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Gemeenteraad dd. 23 februari 2017 

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 23 FEBRUARI 2017 

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 23 februari 2017. 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 

1. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD: VERVANGING GAËTAN BILLIAU. 

De raad wordt gevraagd het ontslag te aanvaarden van de heer Gaëtan Billiau, die in 
de bibliotheekraad zetelde namens N-VA. Aan de raad wordt de kandidatuur van 

Christian Boute voorgelegd, die namens N-VA in de bibliotheekraad zou zetelen. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

2. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD: VERVANGING CAROLINE BOYDENS. 

De raad wordt gevraagd het ontslag te aanvaarden van mevrouw Caroline Boydens, 
die in de bibliotheekraad zetelde namens de Vrije scholen (secundair). Aan de raad 

wordt de kandidatuur van mevrouw Hilde Veranneman voorgelegd, die namens de 
Vrije scholen (secundair) in de bibliotheekraad zou zetelen. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 
3. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD: VERVANGING PASCALE 

VANDERBEKE. 

Aan de raad wordt de kandidatuur van de heer Wesley De Vlaeminck voorgelegd die 
als directeur van het Atheneum namens het Gemeenschapsonderwijs (secundair) in de 

bibliotheekraad de plaats inneemt van mevrouw Pascale Vanderbeke. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

4. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD: ONTSLAG MIA SCHEPENS. 
De raad wordt gevraagd het ontslag te aanvaarden van mevrouw Mia Schepens, die in 

de bibliotheekraad zetelde namens Vl@s. Vermits er binnen deze vereniging geen 

vervanging werd gevonden, zal Vl@s niet langer vertegenwoordigd zijn in de 
bibliotheekraad. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 
5. ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID - ONTSLAG LID DOELGROEP EN 

AANSTELLEN AFGEVAARDIGDE VAN "SAMANA". 
De raad wordt gevraagd om akte te nemen van het ontslag van mevr. Janick Decroo 

als lid van de doelgroep in de stedelijke adviesraad voor gehandicaptenbeleid. Aan de 

raad wordt voorgesteld om mevr. Janick De Croo als afgevaardigde van “Samana”, 
voorheen Ziekenzorg CM, aan te stellen in deze adviesraad. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 
6. SENIORENRAAD - AANSTELLING EN ONTSLAG LEDEN 

Aan de raad wordt gevraagd het ontslag te willen aanvaarden van Arthur Caudron die 
namens de doelgroep Nieuwpoort-Bad in de seniorenraad zetelde. 

Tezelfdertijd wordt aan de raad gevraagd de heer Walter Boeck – namens Neos – en 
de heer Roland Debruyne –namens de Nieuwpoortse gepensioneerden kaarten en lotto 

- in de seniorenraad te laten zetelen. 

De raad keurde dit punt goed. 
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7. SCHENKING SCHILDERIJ DOOR ERVEN MAURITS GERYL. 
Aan de raad wordt voorgesteld de schenking vanwege Lut Geryl en Herman Geryl – 

erven van Maurits Geryl – te willen aanvaarden. De schenking bestaat uit een 

portretschilderij van Leon Vanhille, geschilderd door Maryvonne, alias Yvonne 
Vandevelde. 

Leon Vanhille behoort tot de auteurs uit de regiocollectie. Het schilderij zal toegevoegd 
worden aan het kunstpatrimonium van de stad Nieuwpoort. De schenkers vragen om 

het schilderij op te hangen in de bibliotheek omdat het thema van het werk aansluit 
bij de regiocollectie over Nieuwpoort. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 
8. AANVAARDING SCHENKING TAALSTIMULERING 

Mark May en Anny Huyts wensen een deel van de opbrengst van de verkoop van hun 

boekje ‘De Zee – Impressies in haiku’s en foto’s’ aan het taalstimuleringsproject te 
schenken dat door de jeugddienst tijdens de zomerspeelpleinwerking wordt 

georganiseerd. Het gaat om een bedrag van € 200. 
Met dit bedrag zal de jeugddienst educatief materiaal aankopen om het 

taalstimuleringsproject van de jeugddienst verder uit te bouwen. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

9. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2017 OCMW 

NIEUWPOORT. 
Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het budget voor het jaar 2017 

van het OCMW Nieuwpoort, daar deze past binnen het meerjarenplan 2014 – 2019. 
Tevens wordt gevraagd de aanpassing van de strategisch meerjarenplanning 2014 – 

2019 te willen goedkeuren. In het budget van het stadsbestuur wordt een bedrag van 
€ 2.000.000 gewone dotatie en een bedrag van € 504.596 als tussenkomst in de 

lening van het rusthuis OCMW voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 

 
10. ADVIES OCMW BUDGETWIJZIGING – EXPLOITATIE – INVESTERING 2016. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de door de raad voor 
maatschappelijk welzijn – in zitting dd. 28 december 2016 - voorgestelde wijziging 

van het exploitatie en investeringsbudget voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke 
dotatie blijft ongewijzigd. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 

11. VOORSTEL DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE BIJDRAGEN 
BRANDWEER VOOR DE JAARREKENINGEN 2011 EN 2012. 

Aan de raad wordt gevraagd de door de gouverneur voorgestelde definitieve 
afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 

2011 en 2012 gunstig te willen adviseren. 
Het totaal bedrag te betalen door de gemeente voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 

bedraagt € 41.705,15. De nodige kredieten zijn voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 

12. AKTENAME NIET GOEDKEURING DOOR ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP HET 
BESLUIT BEGROTING 2017 VAN DE HULPVERLENINGSZONE. 

De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen meldt bij besluit dd. 27 januari 
2017 dat de begroting 2017 van de Hulpverleningszone Westhoek niet is 

goedgekeurd. 
Één van de redenen is dat het zoneraadsbesluit dd. 27 oktober 2016 over de 

zonebegroting 2017 laattijdig werd ingestuurd; daarnaast zijn er twee gemeentes 
(De Panne – Zonnebeke) die niet akkoord gingen met de vooropgestelde begroting 

en de gemeentelijke dotatie. 
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Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van dit besluit van de gouverneur. 
De raad keurde dit punt goed. 

 

 
13. WESTHOEKOVERLEG - OVEREENKOMST REGIEROL SOCIALE ECONOMIE. 

De Algemene Vergadering van Westhoekoverleg in zitting dd. 16 december 2016 
keurde de ontwikkeling van een regierol Sociale economie goed. Concreet betekent 

dit dat er activiteiten op streekniveau zullen georganiseerd worden met volgende 
belangrijkste doelstellingen: 

- voorzien in personeelsondersteuning als beheerder van de interlokale vereniging 
i.s.m. ‘Welzijn in de Westhoek’; 

- aansluiten op de Vlaamse beleidslijn om netwerking rond sociale economie te 
bevorderen; 

- aansluiten op de Vlaamse beleidslijn om ontwikkeling van sociale economie te 

bevorderen; 
- aansluiten op de Vlaamse beleidslijn ‘Maatschappelijk Verantwoord ondernemen’. 

Dit actieprogramma brengt geen kosten mee voor de stad. 
Aan de raad wordt gevraagd de overeenkomst ‘Regiorol sociale economie’ te willen 

goedkeuren. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

14. AANVAARDING STRANDCONCESSIE VOOR HET JAAR 2017. 

Bij schrijven dd. 6 februari 2017 wordt door de Vlaamse overheid, Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust, voorgesteld om aan de stad Nieuwpoort de 

strandconcessie voor het jaar 2017 te verlenen. De raad wordt verzocht dit te willen 
aanvaarden. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

15. KLACHTENRAPPORT 2016. 
De raad wordt verzocht akte te willen nemen van het klachtenrapport 2016. In 2016 

werden 5 klachten ingediend waarvan er 2 gegrond waren. De klachtencoördinator 

doet tevens aanbevelingen over hoe de gegronde klachten in de toekomst 
voorkomen kunnen worden. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

16. AANPASSING SPOEDPROCEDURES VOOR DE UITREIKING VAN 
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN VOOR BELGEN EN VOOR BELGISCHE 

KINDEREN ONDER DE 12 JAAR. 
De extreme spoedprocedure biedt de burger de mogelijkheid om reeds de volgende 

dag in Brussel zelf hun nieuwe kaart af te halen. 

De raad stelde in zitting dd. 24 november 2016 de prijs vast van de gewone 
procedures en de spoedprocedures voor de elektronische identiteitskaart van Belg, 

de elektronische vreemdelingenkaart, de elektronische vreemdelingenkaart met 
biometrische kenmerken, de Kids-Id en de identiteitsbewijzen voor niet-Belgische 

kinderen onder de 12 jaar. 
Vermits Binnenlandse Zaken nu ook een derde extreme spoedprocedure mogelijk 

maakt waarbij de burger zelf de kaart na de dag van aanvraag kan afhalen in 
Brussel, wordt aan de raad voorgesteld om voor de elektronische identiteitskaarten 

van Belg, en de Kids-Id met afhaling te Brussel de facturatieprijs vanaf 1 juli 2017 te 

verlagen van € 110 naar € 90. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

17. AANKOOP GROTE STRAATVEEGMACHINE VOOR DE TECHNISCHE DIENST - 
GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring en aanvaarding het bestek voorgelegd voor de 
aankoop van een grote straatveegmachine voor de technische dienst ter vervanging 

van de huidige machine die stilaan aan vervanging toe. De kosten worden geraamd 
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op € 195.000 (BTW incl.). 
Er wordt tevens voorgesteld om een onderhoudscontract af te sluiten vermits dit niet 

in eigen beheer kan gebeuren; de kosten hiervan zijn geraamd op € 39.000 (BTW 

incl.).   
De opdracht zou gegund worden bij open offerteaanvraag. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

18. WEGENIS EN RIOLERINGSWERKEN IN DE DIENSTWEG HAVENGEUL TUSSEN 
YSARA EN DE LOMBARDSIJDESTRAAT IN HET KADER VAN DE BOUW VAN 

ONDERGRONDSE PARKINGS – ONTWERPDOSSIER. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegd ontwerpdossier van de opdracht 

‘Wegenis en rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul tussen Ysara en de 

Lombardsijdestraat in het kader van de bouw van ondergrondse parkings te 
aanvaarden en goed te keuren. 

Het dossier omvat 4 fasen: 
Fase A: plein tussen inrit ondergrondse parking en Lombardsijdestraat; 

Fase B: Lombardsijdestraat ter hoogte van het plein; 
Fase C: Dienstweg Havengeul tussen Elisalaan en Lombardsijdestraat; 

Fase D: omgevingsaanleg rond Ysara (terras, inkom,....). 
Het bedrag wordt geraamd op € 2.118.393,77 (BTW incl.); daarvan is 

€  1.662.923,91 (BTW incl.) ten laste van de stad. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

19. HERAANLEG PADENNET MARITIEM PARK – GOEDKEURING. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen aanvaarden en goed te 

keuren voor de heraanleg van het padennet in het Maritiem Park. De werken 
omvatten het uitbreken van het bestaande padennet (bestaande deel), de aanleg 

van nieuwe funderingen (bestaande deel) en de aanleg van verhardingen in 

cementbetonverharding (bestaande deel + zone uitbreiding). 
De kosten zijn geraamd op € 605.000 (BTW incl.) 

De nodige kredieten zijn voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

20. BEHEERSOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUD GROENZONES T.H.V. 
KATTESAS- GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt voorgesteld dat de Stad Nieuwpoort een beheersovereenkomst 

zou afsluiten met het Vlaamse Gewest en het Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust, afd. Kust, voor het onderhoud van de groenzones ter 

hoogte van het Kattesas. Met deze overeenkomst verbindt de stad zich om werken 
uit te voeren voor het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande of 

aan te leggen beplantingen in de groenzones ter hoogte van het Kattesas. 
De raad wordt verzocht deze beheersovereenkomst te willen aanvaarden en goed te 

keuren. 
De raad keurde dit punt goed. 

 

 
21. STUDIEOPDRACHT HERZIEN GEMEENTELIJK RUP GROENENDIJK NOORD - 

SIMLI: AANSTELLEN URBANIST EN VASTSTELLEN ZONERING. 
De gemeenteraad dd. 29 september 2016 stelde de aannemingsvoorwaarden en 

gunningwijze van de studieopdracht tot het herzien Gemeentelijk RUP Groenendijk 
Noord – Simli vast. 

De zonering van de herziening van het Gemeentelijk Rup Groendendijk Noord – Simli 
is dezelfde zonering als het Gemeentelijk Rup Groenendijk – Simli, goedgekeurd door 

de deputatie West-Vlaanderen dd. 25 september 2014. 
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Aan de raad wordt voorgesteld om de b.v.b.a. Geomex Kapelleriestraat 3 8840 
Staden aan te duiden als urbanist voor de studieopdracht en dit voor een forfaitair 

gedrag van € 8.500 (BTW excl.). 

De nodige kredieten zijn voorzien. 
De raad keurde dit punt goed. 

 
 

22. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT OMGEVING LEOPOLDPARK: OPSPLITSEN 
STUDIEOPDRACHT. 

De raad stelde in zitting dd. 26 mei 2016 de W.V.U. Baron Ruzettelaan 35 8310 
Brugge aan als urbanist voor de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk 

RUP Nieuwpoort Omgeving Leopoldpark. 
Het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 7 februari 2017 stelt voor 

om de studieopdracht op te splitsen in 2 afzonderlijke RUP’s: 

- GRUP Handelkaai met zonering Handelskaai, Kaaiplein, Kaai en Kattesas 
- GRUP Omgeving Leopoldpark: Astridlaan west tot Arkebrug, Oude Veurnevaart – 

west tot P.Deswartelaan, gemeentegrens tot aan Canadalaan, Canadalaan – zuid, 
oude Veurnevaart – oost, Kaai. 

Het is aangewezen om een afzonderlijk GRUP op te maken voor de ambachtelijke 
zone handelskaai zodat dit GRUP samen zou kunnen lopen met het GRUP Noord de 

Noordvaart - 2de uitbreiding. 
De raad wordt verzocht dit voorstel te willen goedkeuren. 

De raad keurde dit punt goed. 

 
 

23. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: AANPASSEN 
ZONDERING. 

De raad stelde in zitting dd. 26 mei 2016 de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35 8310 
Brugge aan als urbanist voor de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk 

RUP Nieuwpoort Stadscentrum. 
De zonering is als volgt opgemaakt: gewestweg Kaai, Langebrug, Koningin 

Elisabethlaan – west, 

E. Coppietersstraat – noord, O.L.-Vrouwestraat – west en Astridlaan – oost. 
De kaai met vismijn wordt in de voormelde zonering niet opgenomen, omdat de 

Provincie West-Vlaanderen bezig is met de opmaak van een Provinciaal RUP 
Rechterhavenoever, wat een weerslag kan hebben op deze zone. 

De nodige kredieten zijn voorzien 
De raad wordt verzocht dit voorstel te willen goedkeuren. 

De raad keurde dit punt goed. 
 

 

24. SUBSIDIEAANVRAAG WOONHUIS NIEKO. 
Woonhuis NieKo is de intergemeentelijke samenwerking van Koksijde en Nieuwpoort 

inzake Wonen. Woonhuis NieKo zit momenteel in haar 3de werkingsjaar (1/09/2014 
– 31/08/17). Voor de eerste 3 werkingsjaren werd een subsidie van 60% op de 

personeelskosten gekregen van het Agentschap Wonen Vlaanderen. Voor de 
volgende 3 werkingsjaren dient een nieuwe subsidieaanvraag overgemaakt aan het 

Agentschap Wonen Vlaanderen. 
Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd tot het indienen van de 

subsidieaanvraag. 

De raad keurde dit punt goed. 

 
25. VRAGEN RAADSLEDEN. 

 
 


