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BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 18 AUGUSTUS 2016 

In toepassing van artikel 252 § 1 en 252 § 2 van het gemeentedecreet wordt 

onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van de besluiten van de 

gemeenteraad van de stad Nieuwpoort in zitting op 18 augustus 2016. 

OPENBARE ZITTING 

 

1. GOEDKEURING BNIP ‘SINT-BERNARDUSFEESTEN OP 26, 27 EN 26 

AUGUSTUS 2016. 

Aan de raad wordt gevraagd om het Bijzonder Nood-en Interventieplan voor de 

Sint-Bernardusfeesten op 26,27 en 28 augustus 2016 goed te keuren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

2. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR. 1- STADSBESTUUR NIEUWPOORT- 

DIENSTJAAR 2016. 

De raad wordt verzocht in te stemmen met de budgetwijzing nr. 1 van het 

dienstjaar 2016. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

3. BELASTING PLAATSRECHTEN BOERENMARKT. 

Vermits het stadsbestuur sinds kort een boerenmarkt organiseert op zaterdag 

wordt de raad verzocht een belastingreglement voor dit initiatief goed te keuren. 

De belasting voor de aanslagjaren 2016 t/m 2018 wordt als volgt vastgesteld: € 

15,00 per marktdag/kraam voor alle overdekte, niet-overdekte kramen of 

uitstallingen van allerhande koopwaren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

4. PLAATSRECHTEN KERMISSEN WIJZIGING. 

Vermits het aangewezen is om een eenvoudiger prijsstructuur te hanteren en de 

standgelden voor kermissen aan te passen wordt de raad verzocht de nieuwe 

plaatsrechten voor kermissen met ingang vanaf de Sint-Michielskermis 2016 goed 

te keuren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

5. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK, AANPASSING DOTATIE 2016. 

AKKOORDVERKLARING. 

Het college van burgemeester en schepenen  keurde op 24 juni 2016 de verlaging 

van de gemeentelijke dotaties voor de Hulpverleningszone Westhoek met 600.000 

euro goed. De raad wordt gevraagd deze beslissing voor de gemeentelijke 

dotaties 2016 te bekrachtigen. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 22 JUNI 2016. 

De raadsleden worden verzocht akte te nemen van de dagorde dd. 22 juni 2016 

van de OCMW-raad Nieuwpoort. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

7. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 3 AUGUSTUS 2016. 

De raadsleden worden verzocht akte te nemen van de dagorde dd. 22 juni 2016 

van de OCMW-raad Nieuwpoort. 
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De raad keurde dit punt goed. 

 

8. WIJKRAAD  SIMLI- AANSTELLING LID. 

De raad wordt verzocht Willy Kerremans aan te stellen als stemgerechtigd lid in 

de Wijkraad SIMLI.  

De raad keurde dit punt goed. 

 

9. WIJKRAAD SIMLI. AANSTELLING LID CHRISTOPHE VANDENBUSSCHE. 

De raad wordt verzocht Christophe Vandenbussche aan te stellen als 

stemgerechtigd lid in de wijkraad SIMLI. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

10. WIJKRAAD NIEUWPOORT-BAD. AANSTELLING LID.  

De raad wordt gevraagd Wim Knecht aan te stellen als stemgerechtigd lid in de 

wijkraad Nieuwpoort-Bad. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

11. GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR GEZINSBELEID. AKTENAME 

AANDUIDEN VAN VERTEGENWOORDIGER DOOR OCMW. 

De raadsleden worden verzocht akte nemen van de aanstelling van Sarah Neudt 

als vertegenwoordiger van het OCMW in de stedelijke adviesraad voor 

gezinsbeleid. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

12. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD. 

Aan de Raad wordt gevraagd om het ontslag van de heer Christian Boute als lid 

van de bibliotheekraad te aanvaarden en de kandidatuur van de heer Luc Paeme, 

als vervanger van de heer Christian Boute, goed te keuren. De heer Luc Paeme 

zal in de bibliotheekraad zetelen als vertegenwoordiger van Unizo. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

13. GASELWEST- EANDIS ASSETS- ALGEMENE VERGADERING IN 

BUITENGEWONE ZITTING DD. 3 OKTOBER 2016 18U30 EN 18U45. 

Aan de raad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan de agendapunten 

van de algemene vergadering van Gaselwest en Eandis dd. 3 oktober 2016. Er 

wordt tevens gevraagd om de voorgestelde toetreding van de vennootschap 

‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer tot de opdrachthoudende vereniging 

Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van 

de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene 

vergaderingen van Gaselwest, IMEA,Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

van december 2015 goed te keuren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

14. GASELWEST-ZUID- ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE 

ZITTING 3 OKTOBER 2016 – 18 U. 

Aan de raad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan de agendapunten 

van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest-Zuid dd. 3 oktober 2016.  Er wordt tevens gevraagd om de 

voorgestelde statutenwijziging van Gaselwest-Zuid m.b.t. artikel 12.1 

(samenstelling raad van bestuur) goed te keuren. Voorgesteld wordt om mevrouw 

Greet Ardies-Vynkce als effectieve vertegenwoordiger van de stad aan te stellen 

om deel te nemen aan de algemene vergadering en mevrouw Ann Gheeraert aan 

te stellen als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad. Er wordt tevens 

gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
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uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 

verrichten aan Gaselwest-Zuid. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

15. FARYS – TMV (IC)- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 28 

OKTOBER 2016. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW (IC), 

zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp van de Buitengewone Algemene 

Vergadering TMVW (IC) van 28 oktober 2016 goed te keuren. Voorgesteld wordt 

om Frans Lefevre aan te stellen als vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van de TMVW en Rik Lips aan te stellen als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 
De raad keurde dit punt goed. 

 

16. VERNIEUWDE OVEREENKOMSTEN INTERLOKALE VERENIGING 

WESTHOEKPERSONEEL. 

De raadsleden worden verzocht de voorgestelde wijzigingen in de algemene 

overeenkomst Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel en in de aanvullende 

overeenkomst ‘Jeugd’ goed te keuren. De raad wordt tevens gevraagd in te 

stemmen met de nieuwe aanvullende overeenkomsten ‘Welzijn’ en ‘Energielening’ 

en deze toe te voegen aan de overeenkomsten van de Interlokale Vereniging 

Westhoekpersoneel. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

17. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS. BUDGET 2017. 

De raad wordt gevraagd de gemeentelijke dotatie voor stad Nieuwpoort in het 

exploitatiebudget van de kerkfabriek Sint-Niklaas goed te keuren. De dotatie 

bedraagt €882,54. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

18. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL- BUDGET 2017. 

De raad wordt gevraagd de gemeentelijke dotatie voor stad Nieuwpoort in het 

exploitatiebudget van de kerkfabriek Protestantse Baptistenkerk Bethel  goed te 

keuren. De dotatie bedraagt €8.612,33. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

19. AKTENAME JAARREKENING 2015- OCMW NIEUWPOORT. 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de definitieve vaststelling jaarrekening 

2015 van het OCMW-Nieuwpoort. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

20. VERSTERKING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTHOEK. 

De raad wordt gevraagd principiële goedkeuring te hechten aan het voorstel om 

de intergemeentelijke samenwerking in de regio Westhoek te structureren en te 

versterken door de oprichting van een dienstverlenende vereniging in functie van 

de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich om actief mee te werken in 

het vooropgestelde traject om de verdere werking vorm te geven. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

21. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS 

PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE 

ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET BEHEER-WIJZIGING 

ERFPACHTOVEREENKOMST ARTIKEL 20. BETALINGSMODALITEITEN. 

De raad wordt gevraagd om de bijakte nr. 5 van het dossier TD/D2012-50: 

Concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een 

erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het 
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beheer-wijziging betalingsmodaliteiten (art.20 erfpachtovereenkomst) goed te 

keuren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

22. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT GEBRUIK VOETBALINFRASTRUCTUUR. 

Om de prijzen voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur uitgebaat door KSVN 

in naam en voor rekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd 

democratisch te houden wordt de raad gevraagd om in te stemmen met een 

nieuwe prijssubsidie. Het tarief per uur training en het tarief per 

(competitie)wedstrijd aangevraagd door de voetbalvereniging bedraagt 

respectievelijk €1 en € 15. Het tarief per uur training en per (competitie)wedstrijd 

aangevraagd door een derde bedraagt respectievelijk €20 en €100. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

23. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING LEOPOLD II -LAAN EN RODE 

KRUISLAAN. 

De Raad wordt verzocht het vernieuwen van de openbare verlichting in de Leopold 

II- laan en Rode Kruislaan goed te keuren en de opdracht omwille van de 

bescherming van het alleenrecht van Eandis op het laagspannings-en openbaar 

verlichtingsnet op het grondgebied van Nieuwpoort aan hen te gunnen. De kosten 

worden geraamd op  € 15.023,23 (incl. BTW).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

24. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING ZEEDIJK TUSSEN VEURNESTRAAT 

EN HENDRIKAPLEIN. 

De Raad wordt gevraagd om het vernieuwen van de openbare verlichting op de 

Zeedijk tussen de Veurnestraat en het Hendrikaplein goed te keuren en de 

opdracht omwille van de bescherming van het alleenrecht van Eandis op het 

laagspannings-en openbaar verlichtingsnet op het grondgebied van Nieuwpoort 

aan hen te gunnen. De kosten worden geraamd op  € 31.570,62 (BTW verlegd) + 

6.629,83 (BTW 21%) ten laste van de stad. De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

25. LEVEREN VAN EEN AANHANGWAGEN VOOR NADARS + 120 NADARS – 

GOEDKEURING. 

De Raad wordt gevraagd om het bestek “Aankoop van een nadarwagen en 

nadars” dd. 27 mei van € 22.000,00 (incl. BTW) goed te keuren. Bij heel wat 

evenementen zijn er het ganse jaar door immers een gebrek aan nadars. De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

26. AANKOOP VAN EEN VRACHTWAGEN MET LAADKRAAN EN 

CONTAINERBELADINGSYSTEEM – GOEDKEURING. 

De Raad wordt verzocht om het bestek “Leveren van een vrachtwagen met kraan 

en containerbeladingsysteem” dd. 20 juni 2016 goed te keuren. De nieuwe 

vrachtwagen moet als vervanging voor de Volvo AJC277 dienen. Het bedrag wordt 

geraamd op € 220.000  (incl. BTW). De nodige kredieten zijn voorzien. Er wordt 

tevens gevraagd om de opdracht bij open aanbesteding te gunnen. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

27. AANKOOP VAN EEN BIJKOMENDE PERSCONTAINER VOOR OP 

VRACHTWAGEN – GOEDKEURING. 
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Aan de Raad wordt gevraagd om het bestek “Leveren van perscontainer werkende 

op een vrachtwagen” dd. 20 juni 2016 goed te keuren. Deze container zal 

gebruikt worden voor het ledigen van ondergrondse containers. De kosten worden 

geraamd op € 50.000  (incl. BTW). De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

28. AANLEG EXTRA TENNISVELD ASTRIDPARK – ONTWERPDOSSIER. 

De Raad wordt verzocht om de aanleg van het extra tennisveld in het Astridpark 

goed te keuren. De kosten worden geraamd op € 125.000 (BTW incl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. Er wordt tevens gevraagd om de opdracht bij open 

aanbesteding te gunnen. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

29. AANPLANTEN EN BEHEER VAN STRAATBOMEN. 

De Raad wordt verzocht om het bestek inzake aanplanten en beheer van 

straatbomen op het grondgebied Nieuwpoort, opgemaakt door de technische 

dienst goed te keuren. Raming kostprijs:  € 80.000 (BTW excl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

30. RENOVEREN VAN DE SACRISTIE EN VERWARMINSINSTALLATIE VAN DE 

SINT-LAURENTIUSKERK – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE. 

De Raad wordt verzocht in te stemmen met de plannen tot het renoveren van de 

sacristie en de verwarmingsinstallatie van de Sint-Laurentiuskerk. De kosten 

worden geraamd op € 353.478,41 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

Er wordt tevens gevraagd om de opdracht  te gunnen bij middel van open 

aanbesteding. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

31. AANKOOP DIENSTVOERTUIG VOOR DE RATTENVANGERS – 

GOEDKEURING. 

De Raad wordt verzocht om het bestek “Leveren van een dienstvoertuig voor de 

rattenbestrijding” dd. 30 juni 2016 goed te keuren. De kosten worden geraamd op 

€ 20.000,00 (incl. BTW). De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

32. STADSHUIS – SCHILDER- EN OPFRISSINGSWERKEN – GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE. 

Aan de Raad wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeren van schilder- en 

opfrissingwerken in het stadhuis en de opdracht te gunnen bij middel van een 

open aanbesteding. De kosten worden geraamd op  € 128.701,64 (BTW incl.). De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

33. AANKOOP VAN 40 VUILNISBAKKEN OM OP DE ZEEDIJK TE PLAATSEN – 

GOEDKEURING. 

De Raad wordt verzocht om het bestek “Aankoop van 40 vuilnisbakken voor de 

Zeedijk” dd. 25 juli 2016 goed te keuren. Op de Zeedijk staan er immers bijna 

geen vuilnisbakken meer waardoor afval op het strand en op de Zeedijk gegooid 

wordt. De kosten worden geraamd op 25.000,00 (incl. BTW). De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 
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34. AANKOOP VAN TWEE ELEKTRISCHE BESTELWAGENS VOOR DE 

TECHNISCHE DIENST – GOEDKEURING. 

De Raad wordt gevraagd om het bestek “Leveren van twee elektrische 

bestelwagens voor de technische dienst” dd. 18 juli 2016 goed te keuren. De 

kosten worden geraamd op € 65.000, 00 (incl. BTW). De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

35. IWVA – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE STAD 

NIEUWPOORT EN DE I.W.V.A. TOT DE REGELING VAN DE PRAKTISCHE EN 

OPERATIONELE ASPECTEN VAN HET VERLENEN VAN EEN GEBRUIKSRECHT 

OP WATERSANERINGSINFRASTRUCTUUR EN OVERDRACHT VAN BEHEER 

DER GEMEENTELIJKE WATERSANERINGSTAKEN + WIJZIGING 

INNINGSPERCENTAGEN. 

De Raad wordt verzocht om de door de I.W.V.A. voorgestelde wijzingen aan de 

overeenkomst tot regeling van de praktische en operationele aspecten van het 

verlenen van een gebruiksrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht 

van beheer der gemeentelijke watersaneringstaken goed te keuren. Er wordt 

tevens gevraagd om het inningspercentage voor de gemeentelijke 

saneringsverplichting voor het begrotingsjaar 2016 vast te stellen op 4,00% voor 

het begrotingsjaar 2016. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

36. HERAANLEGGEN WANDELPADEN WJKEN – VERNIEUWEN VAN DE 

OPENBARE VERLICHTING. 

De Raad wordt gevraagd om het vernieuwen van de openbare verlichting in het 

kader van het dossier heraanleg wandelpaden Elf Juliwijk, Pemenhoek en 

Haringhoek goed te keuren. De kosten worden geraamd op  € 31.435,17 (BTW 

incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

37. ONDERWIJS – VASTSTELLING VERLOF- EN OF ACTIVITEITENKALENDER 

VAN DE GEMEENTESCHOOL SINT-JORIS – SCHOOLJAAR 2016-2017. 

De Raad wordt gevraagd om de verlofdagen, alsook de aanvang en einde van het 

schooljaar voor de gemeenteschool Sint-Joris voor het schooljaar 2016-2017 vast 

te leggen. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

38.  PERSOONEELSDIENST – GOEDKEURING OVEREENKOMST PROJECT 

STUDIEONDERSTEUNING. 

De Raad wordt verzocht de overeenkomst project studieondersteuning tussen 

VZW Golfbreker en Stad Nieuwpoort goed te keuren voor de periode van 1 

september 2016 t/m 31 augustus 2017. Het project heeft als doelstelling om 

kinderen met schoolse vertraging en hun gezinnen te begeleiden. 

De raad keurde dit punt goed. 
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39. VRAGEN RAADSLEDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

 

 

Benoit WILLAERT       Jos DECORTE 

 


