
TOELICHTING AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING 18 MEI 2017   

19u30 – RAADZAAL 

 

1. INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING GEMEENTERAADSLID BRIGITTE 

D’HONDT 

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Els Vanlandschoot 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 7 

CD&V van de op 14 oktober 2012 gekozenen. 

Aan de raad wordt voorgesteld de geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 

gemeenteraadslid van mevrouw Brigitte D’Hondt goed te keuren. 

 

2. AKTENAME ONTSLAG VOORZITTER GEMEENTERAAD 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van het ontslag van de heer Jos 

Decorte als voorzitter van de gemeenteraad en van de aanduiding van de 

heer Geert Vanden Broucke als diens vervanger in afwachting van de 

installatie van een nieuwe voorzitter. 

3. VERKIEZING VOORZITTER GEMEENTERAAD 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van ontvankelijke 

gezamenlijke akte van voordracht van mevrouw Karin Debruyne-Vancoillie 

als voorzitter van de gemeenteraad. 

 

4. VOORDRACHT KANDIDAAT-SCHEPEN JOS DECORTE 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van de ontvankelijke 

gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepen Jos Decorte.  

Tevens wordt de raad verzocht akte te nemen van de rangorde waarin de 

schepenen worden geïnstalleerd. 

 

5. BELASTING OP HET VERSTREKKEN VAN OMGEVINGSPLICHTIGE 

INLICHTINGEN 

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

verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen, gewijzigd bij raadsbesluit 

dd. 27 augustus 2015.  Thans wordt aan de raad een wijziging van het 

reglement voorgesteld conform de bepalingen vermeld in het decreet dd. 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en een belasting van € 

100 te vestigen op natuurlijke – of rechtspersonen die omgevingsplichtige 

inlichtingen aanvragen. 

De raad wordt verzocht de eerder vermelde raadsbesluiten te willen 

opheffen. 

 

6. BELASTING OP DE AANSLUITINGEN 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de belasting vast op het tot 

stand brengen van aansluitingen, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 24 

september 2015.  Thans wordt aan de raad een wijziging van het 

reglement voorgesteld conform de bepalingen van het decreet dd. 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning.  Daarbij worden de eerder 

vastgestelde tarieven niet gewijzigd. 



De raad wordt verzocht de eerder vermelde raadsbesluiten te willen 

opheffen. 

 

7. BELASTING OP HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN 

De raad stelde in zitting dd. 27 juni 2013 de belasting vast op het 

ontbreken van parkeerplaatsen, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 24 

september 2015. Thans wordt aan de raad een wijziging van het reglement 

voorgesteld conform de bepalingen van het decreet dd. 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning.  Daarbij worden de eerder 

vastgestelde tarieven niet gewijzigd. 

De raad wordt verzocht de eerder vermelde raadsbesluiten te willen 

opheffen. 

 

8. BELASTING OP HET BOUWEN EN HERBOUWEN VAN GEBOUWEN 

De raad stelde in zitting dd. 30 mei 2013 de belasting vast op het bouwen 

en herbouwen van gebouwen, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 24 september 

2015.  Thans wordt aan de raad een wijziging van het reglement 

voorgesteld conform de bepalingen van het decreet dd. 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning.  Daarbij worden de eerder 

vastgestelde tarieven niet gewijzigd. 

De raad wordt verzocht de eerder vermelde raadsbesluiten te willen 

opheffen. 

 

9. RETRIBUTIE TERUGVORDEREN VAN KOSTEN VAN OPENBARE 

ONDERZOEKEN 

De raad stelde in zitting dd. 16 oktober 2003 de retributie vast te stellen 

voor het terugvorderen van de kosten van openbare onderzoeken, 

gewijzigd raadsbesluit dd. 8 april 2004 en 16 februari 2006.  Thans wordt 

aan de raad een wijziging van het reglement voorgesteld  conform de 

bepalingen van het decreet dd. 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. .  Daarbij worden de eerder vastgestelde tarieven 

niet gewijzigd. 

De raad wordt verzocht de eerder vermelde raadsbesluiten te willen 

opheffen. 

 

10. BELASTING OP DE AANVRAGEN OM EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Vanaf 23 februari 2017 werd het besluit van de Vlaamse Regering dd. 6 

februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende 

de milieuvergunning, opgeheven. Aan de raad wordt voorgesteld het 

raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende vaststelling van de belasting 

op de aanvragen om milieuvergunning te wijzigen conform de bepalingen 

van het decreet dd. 25 april 2014. Daarbij worden de eerder vastgestelde 

tarieven niet gewijzigd. 

 

11. BORGSTELLING BIJ BOUWWERKEN 

De raad stelde in zitting dd. 27 juli 2010, gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 

30 december 2010 en 7 april 2011, de borgstelling bij bouwwerken vast. 

Thans wordt aan de raad een wijziging voorgesteld, conform de bepalingen 



van het decreet dd. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  

Het regelement wordt hierbij volledig gecoördineerd. 

 

12. OCMW – AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 APRIL 2017 

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

OCMW-raad dd. 26 april 2017. 

 

13.  HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIELE 

VERDEELSLEUTEL 2015 -2023/BIJDRAGE 2017/ONROERENDE 

GOEDEREN - GOEDKEURING 

De raad wordt verzocht haar expliciet akkoord te geven met betrekking tot 

de dotatie 2017 aan de hulpverleningszone. De financiële dotatie werd 

eerder reeds door de raad in zitting dd. 22/12/2016 goedgekeurd. 

Thans wordt aan iedere gemeenteraad van de gemeenten behorend tot de 

zone, individueel de dotatie goed te keuren waarna de begroting en de 

verdeelsleutel 2017 ongewijzigd ter goedkeuring kan worden voorgelegd 

aan de zoneraad dd. 28 juni 2017. 

 

14. TMVS – OPRICHTING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING –

CONFORM ARTIKEL 27 VAN HET DECREET VAN 6 JULI 2001 

HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. NIET-

GOEDKEURING 

De gemeenteraad besloot in zitting dd. 23/10/2014 om toe te treden tot 

het overlegorgaan TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services 

dienstverlenende vereniging FARYS) en in zitting dd. 20 oktober 2016 

betreffende het oprichten van een overlegorgaan waarbij de heer Frans 

Lefevre als effectief lid van dit overlegorgaan werd aangeduid. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS niet goed te keuren. 

 

15. IVVO – ALGEMENE VERGADERING DD. 20 JUNI 2017 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van de I.V.V.O. op 20 juni 2017 en wordt 

voorgesteld om de heer Kris Vandecasteele als vertegenwoordiger van de 

stad Nieuwpoort aan te duiden. 

 

16. Cevi – STATUAIRE ALGEMENE VERGADERING DD. 19 MEI 2017 – 

BEKRACHTIGING BESLUIT 

Aan de raad wordt ter bekrachtiging het besluit van het college van 

burgemeester en schepenen dd. 2 mei 2017 voorgelegd waarin de 

agendapunten van de statutaire algemene vergadering van CEVI op 19 mei 

2017 werden goedgekeurd. Daarbij zou de heer Bert Gunst als 

vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort fungeren. 

 

17. Figga – ALGEMENE VERGADERING DD. 23 JUNI 2017 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 

Algemene Vergadering van FIGGA op 23 juni 2017. Aan de raad wordt 

voorgesteld mevr. Ann Gheeraert en mevr. Greet Ardies-Vyncke aan te 



duiden als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor deze vergadering, zoals vastgesteld bij 

raadsbesluit dd. 31/01/2013. 

 

18. STRAATNAAM VOOR DE NIEUWE STRAAT GELEGEN IN DE NIEUWE 

VERKAVELING AAN DE PELIKAANSTRAAT 

Aan de raad wordt voorgesteld om de straat  in de verkaveling aan de 

Pelikaanstraat de naam Zeltestraat toe te kennen, verwijzend naar het 

gebied waarin de verkaveling zich situeert. 

 

19.VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING J. FILLIAERTWEG TUSSEN 

CANADALAAN EN STATIONSLAAN 

Aan de raad wordt voorgesteld om de bestaande openbare 

verlichtingsinstallatie in de J. Filliaertweg tussen de Canadalaan en de 

Stationslaan die momenteel uit 1 verlichtingsarmatuur te vernieuwen.  

Daarbij zouden de bovengrondse netten ondergronds worden gebracht.   

De kosten zijn geraamd op € 17.920,75 (BTW verlegd), ten laste van de 

stad. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

20. ONDERGRONDS BRENGEN BUNDELNET EN VERNIEUWEN 

OPENBARE VERLICHTING PELIKAANSTRAAT EN OUDE 

VEURNEVAARSTRAAT 

De distributienetbeheerder Eandis zal ondergrondse infrastructuurwerken 

uitvoeren in de Pelikaanstraat en Oude Veurnevaart om de nieuwe 

verkaveling, die aansluit op de Pelikaanstraat ter hoogte van de woning nr. 

17, aan te koppelen op het elektriciteitsnet vanuit de verdeelkast in de 

Oude Veurnevaart. Op vraag van de stad is een verlichtingsstudie 

uitgevoerd door EANDIS om in synergie de bestaande bovengrondse netten 

in de Pelikaanstraat en de Oude Veurnevaart ondergronds te brengen en de 

bestaande openbare verlichtingsinstallatie in de Oude Veurnevaart en de 

Pelikaanstraat te vernieuwen.   

De kosten zijn geraamd op € 47.048,77 (BTW verlegd), ten laste van de 

stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

21. AANLEG OPENBARE VERLICHTING LEOPOLD II-PARK 

Aan de raad wordt voorgesteld om de bestaande sfeerverlichting in het 

Leopold II park uit te breiden met een functionele openbare verlichting.  Er 

wordt een extra wandelpad aangelegd tussen het kruispunt Parklaan – 

Leopold II laan en de ingang van het zwembad.  Meegaande met de aanleg 

van het wandelpad wordt langs het wandelpad een openbare 

verlichtingsinstallatie voorzien die door Eandis wordt aangesloten op het 

openbare verlichtingsnet.  De kosten zijn geraamd € 5.350,08 (BTW 

verlegd), ten laste van de stad.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

22.  AANKOOP 2-PALENHEFBRUG VOOR DE WERKPLAATS 

MEKANIEKERS – GOEDKEURING   

Aan de raad wordt gevraagd om de werkplaats in de Gasstraat te 

moderniseren met ergonomisch materiaal. De huidige werkput is nu te 



klein om in eigen beheer herstellings- en onderhoudswerken aan de 

stadsvoertuigen te kunnen uitvoeren. Daarom wordt er gevraagd om een 

2-palenhefbrug aan te kopen met 2 mobiele kolommen en een 

hefvermogen tot 7 ton, zodat het algemeen onderhoud, de vervanging van 

remmen en kleine werken uitgevoerd kunnen worden. De kostprijs wordt 

geraamd op € 12.000 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

23. LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN ELEKTRISCHE TAKEL IN DE 

STEDELIJKE VISMIJN - GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd om de aankoop van een elektrische takel op 

de kade aan de Kaai goed te keuren. Een groot aantal van de 

vissersvaartuigen die in de Nieuwpoortse haven actief zijn, zijn niet meer 

uitgerust met een takel aan boord. Daardoor moeten de visvangsten via 

verticale trappen of geïmproviseerde takels aan wal gehesen worden. 

Doordat Nieuwpoort een getijdenhaven is, is de maximale hoogte meer dan 

5 m. Door de plaatsing van een vaste takel kan het materiaal en de vangst 

op een ergonomische en veilige manier van boord gehaald worden. Deze 

takel zou ter beschikking staan van alle vaartuigen op een laad- en 

loszone. De kostprijs wordt geraamd op € 10.500 (BTW incl.). De nodige 

kredieten zijn voorzien. Voor deze aankoop zal een subsidieaanvraag 

ingediend worden voor investeringen in de verwerking van visserij- en 

aquacultuurproducten. 

 

24.  AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE HEFTRUCK VOOR DE 

STEDELIJKE VISMIJN – GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om een elektrische heftruck voor de stedelijke 

vismijn aan te kopen. De heftruck die nu ingehuurd wordt, is niet altijd 

beschikbaar. Daardoor zijn er heel wat wachturen, i.e. uren die door het 

personeel gepresteerd worden, maar die economisch niets opleveren. Door 

de grotere hoeveelheid aanlandingen is het gebruik van een eigen heftruck 

onontbeerlijk geworden. Daarenboven staat de privé-sector niet 24u per 

dag klaar om een heftruck te leveren. Een groot aantal visverwerkende 

bedrijven zal trouwens ook geherlocaliseerd worden, op 5 km van de 

vismijn, waardoor het probleem van de verplaatsingen nog moeilijker zal 

worden. De aankoop van een  nieuwe heftruck heeft ook heel wat 

voordelen: kleinere aanlandingen kunnen machinaal gebeuren 

(ergonomisch voordeel), de vis kan vlugger in de koelruimtes gezet worden 

(betere kwaliteit van producten), de heftruck is elektrisch (minder CO2-

uitstoot) en er zijn minder verplaatsingen van en naar de vismijn nodig 

(ecologisch voordeel). De kostprijs wordt geraamd op € 42.500 (BTW incl.). 

De nodige kredieten zijn voorzien. Voor deze aankoop zal een 

subsidieaanvraag ingediend worden voor investeringen in de verwerking 

van visserij- en aquacultuurproducten. 

 

25.  LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN VISSORTEERMACHINE IN DE 

STEDELIJKE VISMIJN - GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om de aankoop van een vissorteermachine 

voor de stedelijke vismijn goed te keuren. Momenteel wordt er nog 



handmatig gesorteerd, maar een automatisatie zou het sorteringsproces 

heel wat vergemakkelijken. Eerst en vooral zal de verwerkingstijd van het 

sorteren van de vis verminderen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de 

producten en komt de werkdruk ook ten goede. Bovendien zullen er minder 

menselijke fouten gemaakt worden waardoor de tijdsbesteding van het 

vismijnpersoneel efficiënter kan worden ingevuld. De kostprijs wordt 

geraamd op € 117.500 (BTW incl.). Er is onvoldoende budget voorzien, dus 

een budgetwijzing zal noodzakelijk zijn. Voor deze aankoop zal een 

subsidieaanvraag ingediend worden voor investeringen in de verwerking 

van visserij- en aquacultuurproducten. 

 

26. LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN BIJKOMENDE FRIGO EN EEN 

SCHILFERIJSMACHINE IN DE STEDELIJKE VISMIJN - GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om de levering en plaatsing van een extra 

frigo en schilferijsmachine in de stedelijke vismijn goed te keuren. De 

ijsmachine zou in een bestaande frigo geplaatst worden. Daardoor zal er 

een gebrek aan opslagruimte in de bestaande frigo’s zijn. Een extra frigo 

zou dit plaatsgebrek moeten oplossen. De kostprijs van een 

schilferijsmachine en een frigo wordt geraamd op € 60.000 (BTW incl.). 

Door de grotere hoeveelheid aanlandingen en de strengere maatregelen 

van Het federaal Voedselagentschap, is de private sector niet zo snel 

geneigd om op afroep ijs aan de vismijn te leveren. Bij hoge temperaturen 

en in het toeristisch seizoen heeft de private sector immers onvoldoende ijs 

om aan de vismijn, op het gevraagde moment, te leveren. Momenteel is de 

firma Jens nv de enige firma die nog schilferijs kan leveren. Als deze 

wegvalt, zal zich een groot probleem stellen. 

 

27.  VERVANGEN DEUREN SCHOUWINGSZAAL VISMIJN – 

GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om de levering en plaatsing van 

snellooppoorten goed te keuren. In de schouwingszaal van de vismijn zijn 

er immers beschadigde deuren die hersteld of vervangen dienen te worden. 

Er wordt voorgesteld om deze deuren te vervangen door 2 snelpoorten en 

een volle deur met paniekslot. De opdracht zou gegund worden bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De geraamde 

kosten van de plaatsing van de snelloopporten bedraagt € 21.780 (BTW 

incl.) en van de volle deur met panieksluiting bedraagt € 4.840 (BTW incl.). 

 

28.  AANLEGGEN SPEELPLEIN STUIVERWIJK – GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek ‘Aanleggen speelplein 

Stuiverwijk Nieuwpoort’ goed te keuren. Het speelplein in de Stuiverwijk 

werd een tweetal jaar geleden afgebroken omdat het verouderd en onveilig 

geworden was. Nu zou er een nieuw speelplein met natuurhouten 

bewegingstoestellen voor alle leeftijden aangelegd worden. Bewegen, 

sporten en avontuur staan hierbij centraal. De geraamde kost bedraagt € 

75.000. De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 



29. ONDERHOUD VAN WEGEN MET KLEINSCHALIGE MATERIALEN OP 

HET GRONDGEBEID VAN NIEUWPOORT 2017-2018-2019 - 
GOEDKEURING 

 

Aan de raad wordt gevraagd om de afsluiting van een raamcontract met 

een aannemer goed te keuren voor het onderhoud van wegen met 

kleinschalige materialen op het grondgebied van Nieuwpoort. Sommige 

wegeniswerken zijn namelijk te omvangrijk voor de technische dienst cel 

uitvoering, maar te beperkt in omvang om een afzonderlijke aanbesteding 

op te stellen. Om snel en flexibel schade aan het openbaar domein te 

kunnen herstellen, is het noodzakelijk een raamcontract met een aannemer 

af te sluiten. Er wordt een budget voorzien van € 250.000 (BTW incl.). 

 

30.  UITVOEREN VAN ELEKTRICITEITSWERKEN IN VERSCHILLENDE 

GEBOUWEN – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd om de uitvoering van elektriciteitswerken in 

verschillende stadsgebouwen goed te keuren. In keuringsverslagen van 

onafhankelijke keuringsorganismen zijn immers opmerkingen op de 

elektrische installaties genoteerd. Daarom wordt er een prijsvraag 

georganiseerd tot het aantellen van een aannemer elektriciteit. De 

opdracht zal gegund worden bij middel van een onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. De geraamde kosten bedragen € 75.000 (BTW 

excl.). 

 

31.  GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER – VERVANGEN AARDGASKETEL 

DOOR EEN CONDENSATIEKETEL – AKTENAME BESLUIT COLLEGE 

VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

Aan de raad wordt gevraagd om akte te nemen van de plaatsing van een 

nieuwe gasgestookte condensatieketel in gemeenteschaal De Pagaaier. De 

huidige verwarmingsinstallatie was namelijk defect. Om te vermijden dat 

de school zonder verwarming kwam te zitten, heeft het college van 

burgemeester en schepenen in hoogdringendheid beslist om de 

verwarmingsketel te vervangen. De geraamde kost voor het vervangen van 

de aardgasketel bedraagt € 17.275,38 (BTW incl.). 

 

32.  SAMENSTELLING MILIEURAAD: WIJZIGING – GOEDKEURING  

Aan de raad wordt gevraagd om de wijziging in de samenstelling van de 

milieuraad goed te keuren. De heer Wim Bovens behoort niet langer tot het 

Stadspersoneel van de stad Nieuwpoort, maar wel tot de Natuurwerkgroep 

De Kerkuil. Daardoor wordt hij aangeduid als plaatsvervanger met 

stemrecht in de milieuraad.  


