
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 DECEMBER 2015 – 8u30 

OPENBARE ZITTING 

1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID ELS DE CEUNINCK 

De raad wordt verzocht kennis te willen nemen van het ontslag van mevrouw Els De 

Ceuninck als gemeenteraadslid. 

 

2. INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING OPVOLGER 

Ingevolge het ontslag van mevrouw E. De Ceuninck is het nodig over te gaan tot 

nazicht van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend raadslid dat op de geschikte 

plaats komt op de lijst nr 2 van N-VA van de op 14 oktober 2012 gekozenen.  De heer 

Johan Roelens is de eerst in aanmerking komende plaatsvervanger die bereid is om 

zijn mandaat als gemeenteraadslid op te nemen.  Aan de raad wordt gevraagd de 

geloofsbrieven goed te keuren en akte te nemen van de eedaflegging zodat de heer 

Johan Roelens als gemeenteraadslid kan worden geïnstalleerd. 

 

 

3. SAMENWERKING STAD-OCMW: GOEDKEURING BEHEERSOVEREENKOMST 

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

in dit plan werd de samenwerking tussen stad en ocmw als prioritaire 

beleidsdoelstelling geformuleerd.  Aan de raad wordt thans ter goedkeuring de 

beheersovereenkomst inzake de onderlinge samenwerking voorgelegd. 

 

4. ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN VERSIE 2.0 SEPTEMBER 2015 

De raad stelde in zitting dd. 31 juli 2009 het algemeen nood- en interventieplan vast.  

Thans wordt aan de raad gevraagd een gewijzigde versie van dit plan, met de meest 

recente gegevens, te willen goedkeuren. 

 

 

5. BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN OVERSTROMINGEN 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde Bijzonder Nood- en Interventieplan 

‘overstromingen’ te willen goedkeuren.  Dit plan bevat specifieke richtlijnen en de 

nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. 

 

6. BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN AFSCHAKELPLAN 

ELEKTRICTEITSSCHAARSTE EN BLACK-OUT 2015-2016 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde Bijzonder Nood-en interventieplan 

‘afschakelplan elektriciteitschaarste en black-out’ te willen goedkeuren. Dit plan bevat 

specifieke richtlijnen en de nodige informatie om het beheer tijdens de afschakeling te 

verzekeren. 

 

 

7. POLITIEVERORDENING OP HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN: 

WIJZIGING 

Aan de raad wordt gevraagd het raadsbesluit dd. 24 mei 2007, gewijzigd dd. 16 

augustus 2007, 27 december 2007 en 17 april 2008 houdende de politieverordening 

op het aanbieden van afvalstoffen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen te 

willen aanpassen. Daarin zou het gebod voorzien worden dat de recipiënten waarin 

afval wordt geborgen en die zich op privaat domein bevinden, niet zichtbaar mogen 

zijn vanop de openbare weg. 



 

8. POLITIEZONE WESTKUST: BIJDRAGE 2016 

Aan de raad wordt gevraagd de bijdrage 2016 voor de Stad Nieuwpoort aan de 

zonale politie Westkust ten bedrage van € 2.704.195,00 te willen goedkeuren.  In het 

meerjarenplan werd in het beleidsplan de bijdragen voor de volgende jaren als volgt 

geraamd: 2017: € 2.771.800, 2018: € 2.841.095 en 2019: € 2.912.122. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

 

9. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING 

AANSLAGJAAR 2016 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2016 de aanvullende 

belasting op de personenbelasting te behouden op 5 %.  

 

10. VASTSTELLING OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

AANSLAGJAAR 2016 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2016 de gemeentelijke 

opcentiemen op de onroerende voorheffing te behouden op 1.700. 

 

 

11. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING 

AANSLAGJAAR 2016 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2016 de saneringsbijdrage 

van 1,4 x de Bovengemeentelijke Saneringsbijdrage aan te rekenen via de 

waterfactuur. 

 

12. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN KLEINER DAN 500 

BT EN VOOR BINNENVAARTSCHEPEN – HERVASTSTELLING 

De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 de belasting vast havenrechten 

zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT. Thans wordt aan de raad voorgesteld dit 

besluit op te heffen en een nieuwe verordening vast te stellen en voor de 

aanslagjaren 2016 t/m 2019 een belasting te heffen op het aanleggen, laden, lossen 

en dokken door schepen kleiner dan 500 BT en door binnenvaartschepen in de 

zeehaven en op de pontons aangemeerd in de vissers- en handelshaven, genoemd 

“havenrechten zeehaven”. 

 

 

13. RETRIBUTIE GEBRUIK EN OPHALING CONTAINERS VOOR HUISHOUDELIJK 

OF GELIJKGESTELD AFVAL - WIJZIGING 

Aan de raad wordt voorgesteld om de politieverordening op het aanbieden van 

afvalstoffen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, oorspronkelijk vastgesteld 

bij raadsbesluit dd. 24 mei 2007, aan te vullen waardoor de ophaling van containers  

voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval  in de maanden juli en augustus 2 x per week 

wordt voorzien.  

 

14. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD: WIJZIGING 

MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 N.A.V. BUDGET 2016 

Aan de raad wordt gevraagd de wijziging in het meerjarenplan voor de jaren 2014 – 

2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd  te willen goedkeuren. 

 

 



15. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD: BUDGET 2016 

Aan de raad wordt gevraagd het budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf 

2016, bestaande uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het 

liquiditeitenbudget,  te willen goedkeuren.  Het resultaat op kasbasis (geconsolideerd) 

voor het budget 2016 bedraagt € 1.415.662, en de autofinancieringsmarge voor dit 

budget werd vastgesteld op € 359.934. 

 

16. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD: TOEKENNING ENERGIE- EN 

ONDERHOUDSSUBSIDIE 

De raad verleende in zitting dd. 29 december 2014 een energie- en 

onderhoudssubsidie voor het dienstjaar 2014 en 2015 aan het AGB Nieuwpoort.  Aan 

de raad wordt voorgesteld om ook voor het dienstjaar 2016 aan het AGB een 

energie- en onderhoudssubsidie te verlenen ten bedrage van € 334.750.  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

 

17. STAD NIEUWPOORT: BUDGETWIJZIGING NR 2 DIENSTJAAR 2015 

De raad keurde in zitting dd. 29 december 2014 het meerjarenplan 2014-2019 alsook 

het budget 2015 goed. Thans wordt aan de raad gevraagd de budgetwijziging nr 2 

van het dienstjaar 2015 te willen goedkeuren. 

 

18. STAD NIEUWPOORT: WIJZIGING MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 N.A.V. 

BUDGET 2016 

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

en wordt thans gevraagd de voorgelegde wijziging van dit meerjarenplan n.a.v. het 

budget 2016, te willen goedkeuren. 

 

 

19. STAD NIEUWPOORT: BUDGET 2016 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgestelde budget 2016 van het stadsbestuur 

Nieuwpoort te willen goedkeuren.  Het resultaat op kasbasis (geconsolideerd) 

bedraagt € 1.824.003 en de autofinancieringsmarge voor dit budget bedraagt € 

1.180.580. 

 

20. OCMW NIEUWPOORT: ADVIES JAARREKENING 2014 

Aan de raad wordt de jaarrekening 2014 van het OCMW, vastgesteld door de 

OCMW-raad in zitting dd. 28 oktober 2015, voor advies voorgelegd.  De 

gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te willen nemen. 

 

 

21. OCMW NIEUWPOORT: BUDGETWIJZIGING 2015. NR 1: EXPLOITATIEBUDGET 

De OCMW-raad stelde in zitting dd. 23 december 2014 het budget 2015 vast, herzien 

bij raadsbesluit dd. 28 oktober 2015 exploitatie budgetwijziging. 

 

22. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW: BUDGETWIJZIGING 1 – 2015 

De raad nam in zitting dd. 23 oktober 2015 akte van het budget 2015 van de 

kerkfabriek O.L.-Vrouw.  Bij besluit dd. 14 juli 2015 keurde de kerkraad de 

budgetwijziging 2015 goed welke gunstig geadviseerd werd door het Bisdom Brugge 

dd. 27 augustus 2015.  Na overleg tussen het stadsbestuur en de kerkfabriek O.L.-

Vrouw en het Centraal Kerkbestuur op 9 november 2015, keurde de kerkraad in 

zitting dd. 14 november 2015 de nieuwe aanpassingen in de exploitatie-ontvangsten 



en de exploitatie-uitgaven, goed.   

Aan de raad wordt thans gevraagd de aangepaste budgetwijziging nr 1 dienstjaar 

2015 gunstig te willen.  De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd. 

 

 

23. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW: BUDGET 2016 

De kerkraad van de kerkfabriek O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 14 juli 2015 het 

budget 2016 vast, welke gunstig geadviseerd werd door het Bisdom Brugge dd. 27 

augustus 2015.  Op verzoek van het stadsbestuur werd een vermindering van de 

exploitatietoelage ingevoerd, welke door de kerkraad van O.L-Vrouw in zitting dd. 14 

november 2015 werd goedgekeurd.  De gemeentelijke exploitatietoelage werd 

vastgelegd op € 94.804,60.  De nodige kredieten zijn voorzien.  Aan de raad wordt 

gevraagd akte te willen nemen van het voorgelegde budget van de kerkfabriek Onze-

Lieve-Vrouw. 

 

24. INFRASTRUCTUURWERKEN ANDRE DE ZAEYERSTRAAT – ONTWERP 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 10 maart 2014 aanvaardde 

het voorstel om de woonmaatschappij IJzer & Zee te laten optreden als 

opdrachtgevend bestuur voor de infrastructuurwerken André De Zaeyerstraat., die 

worden betoelaagd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.. 

Thans wordt aan de raad ter goedkeuring het ontwerp van deze infrastructuurwerken, 

opgemaakt door het studiebureau Lobelle bvba dd. 14 augustus 2005, met een 

kostenraming van € 123.037,51 (BTW incl.) voorgelegd.  De werken voorzien de 

aanleg van een gescheiden rioolstelsel, de heraanleg van de rijweg in 

betonstraatstenen en de aanleg van opritten/trottoirs in betonstraatstenen.   De 

werken zullen worden gegund door de woonmaatschappij IJzer & Zee bij open 

aanbesteding.  Zoals voorzien in art. 80 van de huisvestingscode zullen de 

infrastructuurwerken en de gronden opgenomen worden in het openbaar domein van 

de stad. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

25. AANLEG VERKAVELING KATTE SAS + PARKING KINDERBOERDERIJ + 

renoveren SPORTPAD-ONTWERP 

De raad wordt verzocht het ontwerp inzake de aanleg van de verkaveling Kattesas + 

parking kinderboerderij + renoveren sportpad opgemaakt door studiebureau 

Haegebaert n.v. dd. 16 november 2015 goed te keuren. De kosten worden geraamd 

op € 834.842,72  BTW incl.) waarvan € 441.413,81 + € 92.696,90 (BTW 21 %) ten 

laste van de stad en € 300.732,01 (BTW medecontractant) ten laste van de IWVA. 

De werken worden gegund bij open aanbesteding. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

26. BEHEERSOVEREENKOMST VOOR UITVOERING VAN HET GROENBEHEER 

PRINS MAURITSPARK- GOEDKEURING 

De raad wordt verzocht de beheersovereenkomst voor uitvoering van het 

groenbeheer Prins Mauritspark tussen het Vlaamse Gewest, Agentschap voor 

Maritieme Dienstverlening en Kust- Afdeling Kust en de stad Nieuwpoort te 

aanvaarden en goed te keuren. De stad verbindt er zich toe om in te staan voor het 

onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande of aan te leggen 

beplantingen en opschikkingen in het Prins Mauritspark. 

 



27. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP FLOREAL: AANSTELLEN URBANIST 

De raad stelde in zitting dd. 27 augustus 2015 de aannemingsvoorwaarden en 

gunningswijze vast van de studieopdracht tot de opmaak van een gemeentelijk RUP 

voor de site Floreal.  Thans wordt aan de raad gevraagd om de W.V.I., Baron 

Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aan te duiden als urbanist voor de studieopdracht tot 

de opmaak van het Gemeentelijk RUP Floreal, zoals gegund door het college van 

burgemeester en schepenen dd. 10 november 2015.  De kosten zijn geraamd op € 

12.100 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

28. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP VIERBARKE: AANSTELLEN URBANIST 

De raad stelde in zitting dd. 27 augustus 2015 de aannemingsvoorwaarden en 

gunnningswijze vast van de studieopdracht tot de opmaak van een gemeentelijk RUP 

Vierbarke.  Thans wordt aan de raad gevraagd om de W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 

8310 Brugge aan te duiden als urbanist voor de studieopdracht tot de opmaak van 

het Gemeentelijk RUP Vierbarke zoals gegund door het college van burgemeester en 

schepenen dd. 10 november 2015.  De kosten zijn geraamd op € 12.100 (BTW incl.).  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

29. SCHOLENGEMEENSCHAP STRAND & POLDER: CONVENANT 

PERSONEELSBELEID 

De raad keurde in zitting dd. 27 mei 2014 de samenwerkingsovereenkomst goed van 

de scholengemeenschap Strand & Polder voor de periode 2014-2020.Gelet op de 

noodzaak tot een gezamenlijk personeelsbeleid van de aangesloten scholen, worden 

de raadsleden verzocht het voorgelegde convenant personeelsbeleid van deze 

scholengemeenschap te willen goedkeuren. 

 

30. SCHOLENGEMEENSCHAP STRAND & POLDER: BEGROTING 2016 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2016 van de 

Scholengemeenschap Strand en Polder ten bedrage van € 157.771 met een bijdrage 

van € 12.346 in hoofde van de stad Nieuwpoort. 

 

BESLOTEN ZITTING 


