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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 22 FEBRUARI 2018 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. CONTANTBELASTING OP HET INZAMELEN VAN AFVAL IN HET RECYCLAGEPARK. 
 
Naar aanleiding van een klacht werd vastgesteld dat het retributiereglement inzake het containerpark 
niet strookt met de werkelijk gehanteerde tarieven voor wat betreft fracties die minder wegen dan 5 kg. 
Wanneer een gebruiker een fractie deponeert die minder weegt dan 5 kg vermeldt het ticket een 
gewicht van 0 kg maar wordt toch een fractie aangerekend van 5 kg. Een en ander heeft te maken 
met de software van de weegbrug en de beperktheid van dergelijke weegbruggen om tot op de 
kilogram te wegen.  
Voorgesteld wordt om het reglement aan te passen zodat dit in overeenstemming is met de praktijk 
waarbij betalende fracties < 5kg worden aangerekend als 5 kg.  
 
 
2. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS - BUDGET 2018 
 
De raad verdaagde in zitting dd. 26 oktober 2017 het punt betreffende de aktename van het budget 
2018 van de kerkfabriek Sint-Bernardus. Aan de kerkfabriek werd gevraagd het ontwerp van budget 
aan te passen. Het is aangewezen de uitgaven die normaliter te catalogeren vallen als investeringen, 
zijnde de installatie van een beeldweergavesysteem, in te schrijven in het budget en deze te 
financieren met een investeringstoelage in plaats van met een exploitatietoelage.  
Na deze aanpassing is de gemeentelijke exploitatietoelage vastgesteld op 42.065,87 EUR, waarvan 
90 % ten laste van het stadsbestuur Nieuwpoort zijnde 37.859,28 EUR en 10 % ten laste van het 
gemeentebestuur Koksijde zijnde 4.206,59 EUR. Deze gemeentelijke exploitatietoelage ligt binnen het 
voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019. De gemeentelijke investeringstoelage is 
vastgelegd op 8.556,80 EUR waarvan 90% ten laste van het stadsbestuur Nieuwpoort zijnde 7.701,12 
EUR en 10% ten laste van het gemeentebestuur Koksijde zijnde 855,68 EUR. 
De nodige kredieten worden voorzien. Aan de raad wordt gevraagd expliciet akkoord te gaan met het 
budget 2018.  
 
3. AANSTELLING LEDEN WIJKRAAD NIEUWPOORT-BAD 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer Muys Willy en de heer Van der Biest Edmond aan te 
stellen als stemgerechtigde leden in de wijkraad Nieuwpoort-Bad. 
 
4. OCMW - AKTENAME DAGORDE OCMW RAAD DD. 10 JANUARI 2018. 
 
De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting dd. 10 
januari 2018. 
 
 
5. OCMW - AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 24 JANUARI 2018. 
 
De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting dd. 24 
januari 2018. 
 
 
6. DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK - AFVAARDIGING 
 
Aan de Raad wordt gevraagd vertegenwoordigers aan te duiden voor de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek. 
 
7. KLACHTENRAPPORT 2017. 
 
De raad wordt gevraagd om akte te nemen van het klachtenrapport 2017. Er werden 3 klachten 
ingediend waarvan er 2 gegrond bevonden werden. 
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8. JAARREKENING 2016 CVBA VERENIGING VLAAMSE VISVEILING. 
 
De raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de cvba Vereniging 
Vlaamse Visveilingen goed te keuren. Deze bevat onder andere de jaarrekening 2016. De stad 
formuleert een voorbehoud m.b.t. deze jaarrekening. 
 
9. UITVOEREN VAN INSTANDHOUDINGSWERKEN VREDEGERECHT – 
POLITIECOMMISSARIAAT - VERREKENING HERMETSELEN DAKKAPELLEN. 
 
De Raad keurde de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast voor dringende 
instandhoudingswerken aan het Vredegerecht-Politiecommissariaat, beschermd erfgoedgebouw. Na 
een open procedure werden de werken toegewezen aan de firma Artes Woudenberg n.v. Lieven 
Bauwensstraat 42 8200 Sint-Andries voor een bedrag van 130.408,13 EURO (excl. BTW) of 
157.793,84 (incl. BTW). Na het plaatsen van de stelling werd vastgesteld dat de dakkapellen en 
specifiek de frontons in zeer slechte staat waren en dat de frontons niet meer verankerd waren aan de 
dakconstructie. Het massief kon met de hand bewogen worden. Na deze vaststelling werd besloten 
dat de dakkapellen en specifiek de frontons volledig moeten hermetseld worden. Tevens waren de 
gesculpteerde bakstenen (profielstenen) enorm verweerd dat er nieuwe profielstenen moeten worden 
vervaardigd. Er wordt voorgesteld om de frontons van de dakkapellen volledig te demonteren en 
herop te metsen. De kosten hiervoor bedragen 54.739,90 EUR (excl. BTW) wat een meerkost 
meebrengt van 31.654,70 EUR (excl. BTW). 
  
 
10. UITVOEREN VAN INSTANDHOUDINGSWERKEN VREDEGERECHT – 
POLITIECOMMISSARIAAT - VERREKENING HERSTEL HOUTEN RAMEN. 
 
De Raad keurde de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast voor dringende 
instandhoudingswerken aan het Vredegerecht-Politiecommissariaat, beschermd erfgoedgebouw. Na 
een open procedure werden de werken toegewezen aan de firma Artes Woudenberg n.v. Lieven 
Bauwensstraat 42 8200 Sint-Andries voor een bedrag van 130.408,13 EUR (excl. BTW) of 157.793,84 
EUR (incl. BTW). Bij het afwrijven van het schilderwerk werd vastgesteld dat de houten ramen in de 
huidige toestand niet kunnen geschilderd worden. Er wordt voorgesteld om een miniem herstel aan 
het houtwerk uit te voeren, zoals enerzijds het herstel met epoxy als herstel door het plaatselijk 
inbrengen van hout met afwerking van een dorpelprofiel in zink, het vastzetten van de beglazing en 
het aanbrengen van een plexibeglazing.  De zolderramen worden verwijderd en gestapeld en 
vervangen door een houten constructie met een plaat met een print van het raam. De kosten van deze 
verrekening bedraagt 29.750,00 EUR (excl. BTW) of 35.977,50 (incl. BTW). 
 
11. UITVOEREN VAN INSTANDHOUDINGSWERKEN VREDEGERECHT – 
POLITIECOMMISSARIAAT - VERREKENING HERSTEL STREKKEN BOVEN RAMEN. 
 
De Raad keurde de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast voor dringende 
instandhoudingswerken aan het Vredegerecht-Politiecommissariaat, beschermd erfgoedgebouw. Na 
een open procedure werden de werken toegewezen aan de firma Artes Woudenberg n.v. Lieven 
Bauwensstraat 42 8200 Sint-Andries voor een bedrag van 130.408,13 EUR (excl. BTW) of 157.793,84 
EUR (incl. BTW). Na het plaatsen van de stelling werd vastgesteld dat sommige bakstenen strekken 
boven de ramen verzakt waren en rusten op de houten ramen. Er wordt voorgesteld om de bakstenen 
strekken te hermetsen, door de strekken omzichtig op te breken, het plaatsen van een verzinkt L-ijzer 
en het terugmetsen van de bakstenen strek.  De kosten van deze verrekening bedraagt 5.810,40 EUR 
(excl. BTW) of 7.030,58 EUR (incl. BTW). 
 
 
12. UITVOEREN VAN INSTANDHOUDINGSWERKEN VREDEGERECHT – 
POLITIECOMMISSARIAAT - VERREKENING SCHILDEREN DAKRUITER. 
 
De Raad keurde de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast voor dringende 
instandhoudingswerken aan het Vredegerecht-Politiecommissariaat, beschermd erfgoedgebouw. Na 
een open procedure werden de werken toegewezen aan de firma Artes Woudenberg n.v. Lieven 
Bauwensstraat 42 8200 Sint-Andries voor een bedrag van 130.408,13 EUR (excl. BTW) of 157.793,84 
EUR (incl. BTW). Oorspronkelijk was voorzien om de dakruiter te demonteren en af te voeren naar 
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een stockageplaats binnen de stad, met de bedoeling om de dakruiter mettertijd volledig te 
restaureren en achteraf terug te plaatsen. Tijdens de onderhandeling werd geopteerd om enkel de 
loshangende houten delen te demonteren, de constructieve houtverbindingen te controleren en te 
herstellen en de kolomvoeten waterdicht af te dekken. Tevens zouden alle antennes van de dakruiter 
afgenomen worden. Het was niet voorzien om de dakruiter te schilderen.  Nu alle houtwerk is 
geschilderd valt het op dat de dakruiter niet geschilderd is. Er wordt voorgesteld om de dakruiter 
alsnog te schilderen. De kosten van deze verrekening bedraagt 4.983,03 EUR (excl. BTW) of 6.029,47 
EUR (incl. BTW). 
 
13. AANKOOP VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOBUS VOOR DE GEMEENTELIJKE 
BASISSCHOOL - GOEDKEURING. 
 
Het betreft een dossier tot aankoop van een nieuwe 2de handsbus voor de gemeentelijke basisschool. 
De huidige tweedehandse bus is ondertussen bijna 13 jaar oud. Het was initieel de bedoeling dat de 
tweedehandse bus minimaal 4 jaar dienst zou doen, de bus rijdt ondertussen reeds bijna 7 jaar rond 
met de kinderen van de gemeentelijke basisschool. De bus werd een eerste maal in dienst genomen 
in maart 2005, de bus was dus reeds 6 jaar oud toen deze in dienst werd genomen door het 
stadsbestuur. De laatste 7 jaar waren er relatief weinig kosten aan de schoolbus. Nu beginnen steeds 
meer kosten aan de schoolbus te komen. Bepaalde (vervang)onderdelen zijn ondertussen niet meer 
verkrijgbaar.Er zijn problemen met de deur vooraan, een nieuw slot is niet meer verkrijgbaar. Tijdens 
de laatste schouwing werden een aantal opmerkingen gegeven door het keuringsorganisme. 
Ondertussen is gebleken dat de koppeling van de schoolbus compleet versleten is. 

 
14. AANKOOP BACKUP & DISASTER RECOVERY SOLUTION 
 
Het stadsbestuur maakt gebruik van een eenvoudige Network Attached Storage (NAS) gelocaliseerd 
in het datacentrum van woon- en zorgcentrum De Zathe om de dagelijkse backups naar toe te 
schrijven. Deze combinatie ervoor zorgt dat de oplossing moeilijk schaalbaar is, complex om te 
onderhouden en bijzonder traag werkt bij het terugzetten van een benodigde backup (vaak diverse 
uren per virtuele machine).De beschikbaarheid en bruikbaarheid van backups in een organisatie als 
Stad Nieuwpoort is bijzonder groot belang. Er wordt voorgesteld om een nieuw en performanter 
backup systeem aan te schaffen. 

 
 
15. LEVEREN EN PLAATSEN ONDERGRONDSE KERSTVERLICHTINGSKABEL, 
BOVENGRONDSE AANSLUITPUNTEN, KERSTVERLICHTINGSKAST EN BLAASBUIS IN DE 
ALBERT I LAAN TUSSEN KRUISPUNT JOZEF CARDIJNLAAN EN LOUISWEG (OOSTKANT 
TRAMBEDDING) 
 
Er wordt voorgesteld om de kruinen van de bomen langs de gewestweg N34 te verlichten met kerst- 
en nieuwjaar. Hiertoe dient een ondergrondse verlichtingskabel te worden geplaatst vanuit een 
stroomverdeelkast naar de 66 cilindrische palen  (0,60 m bovengronds). Het plaatsen van de 
kerstverlichtingskabel gebeurt in een gemeenschappelijke sleuf van de nutsbedrijven tijdens de 
wegenwerken in het deel Jozef Cardijnlaan – Louisweg. 
 
 
16. GECORO: JAARLIJKS VERSLAG BEHEER WERKINGSMIDDELEN 2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het werkingsverslag over het beheer van de 
werkingsmiddelen van de Gecoro over het dienstjaar 2017. 
 
17. INZAMELING TEXTIEL – OVEREENKOMSTEN – VERLENGING 
 
De opdracht betreft het verlengen van de bestaande overeenkomsten tot ophaling van het textiel. De 
verlenging is voorzien voor 5 jaar met jaarlijkse opzegmogelijkheid.  
 
18. AANVULLING REGLEMENT VOORDEELPAS 2018 
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De raad keurde in zitting van 21 december 2017 de aanpassing van het reglement voordeelpas 2018 
goed. Thans wordt voorgesteld om de definitie van “gezin” aan te passen en een bepaling op te 
nemen inzake privacy; dit na juridisch advies te hebben ingewonnen. 

 
19. SENIORENRAAD - AANSTELLING EN ONTSLAG LEDEN 
 
Aan de Raad wordt gevraagd het ontslag van mevrouw Mia Ramoudt uit de Seniorenraad te 
aanvaarden en mevrouw Astrid Nijs aan te stellen als nieuw lid. 
 
20. VACANTVERKLARING BETREKKING FINANCIEEL BEHEERDER. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de functie van financieel beheerder vacant te verklaren bij wijze van 
aanwerving.  
 


