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1. DORPSRAAD RAMSKAPELLE – AKTENAME ONTSLAG STEMGERECHTIGD LID 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de ontslagname van de heer Mathieu Cuvelier, 

als stemgerechtigd lid van de dorpsraad Ramskapelle. 

 

2. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD – AANSTELLING LEDEN 

De raad wordt verzocht mevrouw Maya Strobbe en mevrouw Berdieke Rommel – respectievelijk 

als stemgerechtigd  en als plaatsvervangend lid te willen aanstellen in de lokaal economische 

raad. 

 

3. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, KRAMEN, TAFELS EN 

STOELEN, ENZ… OP HET OPENBAAR DOMEIN – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 10 april 2014 en 26 juni 2014 de belasting vast op het plaatsen van 

terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz… op het openbaar domein.  Thans 

wordt aan de raad voorgesteld om in het reglement de paragraaf te schrappen waarin een 

terugbetaling voorzien wordt indien een retributie wordt geheven door een instantie van het 

Vlaamse Gewest wegens de bezetting van een gewestweg. 

 

4. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN – WIJZIGING 

De raad stelde dd. 26 december 2013 de belasting vast op de aanplakborden.  Thans wordt aan 

de raad voorgesteld om dit reglement aan te passen met de vermelding dat de belasting wordt 

bepaald per bord en vastgesteld wordt per m².  Tegelijk wordt voorgesteld om aanplakborden 

met reclame voor het eigen bedrijf en geplaatst bij het bedrijf, vrij te stellen van de belasting. 

 

5. OMSLAG BRANDWEERKOSTEN – DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE BIJDRAGE IN DE 

KOSTEN VAN DE BRANDWEER VOOR DE JAREN 2006 T/M 2010 

De raad verleende in zitting dd. 26 juni 2014 gunstig advies voor wat betreft de definitieve 

forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaren 2006 t/m 2010. Ingevolge enkele ongunstige 

adviezen van gemeenten die niet akkoord gaan met het voorstel van de gouverneur, kan deze 

zijn voorstel van berekening herzien of handhaven.  De gouverneur handhaaft echter ongewijzigd 

zijn voorstel.  Aan de raad wordt dan ook gevraagd opnieuw gunstig advies te verlenen en 

akkoord te gaan met het voorstel. 

 

6. BRANDWEERHERVORMING – HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK: INSTAP IN 

HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK (WEST-VLAANDEREN 4) VANAF 1 JANUARI 2015 EN 

GOEDKEURING FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL 

Bij Koninklijk Besluit dd. 2 februari 2009 werden hulpverleningszones territoriaal afgebakend.  

Per hulpverleningszone dienen de dotaties van de gemeenten te worden vastgelegd op basis van 

een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.   

Thans wordt aan de raad een voorstel van financiële verdeelsleutel tot verdeling van de kosten 

van de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) voor het jaar 2015 ter goedkeuring 

voorgelegd.  De raad wordt tevens verzocht de modaliteiten die integraal deel uitmaken van het 

akkoord over de financiële verdeelsleutel goed te keuren. 

 



7. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS. WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 goed; dit plan 

werd bij besluit dd. 3 juli 2014 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint Georgius gewijzigd en 

voor advies voorgelegd aan de bisschop van Brugge.  De wijziging betreft een verlaging van de 

exploitatietoelage vanaf het jaar 2015 teneinde overschotten uit de jaarrekening weg te werken. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging te willen goedkeuren. 

 

8. KERKFABRIEK O.L.-VROUW. WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan goed; dit plan werd bij besluit 

dd. 15 juli 2014 door de kerkraad van de kerkfabriek O.L.-Vrouw gewijzigd en voor advies 

voorgelegd aan de bisschop van Brugge.  De wijziging betreft een verlaging van de 

exploitatietoelage vanaf het jaar 2015 teneinde overschotten uit de jaarrekening weg te werken. 

Tevens wordt voorgesteld om de investeringen ten bedrage van € 17.000 voorzien in 2014,  door 

te schuiven naar 2015 wegens niet-uitgevoerde investeringen. Aan de raad wordt gevraagd de 

voorgestelde wijziging te willen goedkeuren. 

 

9. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS. WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan goed; dit plan werd bij besluit 

dd. 15 juli 2014 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Laurentius gewijzigd en voor advies 

voorgelegd aan de bisschop van Brugge. De wijziging betreft een verlaging van de 

exploitatietoelage vanaf het jaar 2015 teneinde overschotten uit de jaarrekening weg te werken. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging te willen goedkeuren. 

 

10. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS. WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan goed; dit plan werd bij besluit 

dd. 30 juni 2014 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bernardus gewijzigd en voor advies 

voorgelegd aan de bisschop van Brugge.  Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 wordt voor de 

gemeente opgesplitst, waarbij 90 % ten laste is van de gemeente Nieuwpoort en 10 % ten laste 

van de gemeente Koksijde.  Ook hier betreft de wijziging een verlaging van de exploitatietoelage 

vanaf het jaar 2015 teneinde overschotten uit de jaarrekening weg te werken. Aan de raad wordt 

gevraagd de voorgestelde wijziging te willen goedkeuren. 

 

11. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS. BUDGET 2015 

De kerkraad van de kerkfabriek St.-Laurentius stelde in zitting dd. 15 juli 2014 het budget 2015 

vast.  Hierin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 34.836,4; bedrag welke 

vervat zit in het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019.  Aan de raad wordt 

gevraagd hiervan akte te willen nemen. De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

12. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS. BUDGET 2015 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Georgius stelde in zitting 3 juli 2014 het budget 2015 vast. 

Hierin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 10.480,32; bedrag welke 

vervat zit in het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019.  Aan de raad wordt 

gevraagd hiervan akte te willen nemen. De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

13. KERKFABRIEK O.L.-VROUW. BUDGET 2015 

De kerkraad van de kerkfabriek O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 15 juli 2014 het budget 2015 vast. 

Hierin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 103.932,07; bedrag welke 

vervat zit in het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019.  Aan de raad wordt 



gevraagd hiervan akte te willen nemen. De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

14. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS. BUDGET 2015 

De kerkraad van de kerkfabriek stelde in zitting dd. 13 augustus 2014 het budget 2015 vast. 

Hierin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van  € 36.609,65 waarvan 90 % ten 

laste van Nieuwpoort (zijnde € 32.948,69) en 10 % ten laste van Koksijde.  Het bedrag zit vervat 

zit in het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019.  Aan de raad wordt gevraagd 

hiervan akte te willen nemen. De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

15. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS. BUDGETWIJZIGING DIENSTJAAR 2014 

De raad nam in zitting dd. 28 december 2013 akte van het budget 2014 van de kerkfabriek St.-

Laurentius.  De kerkraad keurde dd. 15 juli 2014 een budgetwijziging goed, welke door het 

Bisdom Brugge dd. 18 augustus 2014 gunstig werd geadviseerd.  De wijziging betreft een 

investeringsoverschot van de jaarrekening 2013 ten bedrage van € 718,89 afkomstig van een 

vervallen staatslening waarvan de herbelegging wordt uitgevoerd in 2014. 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van deze budgetwijziging. 

 

16. FIGGA – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 10 DECEMBER 2014. GOEDKEURING 

AGENDAPUNTEN 

De raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van Figga op 10 december 2014 te willen goedkeuren.  

 

17. TOETREDING TMVW (FARYS) AANKOOPCENTRALE 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorgelegde toetredingsdossier van TMVW (FARYS), 

aangaande de Divisie Aanvullende Diensten en de bijhorende servicelijn, te willen goedkeuren.  

Door toe te treden tot deze intercommunale kunnen enerzijds goedkopere prijzen als gevolg va n 

het schaalvoordeel worden bekomen,  en dient anderzijds de stad niet zelf meer procedures tot 

aankoop te voeren.  Om toe treden wordt een kapitaalinbreng gevraagd ten belope van 1 

aandeel van € 1000 per 5.000 inwoners; m.a.w. de kapitaalinbreng van Nieuwpoort bedraagt € 

2000 en de stad bekomt 2 aandelen.  Daarnaast krijgt iedere aandeelhouder 1 

vertegenwoordiger in het directiecomité Aanvullende Diensten.  Ook het OCMW en de AGB’s 

zouden via de stad gebruik kunnen maken van de aankoopcentrale van TMVW (FARYS). 

 

18. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 17 NOVEMBER 2014 

De raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van Infrax West op 17 november 2014 te willen goedkeuren. 

  

19. BENAMING JAAGPAD TUSSEN  NIEUWPOORT-PLASSENDALE EN HET NIEUW BEDELF – 

VERLENGDE BOTERDIJK MIDDELKERKE 

Aan de raad wordt de principiële goedkeuring gevraagd tot het geven van de benaming 

Boterdijk, aan het jaagpad tussen Nieuwpoort-Plassendale en het Nieuw-Bedelf.  Dit jaagpad ligt 

immers in het verlengde van de Boterdijk, grondgebied Middelkerke. 

 

20. NIEUWPOORT – GEWOON ONDERHOUD – SNOEIEN VAN STRAATBOMEN IN DE CARDIJNLAAN 

HET AFVOEREN VAN HET HAKSELHOUT NAAR HET CONTAINERPARK VAN  NIEUWPOORT – 

INTREKKEN BESLISSING + GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek goed inzake ‘Gewoon onderhoud –

Snoeien van straatbomen in de Cardijnlaan en het afvoeren van het hakselhout naar het 



containerpark van Nieuwpoort’ en stelde een onderhandelingsprocedure vast.  Thans wordt aan 

de raad voorgesteld om het vermeld besluit in te trekken om deze gunningsprocedure te wijzigen 

en om de opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd 

op € 20.000.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

 

21. NIEUWPOORT - GEWOON ONDERHOUD – SNOEIEN VAN STRAATBOMEN IN DE 

DUDENHOFENLAAN HET AFVOEREN VAN HET HAKSELHOUT NAAR HET CONTAINERPARK VAN  

NIEUWPOORT – INTREKKEN BESLISSING + GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek goed inzake ‘Gewoon onderhoud –

Snoeien van straatbomen in de Dudenhofenlaan en het afvoeren van het hakselhout naar het 

containerpark van Nieuwpoort’ en stelde een onderhandelingsprocedure vast.  Thans wordt aan 

de raad voorgesteld om het vermeld besluit in te trekken om deze gunningsprocedure te wijzigen 

en om de opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd 

op € 20.000.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

22. ROOIEN VAN HOOGSTAMMEN OP HET GRONDGEBIED NIEUWPOORT – 2014 – INTREKKEN 

BESLISSING + GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek goed inzake ‘Rooien van 

hoogstammen verspreid op het grondgebied Nieuwpoort – 2014’, en stelde een 

onderhandelingsprocedure vast. Thans wordt aan de raad voorgesteld om het vermeld besluit in 

te trekken om deze gunningsprocedure te wijzigen en om de opdracht te gunnen bij openbare 

aanbesteding. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op € 40.000.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

23. SNOEIEN VAN HOOGSTAMMEN OP HET GRONDGEBIED NIEUWPOORT – 2014 – INTREKKEN 

BESLISSING + GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek goed inzake ‘Snoeien van 

hoogstammen verspreid op het grondgebied Nieuwpoort – 2014’, en stelde een 

onderhandelingsprocedure vast. Thans wordt aan de raad voorgesteld om het vermeld besluit in 

te trekken om deze gunningsprocedure te wijzigen en om de opdracht te gunnen bij openbare 

aanbesteding. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op €35.000.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

24. AANKOOP TWEE ELEKTRISCHE STRAATAFVALZUIGERS VOOR DE CEL NETHEID – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te willen verlenen aan de aankoop van 2 elektrische 

straatafvalzuigers voor de cel netheid.  De kosten zijn geraamd op € 39.000 (BTW incl).  De 

nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

 

25. LEVEREN VAN EEN VRACHTWAGEN MET LAADKRAAN EN CONTAINERBELADINGSSYSTEEM – 

GOEDKEURING 

Aan  de raad wordt gevraagd goedkeuring te willen verlenen aan de aankoop van een 

vrachtwagen met laadkraan en containerbeladingssysteem .  Deze vrachtwagen zal voornamelijk 

ingezet worden voor het ledigen van ondergrondse containers.  De kosten zijn geraamd op € 

250.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 



26. LEVEREN EN AANPLANTEN STRAATBOMEN – INTREKKEN BESLISSING + GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek goed inzake ‘Leveren en aanplanten 

van straatbomen’, en stelde een onderhandelingsprocedure vast.  Thans wordt aan de raad 

voorgesteld om het vermeld besluit in te trekken om deze gunningsprocedure te wijzigen en om 

de opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op 

€25.000.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

 

27. STUDIE – HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT EN AANLEGGEN BIJKOMENDE 

PARKEERPLAATSEN OP HET MARKTPLEIN – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘Studie – heraanleg van de Markstraat 

en aanleggen bijkomende parkeerplaatsen op het Marktplein’.  De wegeniswerken worden 

geraamd op € 500.000 (BTW incl.); de kosten voor de studieopdracht worden geraamd op € 

25.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

28. N355 DIKSMUIDE-NIEUWPOORT – STUDIE AANLEG FIETSPADEN – 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de 

stad Diksmuide en de stad Nieuwpoort voor een studie inzake de aanleg van fietspaden langs de 

N355 Diksmuidse Weg, opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer dd. 10 september 

2014 te willen aanvaarden.  In het voorstel zou de stad Diksmuide optreden als aanbestedende 

overheid. 

 

29. OVEREENKOMST INZAKE TOEGANKELIJKHEIDSADVISERING 2013-2019 – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd de overeenkomst tussen de stad Nieuwpoort en vzw Westkans 

inzake toegankelijkheidsadvisering voor de periode 2013 – 2019 te willen goedkeuren.  Met deze 

overeenkomst kan de stad beroep doen op  vzw Westkans voor technische advies op maat inzake 

integrale toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur, advisering van de ambtenaar 

ruimtelijke ordening, inventarisatie en doorlichting van de toegankelijkheid van de bestaande 

infrastructuur, informatie en vorming van ambtenaren, hertalen van documenten in klare taal. 

De kostprijs voor de minimale dienstverlening wordt geraamd op € 9.283,12 (BTW incl. en excl. 

prijsherzieningen) per jaar.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

30. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN KONINGIN ELISABETHLAAN EN SLACHTHUISSTRAAT - 

ONTWERP 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerp van wegen- en rioleringswerken in de 

Koningin Elisabethlaan en Slachthuisstraat dd. 9 september 2014 te willen goedkeuren.  De 

werken worden geraamd op € 800.016,49 (BTW incl.) waarvan € 237.743,31(BTW incl.)  ten laste 

van de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

31. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT – ONTWERP 

De raad keurde in zitting dd. 11 september 2014 het bestek wegen- en rioleringswerken O.L.-

Vrouwstraat goed.  Overwegende dat de tekst van het bijzonder bestek werd aangepast wordt 

aan de raad gevraagd dit besluit in te trekken en opnieuw het ontwerp wegen- en 

rioleringswerken dd. 20 augustus 2014 goed te keuren. De kosten van de werken zijn geraamd op 

€ 1.223.292,35 (BTW), waarvan € 598.509,54 (BTW excl.) + 125.687,00 (BTW incl.) ten laste van  

de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 



32. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I-LAAN VAK  CARDIJNLAAN – LOUISWEG –

SAMENWERKINGSOVEDREENKOMST NUMMER 3 (VERLICHTING) – GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 16 februari 2006 de koepelmodule goed inzake de subsidiëring van 

nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen voor het project ‘Vernieuwen van de Albert 

I-laan’. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 13 oktober 2014 de 

samenwerkingsovereenkomst nr 3 (verlichting) tussen het Vlaamse Gewest en de stad 

Nieuwpoort goed voor de N34 Albert I-laan (tussen de Cardijnlaan en de Louisweg). Het Vlaamse 

Gewest zal instaan voor de plaatsing van de openbare verlichting; voor de stad Nieuwpoort zijn 

aan dit project geen kosten verbonden.  Aan de raad wordt gevraagd de 

samenwerkingsovereenkomst nr 3 te willen aanvaarden en goed te keuren. 

 

33. AANPASSING REGLEMENT JEUGDVOORDEELPAS EN ONDERWIJSCHEQUES 

De raad voerde bij besluit dd. 24 oktober 2011 de speel- en onderwijscheques in, en voerde bij 

besluit dd. 29 augustus 2013 een nieuwe reglementering inzake de onderwijscheques, alsook de 

Jeugdvoordeelpas in.  Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde aangepaste 

ontwerpreglement te willen vaststellen.  In het ontwerpreglement wordt de naam 

Jeugdvoordeelpas gewijzigd in Voordeelpas jeugd – cultuur – sport; deze pas geeft recht op 50 % 

korting voor deelname aan culturele activiteiten georganiseerd door de stad Nieuwpoort of het 

AGB Nieuwpoort, en voor wie aan bepaalde inkomstengerelateerde voorwaarden voldoet 50 % 

korting op vrijetijdsactiviteiten zoals sport- jeugd-  en zwemkampen, speelpleinwerking en 

naschoolse kinderopvang, enz…  De Voordeelpas geeft tevens recht op de aankoop van 10 

onderwijscheques aan gezinnen die voldoet aan bepaalde inkomstengerelateerde voorwaarden. 

De raad wordt gevraagd het raadsbesluit dd. 29 augustus 2013 op te heffen. 

 

34. PERSONEEL – OPENVERKLARING 1 VOLTIJDSE FUNCTIE VAN BRANDWEERMAN OP PROEF 

Aan de raad wordt gevraagd 1 bijkomende functie van brandweerman op te verklaren en de 

proeftijd vast te leggen op één jaar 

 

GEHEIME ZITTING. 

35. AANSTELLING BRANDWEERMAN OP PROEF.  

36. PERSONEEL – AANSTELLING ONDERLUITENANT-VRIJWILLIGER BRANDWEER OP PROEF.  


