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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 21 DECEMBER 2017 - 20 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEURING POLITIEVERORDENING TER BESTRIJDING VAN DE VERSTORING VAN 
RUST EN ORDE DOOR WERKEN. 
 
De raad stelde in zitting dd. 14 augustus 1997 de bouwverordening vast met betrekking tot de 
bouwstop. Thans wordt aan de raad voorgesteld deze verordening op te heffen en een nieuwe 
verordening vast te stellen waarbij een duidelijke afbakening van de werkuren tijdens de week en in 
het weekend wordt voorzien.  
 
2. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE. 
 
De raad wordt gevraagd de voorgestelde werkingssubsidie 2018 ten bedrage van 2.841.095,00 euro 
aan de Politiezone te willen goedkeuren en de werkingssubsidie in het meerjarenplan als volgt te 
bepalen: 2019: € 2.912.122,00 – 2020: € 2.984.925,00 – 2021: € 30.59.548 en 2022 - € 3.136.037.  
De nodige kredieten zijn voorzien.
 
3. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBADCOMPLEX FACTOR DIENSTJAAR 2018. 
 
De raad keurde in zitting dd. 14 februari 2008 de beheersovereenkomst goed tussen de stad 
Nieuwpoort en het AGB Nieuwpoort.   
In zitting dd. 29 december 2014 werd aan het AGB een prijssubsidie toegekend voor recht op toegang 
tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie (Ysara) en voor het recht op 
toegang tot het zwembadcomplex.   De factor voor de berekening van de prijssubsidie werd door de 
raad in zitting dd. 25 februari 2016, 20 oktober 2016, 22 december 2016 en 27 oktober 2017 opnieuw 
vastgesteld.   
Thans wordt aan de raad voorgesteld om voor het dienstjaar 2018  de factor voor de berekening van 
de prijssubsidies toegekend voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs 
(excl. 6 % BTW) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, op  9,95 vast te stellen.  
 
 
4. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 
2018. 
 
De gemeenteraad dient over te gaan tot het vestigen van de aanvullende belasting op de 
personenbelasting. 
Deze bedroeg voor 2017 5% 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van een rendabele belasting. 
 
 
5. VASTSTELLING OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING AANSLAGJAAR 
2018. 
 
De gemeenteraad dient over te gaan tot het vestigen van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. 
Deze bedroegen voor 2017 1.700. Het tarief voor 2018 wordt aangepast aan de nieuwe berekening 
inzake de wijziging van de codex Fiscaliteit. De eigenlijke belastingdruk blijft ongewijzigd.  
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van een rendabele belasting. 
 
 
6. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING DIENSTJAAR 
2018. 
 
De raad besloot in zitting dd. 24 november 2005 tot de I.W.V.A. toe te treden voor de activiteit 
“sanering” en het beheer van afvalwater en hemelwater over te dragen. De gemeente dient zoals 
ieder jaar de gemeentelijke saneringsbijdrage en – vergoeding vast te stellen waarbij het principe “de 
vervuiler betaalt” gehanteerd wordt. 
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Aan de raad wordt voorgesteld om voor het dienstjaar 2018 opnieuw een gemeentelijke 
saneringsvergoeding van 1,4 x de Bovengemeentelijke Saneringsbijdrage van toepassing in 2018 aan 
te rekenen via de waterfactuur. 
 
 
7. KENNISNAME BUDGETWIJZIGING 1 DIENSTJAAR 2017 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 
VRIJE TIJD. 
 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van de budgetwijziging 1 van het budget 2017 
van het AGB. 
 
 
8. GOEDKEURING AANPASSING MEERJARENPLAN 1 DIENSTJAAR 2017 STADSBESTUUR 
NIEUWPOORT. 
 
De raad keurde in zitting dd. 22 december 2016 het meerjarenplan 2014 – 2019 goed n.a.v. het 
budget 2017 en goedkeuring van het budget 2017.  Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde 
aanpassing 1 van het meerjarenplan 2017 te willen goedkeuren. 

 
9. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2  STADSBESTUUR NIEUWPOORT DIENSTJAAR 2017. 
 
De raad keurde in zitting dd. 22 december 2016 het meerjarenplan 2014 – 2019 goed n.a.v. het 
budget 2017 en goedkeuring van het budget 2017. Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde 
budgetwijziging 2 dienstjaar 2017 te willen goedkeuren. 
 
 
10. WESTHOEKOVERLEG – PARTICIPATIE AAN DE ORGANISATIE VAN WIJK-WERKEN IN DE 
REGIO WESTHOEK EN AANVULLENDE OVEREENKOMST 
 
Per 1 januari 2018 houdt het PWA-stelsel op te bestaan. Het wordt hervormd naar een systeem van 
wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
om samen te werken met de interlokale vereniging Westhoekpersoneel (Westhoekoverleg) om het 
wijk-werken in de regio westhoek (incl. Nieuwpoort) te organiseren.  
Aan de raad wordt gevraagd de aanvullende overeenkomst goed te keuren en akkoord te gaan met 
de werkingsprincipes.  
 
 
11. WESTHOEKOVERLEG - OPRICHTING DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK 
 
De dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek wordt opgericht om de bestuurskracht van de 
Westhoekgemeenten te verhogen. Er wordt een intergemeentelijk model voor beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering gecreëerd, gebaseerd op de gemeentelijke beleidsbeslissing. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de motiveringsnota, het 
bestuursplan, het ondernemingsplan, de ontwerp statuten en aan het voorstel tot oprichting van de 
dienstverlenende vereniging ‘Westhoek'. 
 
 
12. OCMW AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020 – EXPLOITATIE- EN 
INVESTERINGSBUDGETWIJZIGING NR. 1 DIENSTJAAR 2017 
 
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van 
het OCMW Nieuwpoort met een gemeentelijke toelage in het dienstjaar 2020 ten bedrage van  
2.588.216 Euro. 
Aan de raad wordt eveneens gevraagd akte te nemen van de exploitatie- en 
investeringsbudgetwijziging nr. 1 – dienstjaar 2017; de wijziging heeft geen impact op de 
gemeentelijke toelage. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
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13. BUDGET 2018 OCMW NIEUWPOORT 
 
Aan de raad wordt gevraagd het budget 2018 van het OCMW Nieuwpoort goed te keuren. 
 
14. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 12 DECEMBER 2017. 
 
De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting dd. 12 
december 2017. 
 
 
15. DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN, WIJZIGING EN 
HERVASTSTELLING 
 
Aan de raad wordt gevraagd om het begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten te wijzigen 
en opnieuw vast te stellen. Het drempelbedrag dagelijks bestuur dient in overeenstemming te worden 
gebracht met het drempelbedrag voor opdrachten met een beperkte waarde inzake de wet op de 
overheidsopdrachten. 
 
 
16. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 7 DECEMBER 2017. 
 
De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting dd. 7 
december 2017. 
 
 
 
17. TOETREDING TOT DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING TMVS 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS 
(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services), volgens de modaliteiten 
vastgelegd in de oprichtingsbundel en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting 
van TMVS.  De deelname in TMVS realiseert zich via het onderschrijven van aandelen. 
 
 
18. AANKOOP 100 PVC ZANDVANGERS VOOR HET STRAND - GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van 100 nieuwe PVC zandvangers 
voor op het sportstrand en aan de redderscabines; de dienst netheid beschikt momenteel niet over 
voldoende zandvangers voor de winterperiode. De kosten zijn geraamd op 15.000 Euro (incl. BTW).  
De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 
19. AANKOOP ZEVEN NIEUWE STRANDDOUCHES VOOR DE ZEEDIJK - GOEDKEURING. 
 

Aan de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een 7 nieuwe stranddouches om 
op de zeedijk te plaatsen ter hoogte van het Hendrikaplein, de Veurnestraat, de Lefebvrestraat, de 
Henegouwenstraat, de Brabantstraat, de Vlaanderenstraat en de Meeuwenlaan; de huidige douches 
op de zeedijk hebben ongeveer 15 jaar dienst en zijn aan vervanging toe. 
De kosten zijn geraamd op 17.000 Euro (incl. BTW). 
 De nodige kredieten moeten worden voorzien.

 
20. AANPLANTEN EN BEHEER STRAATBOMEN – GOEDKEURING  
 
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen jaarlijks nieuwe bomen voorzien en de bestaande 
straatbomen dienen vakkundig te worden onderhouden. Ook een aantal dode, zieke of kwijnende 
bomen moeten regelmatig worden vervangen. Omdat  de groendienst het aanplanten en beheren van 
straatbomen niet in eigen beheer kan uitvoeren en het voordeliger is deze werken uit te besteden 
werd hier voor een bestek opgemaakt.   
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het aanplanten en beheer van straatbomen, 
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met een geraamd bedrag van 12.000 Euro (BTW excl.) te willen aanvaarden en goed te keuren. 
De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 
 
21. LEVEREN EN PLAATSEN VAN TENNISVELDVERLICHTING - VASTSTELLING 
LASTVOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN. 
 
 
Dit jaar werd er een nieuw tennisveld aangelegd in het Astridpark, zodat er 6 tennisvelden 
beschikbaar zijn voor de tennisclub Issera. 
Het nieuwe terrein ligt net naast de 4 bestaande tennisvelden welke een 8-tal jaar geleden uitgerust 
werden met een verlichtingsinstallatie. 
Om meer gebruik te kunnen maken van het nieuwe tennisveld wordt gevraagd om dit eveneens te 
voorzien van verlichting. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek tot het leveren en plaatsen van 4 
verlichtingsmasten met telkens 2 LED-stralers, met een geraamde kostprijs van 38.768,40 Euro (incl. 
BTW) te willen aanvaarden en goed te keuren. 
De nodige kredieten moeten worden voorzien. 
 
 
22. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE - DORP - WIJZIGING ZONE 14 (ZONE 
VOOR MANEGE) + ZONE 4AP (PUBLIEK TOEGANKELIJK PARK): STUDIEOPDRACHT. 
 
Het college van burgemeester en schepenen dd. 21 november 2017 stelt voor om een Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringplan Ramskapelle - Dorp - wijziging zone 14 (zone voor manege) + zone 4AP 
(publiek toegankelijk park) op te maken met volgende zonering: de zone 14 (zone voor manege) + 
zone 4AP (publiek toegankelijk park) zoals vastgesteld in het BPA Ramskapelle - Dorp, goedgekeurd 
bij ministerieel besluit dd. 27 juli 2007.  
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek goed te keuren en de studieopdracht te gunnen 
bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure. De 
studieopdracht wordt geraamd € 40.000 Euro. 
 
23. GECORO: ONTSLAG MIA RAMOUDT EN VASTSTELLEN NIEUW LID. 
 
Mevrouw Mia Ramoudt, effectief lid van de vertegenwoordiger van de seniorenorganisatie OKRA in de 
GECORO, heeft haar ontslag ingediend als lid van de GECORO. OKRA Nieuwpoort stelt voor om 
mevr. Rosanne Bruneel, momenteel plaatsvervangend lid, aan te stellen als effectief lid en mevr. 
Astrid Nijs aan te stellen als plaatsvervangend lid.  
Aan de raad wordt gevraagd deze aanpassing in de ledenlijst van GECORO te willen goedkeuren. 
 
24. GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING OP HET PLAATSEN VAN 
TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN - HERVASTSTELLING: AANPASSEN 
VERORDENING. 
 
De Lombardsijdestraat, zijnde een weg van het Vlaams Gewest - Afdeling Maritieme Dienstverlening 
en Kust, werd heraangelegd. Door deze heraanleg zijn er grote voetpaden gecreëerd waarbij op 
sommige plaatsen het voetpad een breedte heeft van 8,70 m.  
 
De huidige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van terrassen op het 
openbaar domein voorziet een uitsprong van maximaal 3 m.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de  gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het 
plaatsen van terrassen op het openbaar domein te wijzigen waarbij in de Lombardsijdestraay een 
uitsprong van maximaal 4 m kan toegelaten worden. 
 
 
25. AANPASSING REGLEMENT VOORDEELPAS 2018 
 
De raad stelde in zitting dd. 22 december 2016 het reglement vast inzake de voordeelpas jeugd – 
sport – cultuur en de onderwijscheques. 
Thans wordt aan de raad gevraagd enkele aanpassingen in het bestaande reglement vast te stellen:   
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definiëring term inwoner en begrenzing en verduidelijking bij enkele tussenkomsten voor wie een 
voordeelpas met code heeft.  Daarnaast Er zijn specifieke regels op vlak van aanvraag code en/of 
aankoop onderwijscheques voor feitelijk samenwonenden of in geval van registratie gedeelde woonst.  
Vanaf volgend schooljaar zijn er onderwijscheques van verschillende waarde te koop: 10, 50, 100 of 
150 euro. Er werden  tevens artikels aan het reglement toegevoegd betreffende betwisting en 
bescherming van persoonlijke gegevens. 
De pas wordt niet meer jaarlijks op naam verstuurd. Elk gezin met kinderen/jongeren van 2,5 t/m 25 
jaar ontvangt begin januari een infofolder. Wie geïnteresseerd is in de voordeelpas kan er een afhalen 
bij dienst Cultuur of het Infopunt Welzijn.  
 
 
 
26. REGLEMENT PARKEER PLUS ZORG 
 
Via een sticker kunnen inwoners van Nieuwpoort aangeven dat zorgverstrekkers tijdelijk de 
parkeerplaats ter hoogte van hun garage/inrit mogen gebruiken. Dit systeem kreeg de naam Parkeer 
plus Zorg (P + Z).  Zorgverstrekkers kunnen (mits voldaan aan de voorwaarden) een kaart met 
hetzelfde logo afhalen. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerp van reglement te willen goedkeuren en vast te 
stellen. 
 


