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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
IN ZITTING OP 28 NOVEMBER 2019 

 
Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter; 

Geert Vanden Broucke: Burgemeester; 
Bert Gunst, Ann Gheeraert: Schepenen; 
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Kris Vandecasteele, Frans Lefevre: Schepenen; 
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst 

 

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

De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 7 november 2019 werden ter inzage gelegd acht 
dagen voor de zitting. 

OPENBARE ZITTING 

1. TOELAGE VRIENDENKRING STADSPERSONEEL 2019. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 januari 2019 houdende vaststelling van het budget 2019; 

Gelet op de aanvraag tot het bekomen van de toelage 2019 voor de Vriendenkring 
Stadspersoneel; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 011200 (vriendenkring 
stadspersoneel) en A.R. 6493000; 

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

 
 
Art.1. De toelage 2019, ten bedrage van 4.000,00 EUR, voor de Vriendenkring Stadspersoneel 

goed te keuren en uit te betalen op rekeningnummer BE66 7310 0971 6543 van de 
Vriendenkring Stadspersoneel. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Financieel Directeur. 

 
2. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBAD 2019 - WIJZIGING 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 287, 286 en 288 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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

Gelet op het raadsbesluit dd. 14 februari 2008 houdende goedkeuring van de 
beheersovereenkomst tussen de stad Nieuwpoort en het AGB Nieuwpoort; 
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Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2014 houdende toekenning van een prijssubsidie aan 
het AGB Nieuwpoort voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen 
programmatie (Ysara) en voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex annex sporthal gelijk 
aan de prijs vermenigvuldigd met een factor 2,67 vanaf het dienstjaar 2014; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende de toekenning van een prijssubsidie aan 
het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen 
programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 
6% BTW) vermenigvuldigd met een factor 3,12 voor het dienstjaar 2015 en met een factor 2,8 voor het 
dienstjaar 2016; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 20 oktober 2016 houdende de wijziging van de factor voor de 
toekenning van een prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van 
cultuur of vermaak van eigen programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 15,76 dit voor de 
maanden november en december 2016; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 22 december 2016 houdende de vaststelling van de factor voor de 
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 8,92 voor het 
dienstjaar 2017; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende de vaststelling van de factor voor de 
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 7,13 voor de 
maanden november en december 2017; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende de vaststelling van de factor voor de 
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 9,95 voor het 
dienstjaar 2018; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor voor de 
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 3,54 voor de 
maand december 2018; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor voor de 
toekenning van de prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het 
zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 9,87 voor het 
dienstjaar 2019; 

Overwegende dat de gesubsidieerde toegangsgelden (excl. 6% BTW) werden gerevalueerd tijdens 
oktober 2019 in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatie resultaten van het 
AGB Vrije Tijd, dat werd vastgesteld dat een verlaging van de factor voor de berekening van de 
prijssubsidies voor 2019 kan doorgevoerd worden; 

Overwegende dat de factor op 3,50 gezet wordt voor de resterende maanden november en 
december 2019; 

 

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

 

Art.1. De factor voor de berekening van de prijssubsidies toegekend voor het recht op toegang tot 
het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) die de bezoeker voor recht op 
toegang betaalt voor de maanden november en december 2019, te wijzigen naar factor 3,50. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, de financiële dienst en het AGB Vrije Tijd. 
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3. OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur;  

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

Gelet op het Wetboek van Inkomstenbelastingen dd. 1992, meer bepaald de artikelen 464, 464/1 
en 471 t.e.m. 504; 

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit, meer bepaald titel 1, titel 2 – hoofdstuk 1 en titel 3; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor het aanslagjaar 2020, 1.071 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. 

Art.2. De vestiging en de inning van de belasting gebeuren door de Vlaamse Overheid. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Vlaamse Overheid. 

 
4. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

Gelet op het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB) dd. 1992, meer bepaald de artikelen 464 
t.e.m. 470/2; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een aanvullende belasting op de 

personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente te heffen 
op 1 januari van elk aanslagjaar. 

Art.2. De belasting wordt vastgesteld op 5% (vijf procent) van de overeenkomstig artikel 466 van het 
WIB 1992 berekende grondslag voor dezelfde aanslagjaren. 

Art.3. De vestiging en de inning van de belasting gebeuren door het bestuur der directe belastingen, 
zoals bepaald in de artikels 469 en volgende van het WIB 1992. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de FOD Financiën. 

 
5. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
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Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 houdende vaststelling van de belasting op de 
aanplakborden, voor het aanslagjaar 2019; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting vastgesteld op borden, geplaatst op 

het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, 
zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame, te heffen. 

Art.2. Onder aanplakbord wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst 
langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg 
en waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of 
door gelijk welk ander middel. 

 
Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren en de 
omheiningen, die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. 

Art.3. De belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op € 65,00 per m². 
Elk gedeelte van een m² wordt als één m² aangerekend. 

− Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte de nuttige oppervlakte in aanmerking 
genomen, zijnde de volledige binnenoppervlakte van het bord, zonder de lijst. 

− Voor muren en afsluitingen is de belastbare oppervlakte het beschilderde of beplakte 
deel ervan, of de oppervlakte die bekomen wordt door de kleinst mogelijk rechthoek die 
een reclame in een andere vorm volledig omvat. Hierbij moet de totale bedekte 
oppervlakte beschouwd worden als een bord, ook indien er verschillende reclames op 
voorkomen. 

− Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, wordt de oppervlakte van beide 
zijden samengeteld. 

Art.4. De belasting is ondeelbaar en is voor het gehele aanslagjaar verschuldigd, ongeacht het 
tijdstip in de loop van het belastingjaar waarop het bord wordt geplaatst. Wijzigingen in de 
loop van het aanslagjaar hebben geen invloed op de belastingaanslag. 

Art.5. De belasting is niet verschuldigd voor: 

− de borden geplaatst door openbare besturen, openbare instellingen of instellingen van 
openbaar nut voor zover geen winstgevend doel wordt nagestreefd; 

− de borden die alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen; 

− de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene 
verkiezingen; 

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

− de borden met reclame voor het eigen bedrijf geplaatst bij het bedrijf. 

Art.6. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon, die de beschikking (vrij 
gebruik) heeft over het aanplakbord; is deze niet gekend, dan is de belasting verschuldigd 
door de eigenaar van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de 
afsluiting waarop de reclame is aangebracht. 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur 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 stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
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Art.7. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur 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 gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd. 

Art.8. De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt, is verplicht daarvan 
aangifte te doen binnen de 14 dagen aan het stadsbestuur en de nieuwe belastingplichtige te 
laten kennen. 

Art.9. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.11. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Omgeving. 

 
6. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN GELIJK AAN OF GROTER DAN 
500 BT. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting 
havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting havenrechten zeehaven 

vastgesteld voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT te heffen. 

Art.2. Onder de toepassing van dit reglement vallen: 

− Schepen of vaartuigen die als dusdanig geregistreerd zijn door een zeemeetbrief; 

− Binnenschepen waarvoor een meetbrief voor binnenvaart werd afgeleverd. 
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Art.3. Definities: 

− Zeehaven: de kaaimuren en aanlegsteigers gelegen op de linker- en rechterhavenoever 
van de Havengeul tussen de Langebrug en het profiel 85 (Kaart haven Nieuwpoort – 
administratie Waterwegen dd. 13 juli 2001); 

− Kaai: de wegverharding langs de kaaimuren; 

− Aanleggen: met een schip tegen een kaaimuur, een oever, meerpaal of langszij een 
ander schip ligplaats nemen en daaraan vastmaken; 

− Lading: alle door een zeeschip geloste of geladen goederen en verpakkingsmateriaal 
(containers, trailers, kratten, enz.) met uitzondering van ballast, brandstof, proviand en 
alle voor eigen gebruik bestemde scheepsbenodigdheden; 

− Meetbrief: certificaat waarin de hoofdafmetingen van het schip vermeld staan; 

− Metrische ton: slaat op het draagvermogen van het binnenvaartschip zoals vermeld op de 
meetbrief (gewichtseenheid van 1.000 kg); 

− Bruto tonnenmaat (BT): wordt berekend met een formule waarin het scheepsvolume 
onder het bovendek en de ingesloten ruimtes boven het bovendek is opgenomen. Het 
verkregen volume in m³ wordt vermenigvuldigd met een factor (een logaritme van de m³) 
waarna het gevonden getal onbenoemd is (d.w.z. geen ton of m³); 

− Netto tonnenmaat (NT): is een onbenoemd getal dat in hoofdzaak de inhoud van de 
laadruimtes van het schip aangeeft voor het vervoer van goederen en passagiers. Bij de 
berekening van de netto tonnenmaat wordt vertrokken van de bruto tonnenmaat waarbij 
alle ruimtes die niet voor lading worden gebruikt (zoals ruimtes bestemd voor bemanning, 
navigatie, voortstuwing enz.) worden afgetrokken. 

Art.4. Bruto en netto tonnenmaat worden berekend volgens de Internationale Conventie inzake 
Scheepsmeting dd. 23 juni 1969 te Londen en zijn vermeld op de internationale meetbrief van 
het schip. 

Art.5. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

− Aanlegrechten: 

o Basistarief 
 

 

o Het betalen van de aanlegrechten geeft de schepen het recht op een continu verblijf 
in de zeehaven tot het einde van de desbetreffende maand en zelfs tot het einde van 
de daaropvolgende maand als het schip binnengekomen is op één van de laatste 
5 kalenderdagen van de desbetreffende maand; 

o Voor elke begonnen bijkomende maand dat het schip in de haven blijft liggen, wordt 
telkens opnieuw het initiële bedrag van de aanlegrechten aangerekend. 

− Laad- en losrechten: 
 

 

Art.6. De belasting is verschuldigd door de eigenaar, uitbater, makelaar of consignataris van een 
onder art. 2 vermeld vaartuig, die elk hoofdelijk aansprakelijk zijn. 

Art.7. Zijn van elk aanleg-, laad- en losrecht vrijgesteld: 

− Het vlottend materieel en de schepen en binnenschepen die aan de overheid 
toebehoren; 

Binnenschepen

(tarief per metrische ton 

per reis)

Schepen

(tarief per BT per reis) 

eerste 60 reizen

Schepen

(tarief per BT per reis) 

volgende 50 reizen

Schepen

(tarief per BT per reis) 

vanaf de 111° reis

0,09 € 0,36 € 0,32 € 0,20 €

Binnenschepen

(tarief pet metrische ton 

per reis)

Schepen

(tarief pet geloste ton)

0,05 € 0,11 €
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− De Belgische schoolschepen en de vreemde schoolschepen waarvan de staat van 
oorsprong vrijstelling verleent aan de Belgische schoolschepen; 

− Binnen de grenzen van de onderneming, het vlottend materieel en de schepen en 
binnenschepen, voor rekening van de staat, gebruikt door aannemers, hetzij bij 
onderhouds- en verbeteringswerken aan de bevaarbare waterlopen, hetzij voor het 
vervoer in verband met deze werken; 

− De schepen die binnen de 48 uur na het uitvaren van de haven verplicht zijn, wegens 
overmacht, de haven weer binnen te lopen; 

− Vaartuigen die deelnemen aan marine of toeristische activiteiten met medewerking of in 
organisatie met het stadsbestuur. 

Art.8. De belastingplichtige is gehouden binnen de 24 uur van het binnenvaren van elk schip 
waarvan de havenrechten verschuldigd zijn, alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

Art.9. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.11. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Vismijn. 

 
7. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN KLEINER DAN 500 BT EN VOOR 
BINNENVAARTSCHEPEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 december 2015 houdende vaststelling van de belasting 
havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - 
hervaststelling; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting havenrechten vast te stellen op het 

aanleggen, laden, lossen en dokker door schepen kleiner dan 500 BT en door 
binnenvaartschepen in de zeehaven en op de pontons aangemeerd in de vissers- en 
handelshaven. 

Art.2. Onder de toepassing van dit reglement vallen: 

− Binnenvaartschip: een schip of vaartuig (o.a. aak, lichter, enz.) bestemd voor de 
binnenvaart, waarvoor een meetbrief voor binnenvaart werd afgeleverd; 

− Zeeschip: een schip of vaartuig als dusdanig geregistreerd door een zeemeetbrief; 
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− Vissersvaartuig: een vaartuig bestemd voor de zeevisserij, de hoogzee- of kustvisserij, 
met bedrijfsdoeleinden; 

− Pleziervaartuig: een vaartuig bestemd voor de pleziervaart en waaraan geen 
commerciële bedrijvigheid verbonden is; 

− Sportvissersvaartuig: een vaartuig dat niet voor de bedrijfsvisserij bestemd is, wel voor de 
sportvisserij als tak van de vrijetijdsbesteding en al of niet betalende passagiers 
meeneemt en waaraan een commerciële bedrijvigheid verbonden is; 

− Lijnvissersvaartuig: een vaartuig dat niet voor de bedrijfsvisserij bestemd is, wel voor de 
lijnvisserij als tak van de vrijetijdsbesteding en al of niet betalende passagiers meeneemt 
en waaraan een commerciële bedrijvigheid verbonden is; 

− Ponton: drijvende aanlegplaats in de haven bestaande uit één of meer onderling 
gekoppelde, dichte bakken, waarover een (houten) dek is gelegd. 

Art.3. Definities: 

− Zeehaven: de kaaimuren en aanlegsteigers gelegen op de linker- en rechterhavenoever 
van de Havengeul tussen de Langebrug en het profiel 85 (Kaart haven Nieuwpoort – 
administratie Waterwegen dd. 13 juli 2001); 

− Kaai: de wegverharding langs de kaaimuren; 

− Aanleggen: met een schip tegen een kaaimuur, een oever, meerpaal of langszij een 
ander schip een ligplaats nemen en daaraan vastmaken; 

− Dokrecht: vaste vergoeding voor een permanente plaats in de zeehaven waarvoor een 
vergunning vereist is (ponton); 

− Lading: alle door een zeeschip geloste of geladen goederen en verpakkingsmateriaal 
(containers, trailers, kratten, enz.) met uitzondering van ballast, brandstof, proviand en 
alle voor eigen gebruik bestemde scheepsbenodigdheden; 

− Meetbrief: certificaat waarin de hoofdafmetingen van het schip vermeld staan; 

− Metrische ton: slaat op het draagvermogen van het binnenvaartschip zoals vermeld op de 
meetbrief (gewichtseenheid van 1.000 kg); 

− Bruto tonnenmaat (BT): wordt berekend met een formule waarin het scheepsvolume 
onder het bovendek en de ingesloten ruimtes boven het bovendek zijn opgenomen. Het 
verkregen volume in m³ wordt vermenigvuldigd met een factor (een logaritme van de m³) 
waarna het gevonden getal onbenoemd is (d.w.z. geen ton of m³); 

− Netto tonnenmaat (NT): is een onbenoemd getal dat in hoofdzaak de inhoud van de 
laadruimtes van het schip aangeeft voor het vervoer van goederen en passagiers. Bij de 
berekening van de netto tonnenmaat wordt vertrokken van de bruto tonnenmaat waarbij 
alle ruimtes die niet voor lading worden gebruikt (zoals ruimtes bestemd voor bemanning, 
navigatie, voortstuwing enz.) worden afgetrokken. 

Art.4. Bruto en netto tonnenmaat worden berekend volgens de Internationale Conventie inzake 
Scheepsmeting dd. 23 juni 1969 te Londen en zijn vermeld op de internationale meetbrief van 
het schip. 

Art.5. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

− Aanlegrechten: 

o Binnenvaartschepen: € 5,00/metrische ton/maand met een minimum van 
€ 100/maand; 

o Zeeschepen, visserijschepen, plezier-, sportvissers- en lijnvissersvaartuigen: 
€ 1,00/BT/maand met een minimum van € 100/maand; 

o Het betalen van de aanlegrechten geeft de schepen het recht op een continu verblijf 
in de zeehaven tot het einde van de desbetreffende maand en zelfs tot het einde van 
de daaropvolgende maand als het schip binnengekomen is op één van de laatste 
5 kalenderdagen van de desbetreffende maand; 
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o Voor elke begonnen bijkomende maand dat het schip in de haven blijft liggen, wordt 
telkens opnieuw het initiële bedrag van de aanlegrechten aangerekend. 

− Dokrechten: € 50 per lopende meter kaai per jaar op de pontons permanent aangemeerd 
aan de kaai. De belasting wordt ondeelbaar vastgesteld voor een volledig jaar volgens de 
op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand. 

Art.6. De belasting is verschuldigd door de eigenaar, uitbater, makelaar of consignataris van een 
onder art. 2 vermeld vaartuig, die elk hoofdelijk aansprakelijk zijn. 

Art.7. Zijn van elk aanleg-, laad- en losrecht vrijgesteld: 

− Het vlottend materieel en de zee- en binnenvaartschepen die aan de overheid 
toebehoren of opdrachten uitvoeren in naam van de overheid; 

− De Belgische schoolschepen en de vreemde schoolschepen waarvan de staat van 
oorsprong vrijstelling verleent aan de Belgische schoolschepen; 

− Binnen de grenzen van de onderneming, het vlottend materieel en de zee- en 
binnenvaartschepen, voor rekening van de staat, gebruikt door aannemers, hetzij bij 
onderhouds- en verbeteringswerken aan de bevaarbare waterlopen, hetzij voor het 
vervoer in verband met deze werken; 

− De zee- en binnenvaartschepen die wegens overmacht de haven binnen lopen met een 
maximum van 3 kalenderdagen; 

− De zee- en binnenvaartschepen bestemd tot gebruik voor visserij en die hun lading 
geheel of gedeeltelijk in de vismijn te Nieuwpoort verkopen. De vrijstelling geldt per 
kalendermaand; 

− Het gedeelte van de pontons die enkel dienstig zijn voor het inschepen van passagiers 
en voor schepen voor reddingswerken, bergingswerken en milieubescherming; 

− De overeenkomstig de milieuwetgeving vergunde pontons voor het bevoorraden van 
schepen en afname van vaste en vloeibare stoffen; 

− Voor een periode van maximum zes maand, de vissersvaartuigen die ingevolge breuk, 
overmacht of mechanisch defect niet bij machte zijn om hun vaartuig te exploiteren; 

− Vaartuigen die deelnemen aan marine of toeristische activiteiten met medewerking of in 
organisatie met het stadsbestuur; 

− Schepen aangemeerd aan pontons voor herstelling en/of onderhoud. 

Art.8. De belastingplichtige is gehouden binnen de 24 uur van het binnenvaren van elk schip 
waarvan de havenrechten verschuldigd zijn alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

Art.9. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Vismijn. 

 
8. BELASTING PLAATSRECHTEN VOOR KERMISSEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet; 
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Gelet op de wet dd. 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten; 

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 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting 
plaatsrechten kermissen; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

Overwegende dat kermissen een bezetting van openbaar domein inhouden; dat de Stad 
Nieuwpoort anderzijds de activiteit van een kermis wil aanmoedigen en daarom een 
subsidiereglement voorziet met daarin dezelfde bedragen als wat er in dit belastingreglement staat; 
dat de kost op die manier gelijk is aan € 0, voor zover een kermisattractie effectief geplaatst is 
geweest; 

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

 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het gebruik van het 

openbaar domein ter gelegenheid van de Sint-Janskermis en de Sint-Michielskermis. 

Art.2. De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
 

Cat. Omschrijving Prijs incl. gebruik 
elektriciteit 

A Kleine behendigheid (rad van fortuin, pikballon, koordjetrek, 
ballenspel, pottenspel, …) 

€ 75 

B Schietkraam, visspel, american basketball, eendjesspel, 
derbyrace, spookkasteel, spiegeldoolhof, kindermolens, 
vliegtuigmolens, paardenmolens, mini-paratroopers, 
zweefmolens, loterij, mini scooter , buggy,… 

€ 175 

C Grote attracties: rups, polyp, breakdance, shake slalom, 
simulators, bidule, lambada, vliegend tapijt, autoscooter, 
lunapark,… 

€ 250 

D Gebak- en andere voedingskramen < 12 m² € 75 

E Gebak- en andere voedingskramen > 12 m² € 150 

 

Art.3. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

Art.4. De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij gebrek aan 
contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren 
worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden binnen twee maanden na 
verzending van het aanslagbiljet. 

Art.5. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van 
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd, dient het bezwaar te worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Economie. 

 
9. BELASTING PLAATSRECHTEN VOOR BOERENMARKTEN 
 
De Raad, 
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Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting 
plaatsrechten boerenmarkt; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

Overwegende dat markten een bezetting van openbaar domein inhouden en dat de Stad 
Nieuwpoort een dergelijke bezetting wil belasten; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het gebruik van het 

openbaar domein ter gelegenheid van de boerenmarkten, tenzij deze ingebruikname het 
voorwerp uitmaakt van een andere belasting. 

Art.2. De belasting wordt vastgesteld op € 15 per marktdag per kraam. 

Art.3. De standplaatsen mogen een maximale diepte hebben van 4 meter. 

Art.4. Als de maximale diepte overschreden wordt, wordt de belasting verdubbeld. 

Art.5. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

Art.6. De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij gebrek aan 
contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De kohieren 
worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden binnen twee maanden na 
verzending van het aanslagbiljet. 

Art.7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van 
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd, dient het bezwaar te worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.8. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Economie. 

 
10. BELASTING OP HET BEHANDELEN VAN EEN OMGEVINGSAANVRAAG 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 decreet dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zoals herhaaldelijk gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 18 mei 2017 houdende vaststelling van de belasting op de aanvragen 
om een omgevingsvergunning; 
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Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

): 
 

 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het behandelen van 

een omgevingsaanvraag waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de procedures 
om de aanvraag te behandelen. 

Art.2. De belasting wordt vastgesteld op € 50 per aanvraag. 

Art.3. De belasting is invorderbaar op het moment dat het dossier volledig en ontvankelijk verklaard 
wordt of bij aktename van een melding. 

Art.4. De belasting is verschuldigd door de aanvrager van een omgevingsvergunning of door de 
exploitant die vermeld staat op de omgevingsaanvraag. 

Art.5. Zijn van de belasting vrijgesteld, de aanvragen die betrekking hebben op: 

− Het herbouwen van gebouwen die door een natuurramp of door oorlogsgeweld werden 
vernield, voor zover de natuurramp of het oorlogsgeweld erkend werd door de Federale 
Overheid. De vrijstelling geldt enkel voor de herbouwing die niet als vergroting van het 
vernielde gebouw kan worden aangezien; 

− Het herbouwen van gebouwen vernield door brand, vandalisme en terrorisme; 

− Het bouwen en herbouwen van gebouwen die toebehoren aan publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van deze die een winstoogmerk nastreven; 

− Het bouwen van gebouwen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of de door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; 

− Iedere vorm van onderwijsinstelling; 

−         Een gehele ingedeelde inrichting of activiteit die wordt stopgezet; 

− Het bouwen van ondergrondse en bovengrondse constructies op gronden van de 
gemeente die in concessie werden gegeven. 

Art.6. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.8. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Omgeving. 

 
11. BELASTING OP DE BRANDSTOFDISTRIBUTIEAPPARATEN 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 houdende vaststelling van de belasting op de 
brandstofdistributieapparaten; 
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Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
BESLUIT: 
 

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

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting vast te stellen op de 
brandstofdistributieapparaten. 

Art.2. 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.3. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. De uitbater is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Art.4. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.5. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Veiligheid, Preventie en 
Mobiliteit en de Dienst Milieu. 

 
12. BELASTING OP HET BOUWEN EN HERBOUWEN VAN GEBOUWEN 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 decreet dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zoals herhaaldelijk gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 18 mei 2017 houdende vaststelling van de belasting op bouwen en 
herbouwen van gebouwen; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op het bouwen en 

herbouwen van gebouwen. 

Art.2. Er worden twee zones gedefinieerd: 
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− Zone I: de zone begrensd door het strand, de as van de Kinderlaan vanaf het strand tot 
aan de as van de Victorlaan, de as van de Victorlaan noord tot aan de as van de Albert I 
laan, de as van de Albert I laan kant van de IJzer tot aan de as van de Kaai, de as van de 
Kaai kant van de IJzer, de as van de Kustweg kant van de IJzer en de grens met het 
Kamp van Lombardsijde; 

− Zone II: de rest van het grondgebied van Nieuwpoort. 

Art.3. De belasting wordt vastgesteld per kubieke meter gebouwd of herbouwd gedeelte, met 
inbegrip van de bruikbare ondergrondse gedeelten, doch met uitsluiting van de eigenlijke 
grondvesten. Elk gedeelte van een kubieke meter wordt geteld voor een gehele kubieke 
meter. 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

− Eengezinswoningen: 

o Zone I: € 6,50 per m³; 

o Zone II: € 1,50 per m³; 

− Meergezinswoningen: € 6,50 per m³, ongeacht de zone. 

Art.4. De belasting is verschuldigd vanaf het moment: 

− dat het gebouw onder dak komt te staan. Hierbij wordt verstaan de afwerking van het 
gebouwde of herbouwde goed in die mate dat de ruwbouw is afgewerkt met inbegrip van 
de nok van het dak; 
 
OF 

− dat het gebouw of een gedeelte van het gebouw in gebruik genomen wordt. 
 

Art.5. De houder van de omgevingsvergunning moet het stadsbestuur verwittigen binnen een 
termijn van 2 maanden nadat het gebouw onder dak staat of in gebruik genomen wordt. 

Art.6. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur 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 20 % van 
het bedrag van de belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd. 

Art.7. De belasting is verschuldigd door de aanvrager van een omgevingsvergunning. 
De eigenaar van het gebouw is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
Ingeval van onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van het gebouw hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Art.8. Zijn van de belasting vrijgesteld, de aanvragen die betrekking hebben op: 

− het herbouwen van gebouwen die door een natuurramp of door oorlogsgeweld werden 
vernield, voor zover de natuurramp of het oorlogsgeweld erkend werd door de Federale 
Overheid. De vrijstelling geldt enkel voor de herbouwing die niet als vergroting van het 
vernielde gebouw kan worden aangezien; 

− het herbouwen van gebouwen vernield door brand, vandalisme en terrorisme; 
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− het bouwen en herbouwen van gebouwen die toebehoren aan publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van deze die een winstoogmerk nastreven; 

− het bouwen van gebouwen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of de door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; 

− het bouwen van industriegebouwen, landbouwgebouwen en loodsen, met uitzondering 
van het bewoonbaar gedeelte; 

− iedere vorm van onderwijsinstelling; 

− het bouwen van ondergrondse en bovengrondse constructies op gronden van de stad die 
in concessie werden gegeven. 

Art.9. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.10. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.11. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Omgeving. 

 
13. BELASTING OP AANSLUITINGEN 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 decreet dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zoals herhaaldelijk gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 18 mei 2017 houdende vaststelling van de belasting op bouwen en 
herbouwen van gebouwen; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting gevestigd op het openleggen van 

het openbaar domein voor het tot stand brengen van aansluitingen of voor het vernieuwen 
van aansluitingen op de openbare nutsleidingen. 

Art.2. Onder openbare nutsleiding worden alle aansluitingen op water, elektriciteit en riool verstaan. 

Art.3. De forfaitaire belasting bedraagt: 

− Voor aansluitingen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is: € 55; 

− Voor verbouwingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is: € 55; 

− Voor nieuwbouw eengezinswoningen: € 165; 
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− Voor meergezinswoningen (nieuwbouw en verbouwingen): € 250 voor de eerste 
begonnen schijf van 10 wooneenheden. Dat bedrag wordt telkens verhoogd met € 50 
voor elke bijkomende schijf van 10 wooneenheden. 

Art.4. Voor elke winkel, handelszaak, horecazaak, kantoor, agence, enz. in een 
appartementsgebouw worden er per schijf van 50 m² drie wooneenheden bijgeteld. 
Elke begonnen schijf van 50 m² wordt voor een volledige schijf meegeteld. 
De oppervlakte behelst alle lokalen die te maken hebben met deze zaak; het aantal m² wordt 
berekend aan de hand van de bouwplannen. 

Art.5. De belasting is verschuldigd vanaf het moment: 

− dat het gebouw onder dak komt te staan. Hierbij wordt verstaan de afwerking van het 
gebouwde of herbouwde goed in die mate dat de ruwbouw is afgewerkt met inbegrip van 
de nok van het dak; 
 
OF 

− dat het gebouw of een gedeelte van het gebouw in gebruik genomen wordt. 
 

Art.6. De houder van de omgevingsvergunning moet het stadsbestuur verwittigen binnen een 
termijn van 2 maanden nadat het gebouw onder dak staat of in gebruik genomen wordt. 
 
Indien er geen omgevingsvergunning en geen melding vereist is, dan is de belasting 
verschuldigd wanneer de aansluiting geschiedt. De belastingplichtige moet het stadsbestuur 
binnen een termijn van 2 maanden op de hoogte stellen van de realisatie van de aansluiting. 

Art.7. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur 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 20 % van 
het bedrag van de belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd. 

Art.8. De belasting is verschuldigd door: 

− als er geen omgevingsvergunning vereist is: de eigenaar van het gebouw waar de 
aansluiting(en) geschied(t)(en); 

− als er wel een omgevingsvergunning vereist is: de aanvrager. 

Art.9. Zijn van de belasting vrijgesteld, de aanvragen die betrekking hebben op: 

− het herbouwen van gebouwen die door een natuurramp of door oorlogsgeweld werden 
vernield, voor zover de natuurramp of het oorlogsgeweld erkend werd door de Federale 
Overheid. De vrijstelling geldt enkel voor de herbouwing die niet als vergroting van het 
vernielde gebouw kan worden aangezien; 

− het herbouwen van gebouwen vernield door brand, vandalisme en terrorisme; 

− het bouwen en herbouwen van gebouwen die toebehoren aan publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van deze die een winstoogmerk nastreven; 

− het bouwen van gebouwen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of de door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; 
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− het bouwen van industriegebouwen, landbouwgebouwen en loodsen, met uitzondering 
van het bewoonbaar gedeelte; 

− iedere vorm van onderwijsinstelling; 

− het bouwen van ondergrondse en bovengrondse constructies op gronden van de stad die 
in concessie werden gegeven. 

Art.10. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.11. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Omgeving. 

 
14. BELASTING OP HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het decreet lokaal bestuur; 

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

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 decreet dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zoals herhaaldelijk gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 18 mei 2017 houdende vaststelling van de belasting op het ontbreken 
van parkeerplaatsen; 

Gelet op de financiële toestand van de Stad; 

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

 
 
Art.1. Voor het aanslagjaar 2020 een belasting te vestigen op het ontbreken van de nodige 

parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren van 
verbouwingswerken, evenals bij wijzigingen van de bestemming van bestaande 
parkeerplaatsen. 

Art.2. De belasting wordt vastgesteld op € 12.028,67 per ontbrekende parkeerplaats. 

Art.3. De belasting wordt vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen bij 
de toekenning van de omgevingsvergunning die aanleiding geeft tot het ontstaan van de 
ontbrekende parkeerplaatsen. 
 
De belasting is verschuldigd vanaf het moment: 

• dat het gebouw onder dak komt te staan. Hierbij wordt verstaan de afwerking van het 
gebouwde of herbouwde goed in die mate dat de ruwbouw is afgewerkt met inbegrip van 
de nok van het dak; 
 
OF 
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• dat het gebouw of een gedeelte van het gebouw in gebruik genomen wordt. 
 

Art.4. De houder van de omgevingsvergunning moet het stadsbestuur verwittigen binnen een 
termijn van 2 maanden het gebouw onder dak staat of in gebruik genomen wordt. 

Art.5. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur 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 20 % van 
het bedrag van de belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd. 

Art.6. De belasting is verschuldigd door: 

• ofwel de houder van een omgevingsvergunning die niet voorziet in de aanleg van de door 
het reglement op het ontbreken van parkeerplaatsen vereiste aantal opgelegde 
parkeerplaatsen; 

• ofwel de eigenaar indien de bestemming van de parkeerplaatsen zodanig gewijzigd wordt 
dat niet meer voldaan wordt aan het reglement op het ontbreken van parkeerplaatsen. 

Art.7. De belasting is verhaalbaar op de rechtsopvolgers ten algemene en ten bijzondere titel van de 
houder van de omgevingsvergunning. 

Art.8. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Art.9. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 

Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Omgeving. 

 
15. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK EN DE OPHALING VAN CONTAINERS VOOR RESTAFVAL. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, § 3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v. van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de artikelen 41, 162, 170, § 4 en 173 van de Grondwet; 

Gelet op het decreet dd. 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA; 

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende vaststelling van de politieverordening 
op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen; 
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Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd 
door de Vlaamse regering dd. 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de 
planperiode 2016-2022 vertaalt; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende vaststelling van de retributie gebruik en 
ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 november 2014 houdende vaststelling van de retributie gebruik en 
ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval - wijziging; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 december 2015 houdende vaststelling van de retributie gebruik en 
ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval - wijziging; 

Overwegende dat de Vlarema-wetgeving als basisregel het principe hanteert dat ‘de vervuiler 
betaalt’ waarbij de gemeenten de werkelijke kosten dienen aan te rekenen van het beheer van het 
huishoudelijk afval; 

Overwegende dat de Stad Nieuwpoort in zijn politieverordening bedrijven verplicht om te werken 
met containers. Op die manier streeft de Stad naar een proper straatbeeld; 

Overwegende dat de Stad Nieuwpoort verplicht is om huishoudelijk afval en vergelijkbaar 
bedrijfsaval zelf op te halen volgens het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval; dat bedrijven die geen vergelijkbaar afval hebben de keuze hebben om gebruik te maken 
van de stedelijke dienst of de private sector; 

Overwegende dat de Stad voor zijn particuliere inwoners een lager tarief wil hanteren dan voor de 
bedrijven; 

Overwegende dat verenigingen van mede-eigenaars particulieren zijn die samen in één gebouw 
wonen; dat zij hun afval gezamenlijk buiten zetten; dat het daarom aangewezen is dat zij een lager 
tarief betalen dan de bedrijven; 

Overwegende dat de milieuwetgeving volgend principe hanteert: “De vervuiler betaalt”; dat de 
VLAREMA wetgeving een vork oplegt voor restafval waaraan de tarieven voor huishoudelijk afval 
dienen te voldoen; 

Overwegende dat de tarieven voor bedrijfsafval marktconform dienen te zijn; 

Overwegende dat de huidige tarieven voor bedrijven de volgende zijn: 

 
 

Overwegende dat de tarieven vermeld in de hieronder staande tabel zouden moeten toegepast 
worden voor bedrijven om marktconform te zijn, zoals wettelijk bepaald: 

Containers met een inhoud van 140 liter 240 liter 1.100 liter

1 ophaling per week per jaar € 180 € 310 € 1.032

2 ophalingen per week per jaar € 620 € 2.064

2 ophalingen per week per jaar en 

dagelijks in de vakantieperiode € 1.365 € 4.540

per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes binnen dezelfde 

ophaalzone € 38 € 60

per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes in een andere ophaalzone € 75 € 120
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Overwegende dat een verhoging van 30 % ervoor zorgt dat het verlies dat de Stad lijdt met de 
huidige tarieven voor bedrijven, gehalveerd wordt; dat dit het voorstel is dat vermeld staat onder 
artikel 4 van dit reglement; 

Overwegende dat de tarieven voor particulieren ongewijzigd blijven; 

Overwegende dat de VME’s momenteel een tarief betalen dat gelijk is aan 80 % van het tarief voor 
bedrijven; dat de verhoging voor de VME’s beperkt wordt tot iets meer dan 20 % als het percentage 
van 80 % zakt naar 75 %; 

 
BESLUIT: 15 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 0 

ONTHOUDINGEN( ): 
 

 
Art.1. Vanaf 1 januari 2020 een retributie vast te stellen op het gebruik en de ophaling van 

containers voor restafval. 

Art.2. In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 Per week: van maandag tot vrijdag; 

 Per jaar: van 1 januari tot 31 december; 

 Vakantieperiode: het kerstverlof, het krokusverlof, het paasverlof, de periode van half juni 
tot half september, het herfstverlof en verlengde weekends; 

 Dagelijkse ophaling: betekent 7 ophalingen per week, elke dag één. 
De dagelijkse ophalingen worden alleen tijdens de vakantieperiodes gedaan, zoals 
hierboven bepaald; 

 Een bedrijf is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die gekend is met 
een ondernemingsnummer bij de kruispuntbank van de ondernemingen; 

 Een gezin is hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een groep van twee of 
meer personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk eenzelfde 
woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven en gedomicilieerd zijn of 
ingeschreven zijn in het belastingkohier van de tweedeverblijvers. 

Art.3. Er worden 5 ophaalzones gedefinieerd, aangeduid van zone A t.e.m. zone E. 
De afbakening van de zones blijkt uit het plan bijgevoegd bij dit reglement. 

Art.4. De retributie wordt als volgt vastgesteld. De bedragen zijn de bedragen voor één volledig jaar. 
Als de huur geen volledig jaar bedraagt, wordt de retributie aangerekend pro rata het aantal 
maanden, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt 
aangerekend. 

 Voor bedrijven: 

Containers met een inhoud van 140 liter 240 liter 1.100 liter

1 ophaling per week per jaar 298 € 471 € 1.791 €

2 ophalingen per week per jaar 941 € 3.582 €
2 ophalingen per week per jaar en 

dagelijks in de vakantieperiode 1.891 € 7.197 €

per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes binnen dezelfde ophaalzone 38 € 60 €
per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes in een andere ophaalzone 75 € 120 €
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 Voor particulieren/gezinnen: 
 

 
 

 De verenigingen van mede-eigenaars zijn de retributie verschuldigd pro rata van 75 % 
van het tarief van de bedrijven. Als na twee vaststellingen blijkt dat het afval niet 
gesorteerd wordt, dan wordt de volledige retributie (100 %) aangerekend; 

 Voor ophalingen van ondergrondse containers voorzien van een SULO 3 haaksysteem 
van bedrijven of particulieren op private grond, wordt er € 26 per m³ inhoud van de 
container en per ophaalbeurt aangerekend ongeacht de vullingsgraad van de container. 
Voorbeeld: voor een container met een inhoud van 5 m³ wordt er € 130 per ophaalbeurt 
aangerekend. 

Art.5. Tussen het stadsbestuur en de gebruiker van de container wordt een contract afgesloten. 

Art.6. De retributie is verschuldigd door de huurder van de container. 

Art.7. De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de 
30 dagen na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde 
retributie zal de inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. In geval van laattijdige 
betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de 
vervaldag. 

Art.8. De volgende raadsbesluiten worden opgeheven: 

 - het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende vaststelling van de retributie gebruik 
en ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval; 

 - het raadsbesluit dd. 27 november 2014 houdende vaststelling van de retributie gebruik 
en ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval - wijziging; 

 - het raadsbesluit dd. 28 december 2015 houdende vaststelling van de retributie gebruik 
en ophaling containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval - wijziging. 

Art.9. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Milieu, het Recyclagepark 
en de Technische Dienst. 

 

Containers met een inhoud van 140 liter 240 liter 1.100 liter

1 ophaling per week per jaar 234 € 403 € 1.342 €

2 ophalingen per week per jaar 806 € 2.683 €
2 ophalingen per week per jaar en 

dagelijks in de vakantieperiode 1.775 € 5.902 €

per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes binnen dezelfde ophaalzone 38 € 60 €
per bijkomende ophaling tijdens de 

ophaalrondes in een andere ophaalzone 75 € 120 €

Containers met een inhoud van 140 liter 240 liter

1 ophaling per week per jaar

(alleen zone D) € 105 € 180

2 ophalingen per week per jaar

(alleen zone A) € 210 € 360

1 ophaling per 14 dagen per jaar

(alleen zones B, C en E) € 55 € 90
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16. INFRAX - ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op art. 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering;  

Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West dd. 10 september 2019 waarbij de stad 
Nieuwpoort uitgenodigd wordt tot de algemene vergadering in buitengewone zitting van Infrax West 
die dd. 9 december 2019 plaatsheeft om 18 u. in het Fluvius-gebouw, Noordlaan 9 te 8820 Torhout; 

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

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. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van Infrax West dd. 9 december 2019; 

Gelet op de agenda die door de raad van bestuur werd samengesteld dd. 9 september 2019 met 
volgende agendapunten: 

1. Statutenwijziging: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen. 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020; 

3. Trekkingsrechten OV – bekrachtiging; 

4. Code goed bestuur; 

5. Statutaire benoemingen; 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor 
(neven)activiteiten; 

7. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het gesprek tussen Fluvius en het stadsbestuur Nieuwpoort dd. 23 oktober 2019 met 
betrekking tot de activiteit openbare verlichting (OV); 

Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere 
domeinen: 

• Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen; 

• Naamswijziging Infrax West naar Fluvius West; 

• Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten; 

• Pittem – gemeenteraadsbeslissing dd. 2 september 2019; 

• Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de 
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire 
werknemers worden ingezet; 

• Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling; 
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Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort na gesprek met Fluvius dd. 23 oktober 2019 niet wenst in te 
gaan op de activiteit met betrekking tot de creatie van Aov-aandelen; 

Overwegende dat de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Infrax West dd. 9 december 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te 
worden door de gemeenteraad; 

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

 
Art.1. De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Infrax West dd. 9 december 2019 goed te keuren. 

Art.2. De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Infrax West goed 
te keuren. 

Art.3. De toetreding van de gemeente Pittem tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor 
de activiteit riolering goed te keuren. 

Art.4. De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Infrax West dd. 
9 december 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2 en 3 van 
onderhavige beslissing. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan Infrax West. 

 
17. GASELWEST - ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 alinea 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op het aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 13 september 2019 waarin de stad 
Nieuwpoort wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van Gaselwest dd. 12 december 2019 die plaatsheeft in Hove van Herpelgem, Avelgemstraat 
31 te 9690 Kluisbergen; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Patricia Markey-
Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende de gehele legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 12 december 2019; 

Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
door de Raad van Bestuur dd. 13 september 2019 als volgt werd vastgesteld: 

1. Statutenwijziging: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen. 
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2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020; 

3. Code goed bestuur; 

4. Statutaire benoemingen; 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten; 

6. Statutaire mededelingen. 

 
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere 

domeinen: 

• Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen; 

• Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de 
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire 
werknemers worden ingezet; 

• Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen 
naar de uitgetreden Waalse gemeenten; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest; 

Overwegende dat de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest dd. 12 december 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te 
worden door de gemeenteraad; 

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

 
 

Art.1. De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest dd. 12 december 2019 goed te keuren. 

Art.2. De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende vereniging Gaselwest goed 
te keuren. 

Art.3. De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting dd. 12 december 2019 van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige 
beslissing. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, dienst secretarie en aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

 
18. FLUVIUS - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 1 oktober 2019 
waarin de stad Nieuwpoort wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die op 10 december 2019 om 19 u. plaatsheeft 
in de PXL Hogeschool Elfde-Liniestraat 24 te Hasselt; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende het voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 10 december 2019; 

Gelet op de samenstelling van de agenda door de Raad van Bestuur met de hierna vermelde 
punten: 
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1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van het 
door de Raad van Bestuur opgestelde budget 2020; 

2. Code goed bestuur; 

3. Statutaire benoemingen; 

4. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van mevr. Patricia 
Markey-Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van Fluvius 
opdrachthoudende vereniging voor de volledige legislatuur; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij Fluvius opdrachthoudende vereniging; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 10 december 2019 goed te keuren; 

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

 
 

Art.1. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius 
opdrachthoudende vereniging dd. 10 december 2019 goed te keuren. 

Art.2. De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 10 december 2019, op 
te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen. 

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

 
19. I.W.V.A. - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het aangetekend schrijven van de I.W.V.A. dd. 3 oktober 2019 betreffende de bijzondere 
algemene vergadering van deelnemers van de I.W.V.A. dd. 10 december 2019 in het gemeentehuis 
van Koksijde om 19 u.; 

Gelet op de statuten van de I.W.V.A.; 

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 5 november 2019; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de 
I.W.V.A. dd. 10 december 2019; 

Overwegende dat in de bijzondere algemene vergadering dd. 10 december 2019 volgende 
agendapunten worden behandeld: 

1. 2020: activiteiten en strategie; 

2. 2020: begroting. 

Overwegende dat in toepassing van art. 432 van het decreet lokaal bestuur de gemeenteraad 
volgende punten dient te agenderen en de beslissingen ter zake voor te leggen vóór aanvang van de 
algemene vergadering: 

1. Benoeming van 4 vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 

2. Verdeling van 1484 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers; 
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3. Het verdient aanbeveling in de beslissing een bepaling te laten waarbij de verdeling van de 
stemmen expliciet toegewezen wordt aan de op de algemene vergadering aanwezige 
afgevaardigden; 

4. Vaststelling van het mandaat dat aan de vertegenwoordigers wordt gegeven met 
betrekking tot elk van de punten op de dagorde; 

5. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissing ter zake aan de I.W.V.A. 

Overwegende dat stad Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor de 
Algemene Vergadering; 

Overwegende dat in het verleden, Bert Gunst, Schepen; Karin Debruyne-Vancoillie, raadslid; 
Patricia Markey-Deconinck, raadslid en Sara Neudt, raadslid; werden aangeduid als afgevaardigden 
voor stad Nieuwpoort; 

Overwegende dat stad Nieuwpoort over 1.484 stemmen binnen de algemene vergadering beschikt; 
dat deze te verdelen zijn over de aangeduide vertegenwoordigers; 

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

 
 

Art.1. De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 
2019 om 19 u. goed te keuren. 

BESLUIT BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.2. Patricia Markey-Deconinck, raadslid, Willem De Roolaan 60, 8620 Nieuwpoort aan te stellen 
als afgevaardigde voor de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 
2019. 

Art.3. Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als 
afgevaardigde voor de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 
2019. 

Art.4. Karin Debruyne-Vancoillie, raadslid, Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als 
afgevaardigde voor de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 
2019. 

Art.5. Frans Lefevre, Schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als afgevaardigde 
voor de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 2019. 

Art.6. Het stemmenaantal waarover de stad Nieuwpoort beschikt binnen de Algemene Vergadering 
van de I.W.V.A., te verdelen over het aantal aanwezige vertegenwoordigers van het 
stadsbestuur. 

Art.7. Alle te nemen beslissingen door de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur 
goed te keuren. 

Art.8. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de I.W.V.A. 

 
20. DVV WESTHOEK - SAMENWERKINGSPROTOCOL WESTHOEKOVERLEG 2020 - 2025 - 
GOEDKEURING. 
 
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. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van het samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg 2020 – 2025; 

Gelet op de mail van dvv Westhoek dd. 22 oktober 2019 houdende voorstel tot het goedkeuren van 
het protocol Westhoekoverleg 2020 – 2025; 

Gelet op de statuten van dvv Westhoek; 
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Overwegende dat de Westhoekgemeenten een lange traditie van samenwerking hebben; dat sinds 
1994 samengewerkt wordt in het kader van Westhoekoverleg; 

Overwegende dat in 2017 de zestien Westhoekgemeenten en W.V.I. een streekintercommunale 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek voor de regio hebben opgericht; dat deze 
streekintercommunale opgericht werd als uitvoerend agentschap voor de samenwerking tussen de 
lokale besturen van de Westhoek conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;  

Overwegende dat in 2019 de gemeente Koksijde is toegetreden tot de streekintercommunale; 

Overwegende dat Westhoekoverleg optreedt als beleidsvoorbereidend overlegorgaan t.a.v. dvv 
Westhoek; 

Overwegende dat in 2019 een convenant werd afgesloten tussen Westhoekoverleg en dvv 
Westhoek en de provincie West-Vlaanderen; dat in dit convenant het overleg wordt geregeld tussen 
de provinciale mandatarissen en de sociale partners en dit overleg intrinsiek deel uitmaakt van het 
Westhoekoverleg; dat tegelijkertijd in een streekfonds wordt voorzien voor regionale projecten;  

Overwegende dat wordt voorgesteld om het protocol Westhoekoverleg 2020 – 2025 goed te 
keuren op basis van de bekomen documenten; 

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

 
Art.1. Het protocol Westhoekoverleg 2020 – 2025 goed te keuren. 

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

 
 
 
21. VERKOOPPROCEDURE PASTORIEWONING NIEUWPOORT-BAD. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 293 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op art. 1 van de wet dd. 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/3 houdende transacties van onroerende goederen door 
lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende erediensten; 

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

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

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

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

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake 
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 oktober 2017 
houdende de principiële goedkeuring verkoop pastorie Nieuwpoort-Bad – aanstellen landmeter-expert 
Philip Derck; 

Gelet op het deskundig verslag van schatting dd. 13 augustus 2018 door landmeter-expert Philip 
Derck Pannestraat 127 8630 Veurne voor de pastoriewoning met garages gelegen Sint 
Bernardusplein 2 kadastraal gekend onder Nieuwpoort 2e afd. sie D nr. 363A met een grootte van 
385 m²; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 september 2018 
houdende aanvaarding en goedkeuring van het schattingsverslag van de pastoriewoning gelegen Sint 
Bernardusplein 2 te Nieuwpoort;  
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot opstart verkoopprocedure verkopen bij openbaar opbod; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om een minimum instelprijs te hanteren van 980.000 EUR; dat 
deze vraagprijs hoger ligt dan de geschatte waarde; dat de meeropbrengst de stadskas ten goede 
komt; 

Overwegende dat volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn voor de verkoop van de 
pastoriewoning met garages gelegen Sint Bernardusplein 2: 

• de pastoriewoning is bouwkundig erfgoed en mag bijgevolg niet worden gesloopt; 

• het perceel heeft een oppervlakte van 385 m², waarvan een gedeelte ten belope van 98 m² 
kan worden opgesplitst en dienstig kan zijn voor de oprichting van een meergezinswoning 
met maximaal 5 bouwlagen en 2 bouwlagen in het dak; 

Overwegende dat het nodig is dat er een notaris wordt aangesteld om de pastoriewoning met 
garages gelegen Sint Bernardusplein 2 kadastraal gekend onder Nieuwpoort 2e afd. sie D nr. 363A te 
verkopen bij openbaar opbod; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om het college van burgemeester en schepenen te gelasten 
met de verdere uitvoering van het dossier; 

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

 
Art.1. De pastoriewoning met garages gelegen Sint Bernardusplein 2 te verkopen bij openbaar 

opbod met een minimum instelprijs van 980.000 EUR, waarbij volgende 
verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn: 

• de pastoriewoning is bouwkundig erfgoed en mag bijgevolg niet worden gesloopt; 

• het perceel heeft een oppervlakte van 385 m², waarvan een gedeelte ten belope van 
98 m² kan worden opgesplitst en dienstig kan zijn voor de oprichting van een 
meergezinswoning met maximaal 5 bouwlagen en 2 bouwlagen in het dak. 

Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van het 
dossier (o.a. goedkeuren van de notarisvoorwaarden inzake de verkoop, …). 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan notariskantoor Vileyn & 
Vanmaele. 

 
 
 
22. AANKOOP ZAAL CARDIJN - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/3 houdende transacties van onroerende goederen door 
lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot verwerving om niet van een schoolgebouw met aanhorigheden op en met grond 
gelegen in de Willem De Roolaan 67, en de goedkeuring van het ontwerpcompromis;  

Gelet op het ontwerpcompromis opgesteld door notaris Jo Vileyn & Stephanie Vanmaele met 
betrekking tot de kosteloze afstand van een schoolgebouw met aanhorigheden op en met grond 
gelegen in de Willem De Roolaan 67, ten kadaster gekend sectie B nummer 759/P, partitienummer 
P0001, met een oppervlakte van 8a 85ca; 

Overwegende dat volgende bijzondere voorwaarden aan de afstand ten kosteloze titel worden 
verbonden: 

• de verwerving van het onroerend goed geschiedt om redenen van openbaar nut dat 

minstens 50 jaar behouden dient te worden; 
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• bij herverkoop binnen 50 jaar, te rekenen vanaf de notariële akte, heeft de huidige 

eigenaar recht van voorkoop, zo niet heeft hij recht op 50% van de meerwaarde, na 

aftrek van onderhouds- en investeringskosten die zijn gemaakt na aankoop van het 
gebouw; 

• de werken aan de gemene muur ten gevolge van renovatie of investeringswerken vallen 

ten laste van de stad; 
 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de verwerving om niet van het schoolgebouw met 
aanhorigheden op en met grond gelegen in de Willem De Roolaan 67, goed te keuren; 

 
BESLUIT: 15 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 3 ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas 

Vermote ): 
 

Art.1. De verwerving om niet van een schoolgebouw met aanhorigheden op en met grond gelegen 
in de Willem De Roolaan 67, ten kadaster gekend sectie B nummer 759/P, partitienummer 
P0001, met een oppervlakte van 8a 85ca goed te keuren. 

Art.2. Volgende bijzondere voorwaarden zijn verbonden aan de afstand ten kosteloze titel: 

• de verwerving van het onroerend goed geschiedt om redenen van openbaar nut dat 
minstens 50 jaar behouden dient te worden; 

• bij herverkoop binnen 50 jaar, te rekenen vanaf de notariële akte, heeft de huidige 
eigenaar recht van voorkoop, zo niet heeft hij recht op 50% van de meerwaarde, na 
aftrek van onderhouds- en investeringskosten die zijn gemaakt na aankoop van het 
gebouw; 

• de werken aan de gemene muur ten gevolge van renovatie of investeringswerken 
vallen ten laste van de stad. 

Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van het 
dossier. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, aan notariskantoor Vileyn & 
Vanmaele en aan vzw Bisschoppelijk Sint-Bernardus College. 

 
 
23. AFSPRAKENNOTA CENTRAAL KERKBESTUUR EN STADSBESTUUR BIJ DE 
MEERJARENPLANNEN 2020 - 2025 - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op art. 32, 33 en 41 van het decreet dd. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; gewijzigd bij decreet dd. 6 juli 2012; 

Gelet op de omzendbrief BA 2005/01 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 over de boekhouding van de besturen van erediensten; 

Gelet op het ontwerp van afsprakennota waarover, na overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en 
het stadsbestuur dd. 5 april 2019, een consensus werd bereikt; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de afsprakennota tussen het Centraal Kerkbestuur en het 
stadsbestuur Nieuwpoort bij de meerjarenplannen 2020 – 2025; 

Overwegende dat er een nieuwe afsprakennota dient te worden afgesloten tussen het Centraal 
Kerkbestuur en het stadsbestuur Nieuwpoort voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2025; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om het ontwerp van afsprakennota tussen het Centraal 
Kerkbestuur en het stadsbestuur Nieuwpoort bij de meerjarenplannen 2020 – 2025 goed te keuren; 
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BESLUIT: 12 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 3 

ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Slembrouck Johan Vanblaere ): 
 

Art.1. De afsprakennota tussen het Centraal Kerkbestuur en het stadsbestuur bij de 
meerjarenplannen 2020 – 2025 goed te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan het Centraal Kerkbestuur. 

 
 
 
24. DVV WESTHOEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op de mail van dvv Westhoek dd. 23 oktober 2019 waarin de stad Nieuwpoort wordt 
uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van dvv Westhoek die op 4 december 2019 
om 18 u. plaatsheeft; 

Gelet op de statuten van dvv Westhoek, inzonderheid art. 18 en 23; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 4 
december 2019 van dvv Westhoek; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 18 juni 2019; 

2. Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur; 

3. Goedkeuring jaarplan 2020; 

4. Goedkeuring budget 2020; 

5. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2020; 

6. Varia. 

Overwegende dat in het verleden Frans Lefevre, schepen en Eddy Louwie, raadslid als 
respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort 
werden aangeduid; 

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 wordt voorgesteld om op basis van de bekomen documenten de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 4 december 2019 goed te keuren; 

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

 
Art.1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 

Westhoek dd. 4 december 2019, goed te keuren. 

Art.2. Dhr. Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77 8620 Nieuwpoort af te vaardigen om de stad 
Nieuwpoort effectief te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging Westhoek dd. 4 december 2019. 

Art.3. Dhr. Jos Decorte, schepen, Ijzer 37 8620 Nieuwpoort af te vaardigen om de stad Nieuwpoort 
als plaatsvervanger te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging Westhoek dd. 4 december 2019. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan dvv 
Westhoek. 
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25. TMVS - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van TMVS dv; 

Gelet op het aangetekend schrijven van het overlegorgaan Farys dd. 23 oktober 2019 houdende 
oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv dd. 10 december 2019 om 
10.30 u. in Flanders Expo Maaltekouter 1 9501 Gent; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van de heer Eddy Louwie 
en de heer Rik Lips, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, 
voor de algemene vergaderingen van TMVS dv; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
de TMVS dv dd. 10 december 2019; 

Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de TMVS dv 
volgende punten bevat: 

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer; 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en 
naamswijziging deelnemer; 

3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het 
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cf. art. 459 en 432 DLB); 

4. Begroting 2020 (cf. art. 432 DLB ); 

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cf. art. 434 DLB); 

6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te 
wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting; 

7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten; 

8. Volmacht; 

Varia 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv; 

Overwegende dat de agendapunten van de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv 
dd. 10 december 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden door de 
gemeenteraad; 

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

 
Art.1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 

goed te keuren. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING 13 JA TEGEN 5 NEEN: 

Art.2. De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort, 
eddy.louwie@nieuwpoort.be, aan te duiden om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de 
algemene vergaderingen van TMVS dv en te volmachtigen om in naam van de gemeenteraad 
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst 
en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de 
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING 17 JA TEGEN 1 NEEN: 

mailto:eddy.louwie@nieuwpoort.be
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Art.3. De heer Rik Lips, voorzitter gemeenteraad, Willem De Roolaan 88, 8620 Nieuwpoort, 
rik.lips@nieuwpoort.be, aan te duiden als plaatsvervanger. 

Art.4. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op 
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en 
haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de TMVS dv. 

 
 
26. I.V.V.O. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op de statuten van de I.V.V.O., inzonderheid art. 31 § 2, 31 § 6 en 32; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van dhr. Kris 
Vandecasteele als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de algemene vergaderingen van 
de I.V.V.O. voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 
17 december 2019 van de I.V.V.O.; 

Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 28 oktober 2019 houdende bijeenroeping van 
de buitengewone algemene vergadering dd. 17 december 2019 om 18 u. in de toneelzaal van het 
cultuurhuis, Markt 1 te Mesen; 

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 20 november 2019; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2020; 

2. Goedkeuring budget 2020; 
3. Varia. 

 
Overwegende dat de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O. 

dd. 17 december 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden door de 
gemeenteraad; 

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

 
Art.1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O. dd. 17 december 

2019 goed te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan Schepen Kris Vandecasteele, de dienst secretarie en aan 
de I.V.V.O. 

 
 
 
27. W.V.I. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 436 en 447 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op de statuten van de W.V.I., inzonderheid art. 12 en 13;  
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Gelet op het aangetekend schrijven van de W.V.I. dd. 24 oktober 2019 waarbij de stad Nieuwpoort 
uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2019 om 18.30 u. in 
het gemeentehuis van De Panne, Zeelaan 21 8660 De Panne; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 november 2019 
houdende voorstel tot goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
de W.V.I. dd. 18 december 2019; 

Gelet op het financiële verslag van de financieel directeur dd. 14 november 2019; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:  

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 27 juni 2019;   

2. Begroting 2020; 

3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe; 

4. Mededelingen. 

Overwegende dat in het verleden dhr. Jos Decorte werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
stad Nieuwpoort in de algemene vergaderingen van de W.V.I.; 

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;  

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

 
Art.1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering W.V.I. dd. 18 december 2019 goed 

te keuren.  

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.2. De heer Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort 
aan te duiden als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de 
W.V.I. dd. 18 december 2019 om 18.30 u. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan Schepen Jos Decorte, de dienst secretarie en aan de 
W.V.I. 

 
 
28. PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT UITSTAP EN OPRICHTING NIEUWE 
HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER WESTHOEK. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling I van de wet van 15 december 2007 betreffende de civiele 
veiligheid; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 betreffende de goedkeuring van de instap in de 
hulpverleningszone Westhoek vanaf 1 januari 2015 en goedkeuring financiële verdeelsleutel; 

Gelet op de intentieverklaring dd. 30 september 2019 houdende oprichting nieuwe 
hulpverleningszone getekend door de burgemeesters van De Panne, Koksijde, Middelkerke en 
Nieuwpoort; 

Overwegende dat er heel wat verschillen bestaan tussen de kustgemeenten en de meer landelijke 
gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone Westhoek; 

Overwegende dat de risico's binnen de huidige hulpverleningszone zeer uiteenlopend van aard en 
beheersing zijn; dat er grote verschillen zijn tussen de aard van de interventies en het aantal 
interventies in de kustgemeenten en in de meer landelijke gemeenten; 

Overwegende dat de grootte van de hulpverleningszone brandweer Westhoek en de heterogene 
samenstelling het besluitvormingsproces en de interne en externe communicatie vertragen; 
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Overwegende dat de betrokkenheid van de gemeenten en hun burgers in dergelijke heterogene en 
grote hulpverleningszone kleiner is; dat er net dienstverlening op maat van de burger moet worden 
verleend en dat dit niet evident is in een zone waar de verschillen tussen de deelnemende gemeenten 
dermate groot zijn; 

Overwegende dat de balans tussen de financiële inspanningen en de dienstverlening niet in 
evenwicht is, dat de lokale besturen van de westkust momenteel 31,76% van het werkingsbudget van 
de hulpverleningszone brandweer Westhoek dragen en dat vanaf 2020 een nog grotere financiële 
inspanning zou worden gevraagd; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort om bovenstaande redenen samen met De Panne en 
Koksijde de huidige hulpverleningszone wenst te verlaten en een nieuwe, kleinere en meer 
beheersbare hulpverleningszone wenst op te richten met Middelkerke – die hulpverleningszone Zone 
1 zal verlaten – als nieuwe partner; 

Overwegende dat deze vier lokale besturen met de oprichting van de nieuwe hulpverleningszone 
de dienstverlening beter willen afstemmen op de noden van de inwoners en bezoekers van de 
Westkust en kunnen instaan voor een betere risicobeheersing, een vlotter besluitvormingsproces en 
een gerichter en doorzichtig financieel beheer; 

Overwegende dat een verklaring van elke gemeenteraad van de vier lokale besturen noodzakelijk 
is om het definitieve startschot te geven aan de opstart van een nieuwe hulpverleningszone; dat aan 
de raad wordt voorgesteld om de bekrachtiging van de uitstap uit de hulpverleningszone en de opstart 
van een nieuwe hulpverleningszone brandweer Westhoek goed te keuren; 

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

 
Art.1. De stad Nieuwpoort drukt de intentie uit om de hulpverleningszone brandweer Westhoek te 

verlaten en samen met de gemeenten De Panne, Koksijde en Middelkerke de vorming van 
een nieuwe hulpverleningszone op te starten. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de gemeenten De Panne, Koksijde 
en Middelkerke. 

 
 
 
29. LEVEREN EN PLAATSEN BEWEGINGSEILANDEN - GOEDKEURING 
 
De Raad, 
 

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

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

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

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

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

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende vaststelling van welke opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 

Gelet op het bestek TD-GR-D2019-12 Leveren en plaatsen bewegingseilanden, voorzien in het 
Prins Mauritspark en het Maritiem park, opgemaakt door de technische dienst; 

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD-GR-D2019-12: Leveren en plaatsen bewegingseilanden, en de algemene 
uitvoeringsregels; 
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Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42, § 1, 1° a van de wet dd. 17 juni 2013, limiet van 
144.000,00 EUR (incl. BTW) niet wordt overschreden, kan gegund worden bij middel van een 
onderhandelingsprocedure; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 071101 Openbare 
speelpleinen; 

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

 
 
Art.1. Het bestek TD-GR-D2019-12 Leveren en plaatsen bewegingseilanden te aanvaarden en 

goed te keuren. 

Art.2. Een budget van 105.000 EUR (incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort te voorzien. 

Art.3. De opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

 
 
30. REGLEMENT ADVERTENTIES WEBSITE WWW.VISIT-NIEUWPOORT.BE 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 2, 40, 41 en 286 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, gewijzigd bij decreet dd. 28 mei 2010 en 
7 februari 2012; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 juli 2009 houdende retributie betalende items op de website; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2015 houdende een wijziging op de retributie betalende 
items op de website; 

Overwegende dat de stad investeert in de promotie van z’n toeristisch aanbod via diverse 
marketingkanalen; 

Overwegende dat dit aanbod onder andere bestaat uit private ondernemingen in Nieuwpoort die 
zich richten op een toeristisch doelpubliek; 

Overwegende dat volgende marketingkanalen worden ingezet voor de promotie van dit toeristisch 
aanbod: website www.visit-nieuwpoort.be, de sociale mediakanalen zoals pagina van Visit Nieuwpoort 
op Facebook en Visit Nieuwpoort account op Instagram en de printkanalen zoals de jaarlijkse uitgave 
van het viertalig inspiratiemagazine Nieuwpoort aan Boord; 

Overwegende dat er vraag is van toeristische ondernemingen om te adverteren in deze 
marketingkanalen; 

Overwegende dat de stad een vergoeding rekent voor ondernemingen met een exploitatie in 
Nieuwpoort die een advertentie plaatsen in deze marketingkanalen; 

Overwegende dat de advertenties worden verdeeld onder rubrieken logeren, eten en drinken en 
shoppen; 

Overwegende dat er drie opties zijn voor het plaatsen van advertenties: 

- Optie A: standaard advertentie: 3 foto’s, een wervende tekst van maximaal 250 karakters 
 inclusief spaties in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), contactgegevens met 
 websitelink en openingsuren op de website www.visit-nieuwpoort.be voor rubrieken logeren, 
 eten en drinken en shoppen voor een bedrag van € 100/jaar; 

- Optie B: optie A + maximum twee posts van toeristisch relevante nieuwigheden op sociale 
 mediakanalen van Visit Nieuwpoort voor rubrieken logeren, eten en drinken en shoppen voor 
 bedrag van € 125/jaar; 
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- Optie C: Optie B + advertentie dat bestaat uit één foto, contactgegevens met websitelink en 
 openingsuren in het jaarlijks inspiratiemagazine Nieuwpoort aan Boord voor rubrieken logeren 
 en restaurants van de rubriek eten en drinken voor een bedrag van € 175/jaar; 

Overwegende dat onder de rubriek logeren enkel erkende logiesverstrekkers volgens het Vlaamse 
Logiesdecreet een advertentie mogen plaatsen, aangemelde logies komen niet in aanmerking; 

Overwegende dat de adverteerders de Nederlandse versie aanleveren en dat de dienst toerisme 
hierop een copywriting uitvoert en instaat voor de vertaling naar Frans, Engels en Duits; 

Overwegende dat de inkomsten van de geïnde advertenties een bijdrage betekenen in de kosten 
die de stad maakt voor de ontwikkeling en onderhoud van deze marketingkanalen; 

Overwegende dat de volgende raadsbesluiten dienen te worden opgeheven: 

- Raadsbesluit dd. 31 juli 2009 houdende retributie betalende items op de website 

- Raadsbesluit dd. 27 augustus 2015 houdende een wijziging op de retributie betalende items 
 op de website; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 052100 toerisme. 

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

 
 
Art.1. Vanaf 1 januari 2020 een retributie vast te stellen voor het plaatsen van advertenties van 

private ondernemingen, met een exploitatie in Nieuwpoort, voor promotie van het toeristisch 
aanbod in diverse marketingkanalen meer bepaald op de toeristische website www.visit-
nieuwpoort.be, op sociale mediakanalen van Visit Nieuwpoort en in het toeristisch 
inspiratiemagazine van de Stad Nieuwpoort. 

Art.2. Stad Nieuwpoort voorziet in drie opties voor het plaatsen van advertenties onder de rubrieken 
logeren, eten en drinken en shoppen: 

- A: Een standaard publicatie dat bestaat uit 3 foto’s, wervende tekst van maximum 250 
karakters inclusief spaties in vier talen, contactgegevens met websitelink en openingsuren 
op de website www.visit-nieuwpoort.be voor een bedrag van € 100/jaar; 

- B: Een standaard publicatie + maximum 2 posts van toeristisch relevante nieuwigheden 
op de sociale media kanalen van Visit Nieuwpoort (instagram en/of Facebook) voor een 
bedrag van € 125/jaar; 

- C: Een standaard publicatie + maximum 2 posts + een advertentie in het jaarlijkse 
toeristisch inspiratiemagazine dat bestaat uit één foto, contactgegevens met websitelink 
en openingsuren voor een bedrag van € 175/jaar. 

Art.3. Optie C is enkel mogelijk voor logiesvertrekkers die erkend zijn volgens het Vlaamse 
Logiesdecreet en voor restaurants, aangemelde logies komen niet in aanmerking. 

Art.4. De stad Nieuwpoort factureert de retributie jaarlijks aan de aanvrager. 

Art.5. Vanaf de datum van inwerkingtreding, 1 januari 2020, worden volgende raadsbesluiten 
opgeheven: 

- Raadsbesluit dd. 31 juli 2009 houdende retributie betalende items op de website 

- Raadsbesluit dd. 27 augustus 2015 houdende een wijziging op de retributie betalende items 
op de website. 

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst toerisme en de dienst financiën. 

 
 
 
31. TOEGEVOEGD PUNT RAADSLID VERMOTE: GOEDKEURING ORGANISATIE 
BUITENSCHOOLSE OPVANG IN DE PANGER. 
 
De Raad; 



blz. 38 
 

GR dd. 28 november 2019  

 

 
Gelet op art. 21 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 21 november 2019 waarbij deze verzoekt om een punt 
toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2019; 

Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte: 

Nu alle belangengroepen de nodige info hebben overgeleverd aan het college van burgemeester en 
schepen, stellen wij voor om over te gaan tot besluitvorming in dit dossier. 
  Dit in navolging van de hoogdringendheid die er in dit dossier bij de Nieuwpoortse 
bevolking leeft. 
  We stellen bijgevolg voor om alle buitenschoolse opvang voor de 3 schoolnetten, De 
Pagaaier, De Vierboete en Stella Maris te centraliseren in de Panger. Zo worden deze scholen van 
deze taak ontlast en gelden voor alle kinderen in Nieuwpoort dezelfde voorwaarden. 
 

Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht; 

Overwegende dat de Burgemeester aangeeft dat het de bedoeling is van het stadsbestuur om de 
BKO zelf te organiseren voor alle kinderen die hiervan gebruik wensen te maken, ongeachte het net 
waar ze onderwijs volgen; dat de huidige infrastructuur van de Panger op dit moment echter niet 
voldoet; dat als overgangsmaatregel de subsidies voor bestaande initiatieven van BKO fors worden 
opgetrokken; 

  
BESLUIT: 6 JA, 11 NEEN  (Rik Lips Geert Vanden Broucke Bert Gunst Ann Gheeraert

 Patricia Markey-Deconinck Karin Debruyne Vancoillie Adina Counye
 Wim Demeester Eddy Louwie Maarten Claeys Bill Vermeylen ), BIJ 1 
ONTHOUDINGEN(Sara Neudt ): 
 

 
Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.  
 
32. VRAGEN RAADSLEDEN. 
 
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester 
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.  
 
 
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven. 
 
Algemeen Directeur Voorzitter 

Benoit Willaert Rik Lips 
 
 


