
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 30 APRIL 2015 

raadzaal – 19u30 

1. POLITIEVERORDENING MET BETREKKING TOT STRAND EN DUINEN 

De raad stelde in zitting dd. 16 augustus 2007 de gecoördineerde politieverordening met 

betrekking tot strand en duinen vast.  Vermits er voorgesteld wordt om het mountainbiken 

op het strand toe te laten van 15 september tot 15 juni, wordt aan de raad gevraagd de 

politieverordening aan te passen. 

2. REGLEMENT FINANCIËLE TUSSENKOMST AANKOOP ROOKDETECTOR 

De raad besloot in zitting dd. 10 februari 2000 een financiële tussenkomst toe te kennen bij 

de aankoop van een rookdetector. Aan de raad wordt gevraagd het reglement in te trekken 

en een nieuw reglement vast te stellen waarin bepaald wordt dat deze financiële 

tussenkomst enkel mogelijk is mits de rookdetector werd aangekocht in een handelszaak te 

Nieuwpoort. 

3. GOEDKEURING STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2014-2017 

De gemeenteraad bekrachtigde in zitting dd. 29 november 2007 het strategisch veiligheids- 

en preventieplan 2007-2010.  Dankzij een dergelijk plan kan het lokaal bestuur de eigen 

prioriteiten van haar veiligheids- en preventiebeleid bepalen.  Thans wordt aan de raad ter 

goedkeuring het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 voorgelegd.  Aan de 

uitvoering hiervan is een jaarlijkse subsidie verbonden van € 50.900,67, middelen die zowel 

voor werkingsmiddelen en investeringen, als voor loonkosten kunnen worden aangewend. 

4. GOEDKEURING BNIP ‘LENTEBRADERIE’ OP 2 EN 3 MEI 2015 

Met het oog op de Lentebraderie die op 2 en 3 mei plaatsvindt in Nieuwpoort-Bad werd een 

Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt door de ambtenaar noodplanning, samen 

met de organisatie.  De raad wordt gevraagd dit plan te willen goedkeuren. 

5. KWARTAALRAPPORTAGE 1 DIENSTJAAR 2015 

De gemeenteraad keurde in zitting dd.29 december 2014 het budget 2015 en meerjarenplan 

2014-2019 goed.  Thans wordt aan de raad ter kennisgeving de kwartaalrapportage 1 van het 

dienstjaar 2015, opgemaakt door de wd. financieel beheerder, voorgelegd. 

6. VERKOOPPRIJS COMPOSTVATEN, COMPOSTBAKKEN EN WORMENBAKKEN 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2001 gewijzigd bij raadsbesluit dd. 10 augustus 

2006 de verkoopprijs vast van compostvaten, compostbakken en wormenbakken. Vermits de 

aankoopprijs van een compostbak gestegen is, dient de verkoopprijs opnieuw te worden 

vastgesteld. 

7. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – REKENING DIENSTJAAR 2014 

De raad nam in zitting dd. 26 december 2013 akte van het budget 2014 van de Protestantse 

Baptistenkerk Bethel met een gemeentelijke exploitatietoelage van € 19.140,58 waarvan € 

8.115,61 ten laste van de stad.  Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde rekening 

dienstjaar 2014 gunstig te willen adviseren; de gemeentelijke exploitatietoelage werd niet 

overschreden. 

8. TOEKENNING TITEL ERESCHEPEN WALTER DECLERCK 

Aan de raad wordt voorgesteld om aan de heer Walter Declerck, Astridlaan 25 8620 

Nieuwpoort de titel van Ereschepen toe te kennen.  De heer Declerck was raadslid van de 

stad Nieuwpoort van 05/01/1989 t/m 31/12/2000 en schepen van 05/01/1989 t/m 

31/12/1994. 

9. OCMW – AKTENAME DAGORDE RAAD DD. 25 MAART 2015 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 25 

maart 2015. 



10. W.V.I. – ALGEMENE VERGADERING DD. 28 MEI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering 

van de W.V.I. dd. 28 mei 2015 te willen goedkeuren.  Bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014 werd 

mevrouw Ann Gheeraert en mevrouw Els Filliaert-Vanlandschoot respectievelijk aangesteld 

als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor deze algemene 

vergadering, en dit voor de rest van de legislatuur. 

11. I.K.W.V. – ALGEMENE VERGADERIN GDD. 24 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering 

van de I.K.W.V. dd. 24 juni 2015 te willen goedkeuren. Aan de raad wordt tevens voorgesteld 

om de heer Wim Demeester aan te duiden als vertegenwoordiger voor deze vergadering. 

12. INFRAX – ALGEMENE VERGADERING DD. 2 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering 

van Infrax West dd. 2 juni 2015 te willen goedkeuren, met dien verstande dat het 

agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” 

voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals uiteengezet. 

13. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 2 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Infrax West dd. 2 juni 2015 te willen goedkeuren.   

De raad stelde in zitting dd. 31 oktober 2013 mevrouw Ann Gheeraert en de heer Frans 

Lefevre respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan 

voor de algemene en de buitengewone algemene vergaderingen van Infrax West, en dit voor 

de duur van de legislatuur. 

14. I.W.V.A. – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 29 MEI 2015 OM 18U30 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 mei 2015 om 18u30 goed te keuren en volgende 

personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad: de heer Bert Gunst, mevrouw 

Karin Debruyne-Vancoillie, mevrouw Greet Ardies-Vyncke en de heer Frans Lefevre. 

15. I.W.V.A. – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 29 MEI 2015 OM 18U45 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Bijzondere Algemene 

Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 mei 2015 om 18u45 goed te keuren en volgende 

personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad: de heer Bert Gunst, mevrouw 

Karin Debruyne-Vancoillie, mevrouw Greet Ardies-Vyncke en de heer Frans Lefevre. 

16. I.W.V.A. – JAARVERGADERING DD. 29 MEI 2015 OM 19 U 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Jaarvergadering van de 

I.W.V.A. dd. 29 mei 2015 te willen goedkeuren en volgende personen aan te duiden als 

vertegenwoordigers van de stad: de heer Bert Gunst, mevrouw Karin Debruyne-Vancoillie, 

mevrouw Greet Ardies-Vyncke Woestijn en de heer Frans Lefevre. 

17. I.V.V.O. – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19 MEI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van I.V.V.O. dd. 19 mei 2015 te willen goedkeuren en de heer Kris 

Vandecasteele aan te stellen als vertegenwoordiger voor deze vergadering.  De raad wordt 

tevens gevraagd ermee in te stemmen dat alle onbeschikbare reserves, ter waarde van € 

136.609,26  zouden worden omgezet in beschikbare reserves.  Verder wordt voorgesteld dat 

de beschikbare reserves, voor een totaal bedrag van € 4.698.740,29, integraal zouden 

worden toegekend aan de vennoten volgens de aandelenverhouding in bedrijfstak 1. Dit zou 

gebeuren door middel van een schuldvordering met gespreide betaling. 

18. TMVW (FARYS) – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 29 JUNI 2015 

De raad besloot in zitting dd. 23 oktober 2014 toe te treden tot de Intercommunale 



Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)  (FARYS) 

divisie Aanvullende Diensten, en stelde burgemeester Roland Crabbe aan als 

vertegenwoordiger voor het Directiecomité voor Aanvullende Diensten. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging zoals opgenomen in het 

ontwerp, te willen goedkeuren en de heer burgemeester aan te stellen als 

vertegenwoordiger voor deze vergadering. 

19. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR DE STRAAT IN DE NIEUWE VERKAVELING 

YSERMONDE, GELEGEN AAN DE LOUISWEG -  GUSTAAF BUFFELSTRAAT 

De raad keurde in zitting dd. 19 januari 2015 principieel het voorstel goed om de nieuwe 

straat in de nieuwe verkaveling Ysermonde, gelegen aan de Louisweg, de naam Gustaaf 

Buffelstraat te verlenen. Na sluiting van het onderzoek de commodo et incommodo, en 

vermits er geen bezwaren werden ontvangen, wordt aan de raad voorgesteld deze naam 

definitief toe te kennen. 

20. ONDERGRONDS BRENGEN OPENBARE VERLICHTING EN LAATSPANNINGSNETTEN 

KONINGIN ELISABETHLAAN + SLACHTHUISSTRAAT 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om de openbare verlichting en de 

laagspanningsnetten in de Koningin Elisabethlaan en de Slachthuisstraat ondergronds te 

laten brengen.  De kosten worden geraamd op € 38.203,37 + € 2.905,61 (BTW 21 %) en zijn 

ten laste van de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

21. ONDERGRONDS BRENGEN BOVENGRONDSE AANSLUITINGEN EN VERNIEUWEN OPENBARE 

VERLICHTING ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om de bovengrondse aansluitingen in de O.L.-

Vrouwstraat ondergronds te laten brengen en tezelfdertijd ook de openbare verlichting te 

vernieuwen.  De kosten worden geraamd op € 20.219,76  + € 4.246,15 (BTW 21 %) en zijn ten 

laste van de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

22. ONDERGRONDS BRENGEN LAAGSPANNINGS- EN OPENBAAR VERLICHTINGSNET EN 

VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING RAMSKAPELLESTRAAT TUSSEN 

DIKSMUIDSEWEG/WONING NR 104 

Aan de raad wordt voorgesteld om, in synergie met de wegen- en rioleringswerken in de 

Ramskapellestraat, tussen de Diksmuidseweg en de woning nr 104, ook het laagspannings- 

en openbaarverlichtingsnet ondergronds te brengen en er nieuwe openbare verlichting te 

plaatsen.  De kosten worden geraamd op € 45.000 (excl. BTW) en zijn ten laste van de stad.  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

23. VERVANGEN VAN 15 STRAATBOMEN LEISTRAAT 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het vervangen van 15 straatbomen 

in de Leistraat, te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 

12.500,00 (BTW incl.).  De opdracht zou worden gegund bij open aanbesteding.  De nodige 

kredieten moeten worden voorzien. 

24. GROENONDERHOUD LEOPOLD II-PARK: 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het groenonderhoud Leopold II-

park voor 2015-2016-2017, te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd 

op € 60.000 (BTW incl.), of € 20.000 per jaar.  De opdracht zou worden gegund bij open 

aanbesteding.  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

25. MAAIEN MARITIEM PARK 2015-2016-2017 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het maaien Maritiem Park voor 

2015-2016-2017, te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 

60.000 (BTW incl.), of € 20.000 per jaar.  De opdracht zou worden gegund bij open 

aanbesteding.  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 



26. AANKOOP VAN EEN WIELLADER VOOR DE DIENST NETHEID EN GROENONDERHOUD – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop van een wiellader voor 

de dienst netheid en groenonderhoud, te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten 

zijn geraamd op € 65.000 (BTW incl.).  De opdracht zou worden gegund bij 

onderhandelingsprocedure.  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging. 

27. AANSTELLEN DESKUNDIGE AFBRAAK VOORMALIG OCMW-GEBOUW – GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aanstelling van een deskundige 

voor de gedeeltelijke afbraak van het OCMW-gebouw op de hoek van de Canadalaan-

Astridlaan, te willen goedkeuren.  De kosten zijn geraamd op € 10.000 (BTW excl.) of € 

12.100,00 (BTW incl).  De opdracht zou worden gegund bij onderhandelingsprocedure.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

28. ONDERTEKENING BURGEMEESTERSCONVENANT IN GROEP MET COLLECTIEF 

ENGAGEMENT(OPTIE 2) 

Het college van burgemeester en schepenen dd. 27 januari 2015, ondertekende het 

Burgemeestersconvenant en meer bepaald de intergemeentelijke samenwerking inzake 

lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen.  Aan de raad wordt gevraagd het 

Burgemeestersconvenant te ondertekenen en kennis te nemen van bijhorende 

engagementen. 

Eerder reeds, op 1 december 2014, ondertekende de stad op vraag van de Provincie West-

Vlaanderen en WVI de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid. 

De WVI en de Provincie West-Vlaanderen zijn door de Europese Commissie erkend als 

‘Territoriaal coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant; 

zij zullen ondersteuning bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het 

Burgemeestersconvenant en de WVI zal tevens de intergemeentelijke samenwerking 

ondersteunen en begeleiden.  De groep van ondertekenaars genoemd ‘Van zee tot IJzer’ is 

samengesteld uit de gemeenten Nieuwpoort, Middelkerke, Diksmuide, Koekelare, 

Kortemark, Lo-Reninge en Langemark-Poelkapelle en engageert zich om de 20 % 

reductiedoelstelling inzake CO² te behalen.  

Uit de gegevens van de WVI inzake de raming van de kostprijs voor het uitvoeren van de 

verplichtingen van CoM (Covenant of Mayors/Burgemeestersconvenant) blijken de kosten € 

7.820 (BTW excl.) te bedragen.  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

29. JAARVERSLAG EN BALANS ACHTHOEK 2014 

Aan de raad wordt ter kennisgeving het jaarverslag en de balans overgemaakt voor het jaar 

2014 van de projectvereniging Achthoek  Dit intergemeentelijk cultureel  

samenwerkingsverband omvat de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, 

Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. 

Besloten zitting. 

 

30. PERSONEEL – AKTENAME VAN DE OVERGANG VAN PYLISER ALAIN ALS BRANDWEERMAN 

OP PROEF NAAR BRANDWEERMAN IN VAST DIENSTVERBAND PER 1 MAART 2013. 

 

31. PERSONEEL – AKTENAME VAN DE OVERGANG VAN GYSELINCK MARTIN ALS 

BRANDWEERMAN OP PROEF NAAR BRANDWEERMAN IN VAST DIENSTVERBAND PER 1 

NOVEMBER 2012.  


