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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 24 MEI 2018 - 19.30 U - RAADZAAL

OPENBARE ZITTING
1. MACHTIGING VAN DE GEMEENTE AAN EEN INTERGEMEENTELIJK 
SAMENWERKINGSVERBAND OF VERZELFSTANDIGE ENTITEIT TOT HET INNEN VAN DE 
GEMEENTELIJKE CONTANTBELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE INZAMELING, HET 
HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN.

De IVVO heeft een voorstel ingediend inzake de vereenvoudiging van (terug)betalingen diftar 
belastingen/retributies. De raad dient hiervoor aan de IVVO een volmacht te geven zodat zij zelf 
kunnen instaan voor terugbetalingen zonder dat hiervoor tussenkomst van de financiële dienst nodig 
is.

2. KERKFABRIEK SINT BERNARDUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2017

Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van kerkfabriek gunstig te adviseren. De 
gemeentelijke toelage werd niet overschreden.

3. KERKFABRIEK SINT GEORGIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2017

Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van kerkfabriek gunstig te adviseren. De 
gemeentelijke toelage werd niet overschreden.

4. KERKFABRIEK SINT LAURENTIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2017

Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van kerkfabriek gunstig adviseren. De 
gemeentelijke toelage werd niet overschreden.

5. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW – JAARREKENING DIENSTJAAR 2017.

Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van kerkfabriek gunstig adviseren. De 
gemeentelijke toelage werd niet overschreden.

6. GASELWEST- ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 25 JUNI 2018.

Aan de Raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 25 juni 2018 en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur 
van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijziging.

7. INFRAX WEST –ALGEMENE VERGADERING DD. 26 JUNI 2018.

Aan de Raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van Infrax dd. 26 juni 2018 en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 
verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging 
en aan de statutenwijziging.

8. CEVI – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 25 MEI 2018. BEKRACHTIGING BESLUIT 
CBS DD. 8 MEI 2018.

Aan de raad wordt ter bekrachtiging het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 
mei 2018 voorgelegd waarin de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van CEVI op 
25 mei 2018 werden goedgekeurd. Daarbij zou de heer Bert Gunst als vertegenwoordiger van de stad 
Nieuwpoort fungeren.
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9. I.V.V.O. ALGEMENE VERGADERING DD. 19 JUNI 2018.

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
de I.V.V.O. op 19 juni 2018 en wordt voorgesteld om de heer Kris Vandecasteele als 
vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort aan te duiden.

10. I.K.W.V. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING DD. 27 JUNI 2018.

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
I.K.W.V. op 27 juni 2018. De heer Wim Demeester wordt voorgesteld als vertegenwoordiger voor de 
stad Nieuwpoort.

11. CIPAL ALGEMENE VERGADERING DD. 15 JUNI 2018.

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL op 15 juni 
2018 voorgelegd. Tevens worden de heren Jos Decorte en Wim Demeester, respectievelijk als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld, zoals bepaald in het 
raadsbesluit dd. 22 maart 2018.

12. VVOG JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 14 JUNI 2018.

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de jaarlijkse Statutaire 
Algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen op 14 juni 2018.
De heer Kris Vandecasteele, schepen, werd eerder reeds, bij raadsbesluit dd. 31  januari 2013, 
aangesteld als afgevaardigde voor de stad Nieuwpoort.

13. ZEFIER - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De raad van bestuur van Figga heeft de splitsing van Figga voorgesteld, door afsplitsing enerzijds 
naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier cvba. Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten van de 
bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba, dd. 28 juni 2018, op basis van de bekomen 
documenten goed te keuren. Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen.

14. DE LIJN -GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD. 29 MEI 2018.

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de 27e algemene vergadering 
van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op 29 mei 2018.
De heer Eddy Louwie Vandecasteele, raadslid, wordt voorgesteld als vertegenwoordiger voor de stad 
Nieuwpoort.

15. TMVS DV – ALGEMENE JAARVERGADERING DD. 20 JUNI 2018.

Bij raadsbesluit dd. 21 december 2017 werd de toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS 
goedgekeurd. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agendapunten voor de 
algemene jaarvergadering van TMVS dv dd. 20 juni 2018. De raad wordt gevraagd een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen en dit voor de rest van de 
legislatuur.

16. JEUGD- SPORTLOKALEN: URGENT HERSTEL HOUTEN BUITENDEUREN EN RAMEN

Wegens de erbarmelijke toestand van enkele deurramen van scouts-, chiro en atletiek gebouw 
moeten enkele dringende herstellingswerkzaamheden gebeuren. Deze werken worden geraamd op 
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78.650,00 EUR (incl. BTW) voor de levering en plaatsing van 6 grote deurramen en 3 dubbele 
deurramen met paniekfunctie en een vaste som voor het herstellen van hang- en sluitwerk.

17. AKTENAME AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR.

Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 voorziet in een gezamenlijke ambtelijke leiding van 
gemeente en OCMW; er is een bijzondere overgangsregeling om tegen uiterlijk 1 augustus 2018 tot 
de invulling van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur te komen. Momenteel zijn er 
twee titularissen van het ambt van secretaris (één bij de stad en één bij het OCMW). De raad besliste 
in zitting van 22 maart 2018 om een oproep te doen naar de titularissen van het ambt van secretaris 
van de stad en het OCMW om zich binnen de dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van 
algemeen directeur van de stad en het OCMW Nieuwpoort. Beide functiehouders hebben in 
consensus een  organisatievoorstel opgemaakt.
Voor het ambt van algemeen directeur werd vervolgens één kandidaatstelling ontvangen, nl. vanwege 
de stadssecretaris. Dit heeft voor gevolg dat de stadssecretaris dhr. Benoit Willaert van rechtswege 
wordt aangesteld als algemeen directeur. De OCMW-secretaris wordt aangesteld als Directeur 
Sociaal Huis. 


