan verenigingen opgesteld door de betrokken dienst, conform het door de 
adviesraad voorgestelde subsidiereglement;

Gelet op de vraag van de stedelijke sportraad naar hun werkingssubsidie 2016, 2018 en 2019;

Gelet op de beslissing van het college van burgmeester en schepenen dd. 16 april 2019 houdende 
aanvraag werkingsbijdrage sportraad;

Overwegende dat de adviesraad een ontwerp van budget voor het komende jaar dient over te 
maken aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de werkingstoelage vaststelt en na 
verloop van het dienstjaar de adviesraad een verslag voorlegt ter verantwoording; 

Overwegende dat het subsidiereglement goedgekeurd dient te worden door de gemeenteraad;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen beslist over de uitbetaling van de 
subsidie;

Overwegende dat de sportraad jaarlijks een bijdrage van 1.000,00 EUR ontvangt van het 
stadsbestuur als werkingssubsidie;

Overwegende dat zij bij het nakijken van de financiële boeken opmerkten dat de sportraad voor het 
werkingsjaar 2016 en 2018 geen werkingssubsidie heeft ontvangen en deze alsnog aanvraagt;
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Overwegende dat de nodige stavingstukken voor het werkingsjaar 2016 en 2018 werden 
voorgelegd aan de dienst financiën;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. 2.000,00 EUR te storten op het rekeningnummer van de sportraad BE23 9730 6209 5491 als 
werkingssubsidie 2016 en 2018.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de sportdienst, de sportraad en de financieel directeur.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.

«Secretaris» Voorzitter

Frederik Gunst Rik Lips


