
Toelichting bij de agendapunten:  

GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 – RAADZAAL 19U30 

1. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de benoeming en de 

eedaflegging van de heer Geert Vanden Broucke tot burgemeester van 

Nieuwpoort met ingang van 18 mei 2016. De heer Geert Vanden Broucke legde 

de eed af in handen van de heer gouverneur dd. 18 mei 2016 en nam aldus het 

ambt van burgemeester op met ingang van 18 mei 2016. 

 

2. Voordracht kandidaat-schepen Greet Ardies-Vyncke. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de ontvankelijke akte van 

voordracht van de kandidaat-schepen Greta Ardies-Vyncke en de voorgedragen 

kandidaat schepen als verkozen te verklaren. Tevens dient er akte genomen te 

worden van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd: eerste 

schepen Els Filliaert-Vanlandschoot, tweede schepen kris Vandecasteele, derde 

schepen Rik Lips, vierde schepen Bert Gunst, vijfde schepen Greta Ardies-Vyncke 

en van de bijhorende eedaflegging van mevrouw Greta Ardies-Vyncke. 

 

3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw – jaarrekening dienstjaar 2015. 

De kerkraad van parochie O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 14 januari 2016 de 

rekening vast van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2015. De gemeentelijke 

toelage van € 103.932,07 werd niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze 

jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

 

4. Kerkfabriek Sint-Bernardus – jaarrekening dienstjaar 2015. 

De kerkraad van parochie Sint-Bernardus stelde in zitting dd. 3 februari 2016 de 

rekening vast van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2015. De gemeentelijke 

toelage van € 36.609,65, waarvan 90% ten laste van de stad, werd niet 

overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen 

adviseren. 

 

5. Kerkfabriek Sint-Georgius – jaarrekening dienstjaar 2015. 

De kerkraad van parochie Sint-Georgius stelde in zitting dd. 11 februari 2016 de 

rekening vast van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2015. De gemeentelijke 

toelage van € 10.480,32 werd niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze 

jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

 

6. Kerkfabriek Sint-Laurentius – jaarrekening dienstjaar 2015. 

De kerkraad van parochie Sint-Laurentius stelde in zitting dd. 10 februari 2016 

de rekening vast van de kerkfabriek voor het dienstjaar 2015. De gemeentelijke 

toelage van € 34.836,47 werd niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze 

jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

 

7. Protestantse Baptistenkerk Bethel – rekening dienstjaar 2015. 

De bestuursraad van de Protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting dd. 13 

april 2016 de rekening vast van de Protestantse Baptistenkerk Bethel voor het 

dienstjaar 2015. De gemeentelijke toelage van € 19.523,39, waarvan 42,2% ten 

laste van de stad, werd niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze 

jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

 



8. OCMW aktename dagorde OCMW-raad dd. 13 april 2016. 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de voorgelegde dagorde van de 

OCMW-raad dd. 13 april 2016. 

 

9. Infrax West – algemene vergadering dd. 7 juni 2016 om 18 u. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van Infrax op 7 juni 2016. Mevrouw Ann Gheeraert treedt 

op als vertegenwoordiger van de stad en de heer Frans Lefevre werd aangeduid 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone 

vergaderingen van Infrax West gedurende de huidige legislatuur. 

 

10. FIGGA – kapitaalverhoging Eandis Assets. 

De raad van bestuur van Eandis aanvaardde in zitting dd. 9 maart 2016 de 

toetreding van de financieringsintercommunales FINEA, FINGEM, FIGGA, 

FINILEK, IKA, IBE en IBG als vennoten van Eandis Assets. De stad Nieuwpoort is 

aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA. Door de 

aansluiting van de financieringsverenigingen bij Eandis Assets kunnen de 

gemeenten een extra actief verwerven met bijkomende inkomsten uit een 

gereguleerde activiteit. Aan de raad wordt gevraagd om FIGGA te verzoeken in te 

tekenen op de kapitaalverhoging van Eandis Assets voor een totaalbedrag van € 

18.231.100,00 en deze investering te financieren door middel van leningen die 

FIGGA zelf aangaat bij de financiële instellingen rekening houdende met inbreng 

van eigen middelen door gemeenten. Tevens wordt aan de raad gevraagd FIGGA 

te verzoeken voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets 

te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 332.887,22 

zonder inbreng van gemeentelijke middelen. 

 

11. FIGGA – algemene vergadering dd. 17 juni 2016. Goedkeuring 

agendapunten. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van FIGGA op 17 juni 2016. Mevrouw Ann Gheeraert 

treedt op als vertegenwoordiger van de stad en mevrouw Greet Ardies-Vyncke 

werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene 

Vergaderingen van FIGGA voor een duur van zes jaar. 

 

12. I.K.W.V. goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 22 juni 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van I.K.W.V. op 22 juni 2016. De heer Wim Demeester 

wordt voorgesteld als vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort. 

 

13. I.V.V.O. – Algemene Vergadering dd. 21 juni 2016 om 19.30 u. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van de I.V.V.O. op 21 juni 2016. De heer Kris 

Vandecasteele treedt op als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort. 

 

14. VVSG – Algemene Ledenvergadering dd. 9 juni 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

algemene ledenvergadering van de VVSG op 9 juni 2016. De heer Jos Decorte 

treedt op als vertegenwoordiger van de stad en de heer Eddy Louwie werd 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de vergaderingen van 

de VVSG. 

 



15. CEVI – statutaire algemene vergadering dd. 27 mei 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

statutaire algemene vergadering van CEVI op 27 mei 2016. De heer Bert Gunst 

treedt op als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort. 

 

16. V.V.O.G. – statutaire algemene ledenvergadering dd. 16 juni 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

statutaire Algemene Ledenvergadering van de VVOG op 16 juni 2016. De heer 

Kris Vandecasteele treedt op als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort. 

 

17. De Lijn – 25ste gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 31 

mei 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

gewone algemene vergadering van De Lijn op 31 mei 2016. De heer Eddy Louwie 

wordt voorgesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De 

Lijn. 

 

18. TMVW (IC) – Algemene vergadering dd. 24 juni 2016. 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van TMVW (IC) op 24 juni 2016. De heer Frans Lefevre 

wordt voorgesteld als vertegenwoordiger van de stad en de heer Rik Lips als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de rest van de legislatuur voor de 

algemene vergaderingen van TMVW (IC). 

 

19. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling – ontbinding. 

Aan de raad wordt voorgesteld om het Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling te ontbinden en de heer Benoit Willaert, stadssecretaris, aan 

te stellen als vereffenaar. Alle rechten en verplichtingen van het AGB 

Stadsontwikkeling worden overgenomen door de stad Nieuwpoort. 

 

20. Definitie dagelijks personeelsbeheer. 

Aan de raad wordt gevraagd om de inhoud van het begrip dagelijks 

personeelsbeheer vast te stellen. 

 

21. Concessies ijsverkoop Havengeul & evenementen stad Nieuwpoort. 

Aan de raad worden ter goedkeuring het lastenboek ‘Concessie ijsverkoop 

Havengeulpromenade t.h.v. het plein Dixie Dansercoer’, het lastenboek 

‘Concessie ijsverkoop Havengeulpromenade t.h.v. het kruispunt Louisweg’ en het 

lastenboek ‘Concessie ijsverkoop evenementen stadsbestuur’ voorgelegd. 

 

22. Vernieuwen openbare verlichting Ramskapellestraat tussen de woningen 

nr. 104 en nr. 40. 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd tot het vernieuwen van de 

bestaande verlichtingsinstallatie in de Ramskapellestraat tussen de woningen nr. 

104 en nr. 40. De kosten hiervan zijn geraamd op € 30.752,72. De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

23. Leveren van een zoutstrooier voor op de tractor – goedkeuring. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek ‘Leveren van zoutstrooier voor 

tractor’ voorgelegd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 23.000 (BTW incl.). De 

opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

 



24. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nieuwpoort: herziening. 

De deputatie West-Vlaanderen stelde in zitting dd. 9 december 2010 het 

informatief, richtinggevend en bindend gedeelte vast van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort. Het College van Burgemeester en 

Schepenen stelt in zitting dd. 12 januari 2016 voor om het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort te herzien en de procedure hiervoor op te 

starten. Aan de raad wordt gevraagd het bestek tot opmaak van de herziening 

van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan te willen aanvaarden en 

goedkeuren. De kosten worden geraamd op € 80.000. De nodige kredieten zijn 

voorzien. De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

 

25. Opmaken Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum: aanstellen 

urbanist. 

De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 2010 het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goed. De raad stelde in zitting 

dd. 28 april 2016 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze van de 

studieopdracht tot de opmaak Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum vast. 

Het College van Burgemeester en Schepenen gunde in zitting dd. 10 mei 2016 de 

studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort 

Stadscentrum aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. Aan de raad 

wordt 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 

Nieuwpoort Stadscentrum. De kosten worden geraamd op € 31.460,00 (BTW 

incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

26. Opmaken Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront: aanstellen urbanist 

De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 2010 het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goed. De raad stelde in zitting 

dd. 28 april 2016 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze van de 

studieopdracht tot de opmaak Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront vast. Het 

College van Burgemeester en Schepenen gunde in zitting dd. 10 mei 2016 de 

studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront 

aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. Aan de raad wordt 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 Nieuwpoort 

Polderfront. De kosten worden geraamd € 21.780,00 (BTW incl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

27. Opmaken Gemeentelijk RUP Nieuwpoort omgeving Leopoldpark: 

aanstellen urbanist. 

De deputatie West-Vlaanderen keurde in zitting dd. 9 december 2010 het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goed. De raad stelde in zitting 

dd. 28 april 2016 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze van de 

studieopdracht tot de opmaak Gemeentelijk RUP Nieuwpoort omgeving 

Leopoldpark vast. Het College van Burgemeester en Schepenen gunde in zitting 

dd. 10 mei 2016 de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP 

Nieuwpoort omgeving Leopoldpark aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 

Brugge. Aan de raad wordt 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 Nieuwpoort omgeving Leopoldpark. De kosten worden 

geraamd € 18.150,00 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 



28. Jaarverslag en balans Achthoek 2015. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van het jaarverslag en de 

balans voor het jaar 2015 van de projectvereniging Achthoek. 

 

29. Wijziging statuten Achthoek. 

Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband ‘Achthoek’ bestaat uit de 

gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, 

Nieuwpoort en Veurne. De raad van bestuur wordt gevormd door 8 

stemgerechtigde leden zijnde de schepen voor cultuur en 8 leden met 

raadgevende stem. Aan de raad wordt ter goedkeuring de wijziging van de 

statuten voorgelegd van de projectvereniging Achthoek naar een soepelere versie 

zodat het mandaat van bestuurder kan openstaan voor gemeenteraadsleden als 

er een onverenigbaarheid zou optreden voor de schepen van cultuur. 

 

30. Huishoudelijk reglement Achthoek. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van het huishoudelijk 

reglement van de projectvereniging Achthoek. 

 

31. IGS (W)INtegratie afgevaardigden beheerscomité. 

Door het overlijden van burgemeester ir. Roland Crabbe dient er vanuit de 

gemeenteraad een nieuwe afgevaardigde voor het beheerscomité aangesteld te 

worden. Aan de raad wordt voorgesteld om namens het stadsbestuur 

burgemeester Vanden Broucke als effectief lid en schepen Rik Lips als 

plaatsvervangend lid van het beheerscomité IGS (W)INtegratie af te vaardigen. 

 

32. Reglementen stadslokalen 

Aan de raad wordt gevraagd om de wijzigingen in het reglement Stadslokalen te 

willen aanvaarden en goedkeuren en bijgevolg het raadsbesluit dd. 28 november 

2013 ‘reglementen stadslokalen’, het raadsbesluit dd. 26 december 2013 

‘wijziging tarieven zaalwachter stadslokalen’ en het raadsbesluit dd. 27 augustus 

2015 ‘reglement Pastorie Ramskapelle’ te willen opheffen. Het nieuwe reglement 

zou van toepassing zijn per 1 september 2016. Alle aanvragen voor deze datum 

vallen onder het huidige reglement. 

 

33. Lokaal Economische raad – vervanging afgevaardigde VOKA en de 

Noordvaart vzw. 

Aan de raad wordt voorgesteld om mevrouw Maya Strobbe aan te stellen als 

stemgerechtigd lid afgevaardigde VOKA West-Vlaanderen en mevrouw Berdieke 

Rommel als stemgerechtigd lid afgevaardigde van de vzw De Noordvaart in de 

lokaal economische raad. 


