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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 28 FEBRUARI 2019
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Karin Debruyne Vancoillie: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 34;
Sara Neudt: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 35

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de zitting van 24 januari 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd op de volgende
zitting aangezien ze niet tijdig aan de raadsleden werden voorgelegd.

OPENBARE ZITTING
1. OP VRAAG VAN RAADSLID VANBLAERE JOHAN DD. 13 FEBRUARI 2019: INVOEREN
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF VERVANGEN VAN
VERBLIJFSVERGUNNING 'BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER TIJDELIJK VERBLIJF' (ELEKTRONISCHE A-KAART).
De Raad,
Regelgeving
Gelet op art. 21 van het Lokaal Decreet;
Feiten en motivering
-Vraag van raadslid Vanblaere Johan dd. 13 februari 2019 om onderhavig punt toe te voegen aan de
dagorde van deze gemeenteraad:’ Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of
vervangen van de verblijfsvergunnning ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk
verblijf ‘(elektronische A-kaart)
-Toelichting hierover gegeven door raadslid Vanblaere Johan
Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve
Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de aanvragen tot
verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de
administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke verschillende stappen door de
gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden
afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve afhandeling door de gemeenten beduidend
omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister –
tijdelijk verblijf, dan voor de andere verblijfsvergunningen en ongeveer 50 euro bedroeg.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 1968
tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12
oktober 1953, een artikel 2§2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om
een retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit
vastgelegde verblijfsvergunningen.
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een retributie
kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. Het besluit legde het
maximumbedrag vast op 50 euro.
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Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie arbeids- en
tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die om die prestatie of
dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een
verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de burger waarvoor een retributie kan
worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de kost voor de materiële aanmaak van de
vreemdelingenkaart.
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd op de
bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de verlenging,
vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk
verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is.
Voorstel van beslissing ingediend door het raadslid:
Gelet op

 De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
 De financiële toestand van onze gemeente.
 De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2
februari 2017.
 Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten
retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling
van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing
van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12
oktober 1953, goedgekeurd in de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het
Staatsblad van 20 maart 2017.
 De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie verleent aan
de gemeenten.
 Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
gemeentelijke belastingen en retributies.
 Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid
niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.
 Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 50 euro.
Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad van Nieuwpoort te beslissen tot het invoeren van een
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart).
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad van Nieuwpoort beslist een retributiereglement in te voeren voor het
vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart), met volgende artikelen:

Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie
gevestigd op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf: de elektronische A- kaart.
De retributie bedraagt 50 euro per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden geïnd.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing,
verlenging of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of via
overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar.
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.
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BESLUIT:

1 JA (Johan Vanblaere), 20 NEEN, BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Bijgevolg beslist de raad om het voorstel van raadslid van Vanblaere Johan tot invoeren van een
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘bewijs
van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’ (elektronische A-kaart) niet goed te
keuren.
Kennis van dit besluit te geven aan de dienst bevolking/burgerlijke stand.
2. VERVOERREGIO OOSTENDE – TOETREDING TOT VERVOERREGIORAAD EN AANDUIDING
AFGEVAARDIGDEN.
De Raad,
Gelet op art. 40, 285 en 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de conceptnota “Met
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal
tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag'” op 18 december 2015;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering dd. 20 juli 2018 van het Voorontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering dd. 20 juli 2018 betreffende de indeling van
het grondgebied van het Vlaams Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s waarbij de stad Nieuwpoort deel uitmaakt van de vervoerregio Oostende;
Gelet op het huishoudelijk reglement dat besproken werd tijdens de introductiebijeenkomst van de
vervoerregioraad Oostende dd. 4 december 2018;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering dd. 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Overwegende dat gevraagd wordt om toe te treden tot de vervoerregio Oostende en de
vervoerregioraad Oostende;
Overwegende dat er voor elke vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt en worden goedgekeurd;
Overwegende dat de steden en gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze
vervoerregioraad op deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio;
Overwegende dat het engagement voor de Stad Nieuwpoort het volgende inhoudt: actief
participeren aan de werking en de overlegmomenten, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen
Mobiliteitsplan), en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Overwegende dat gevraagd wordt om het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen
inzake verkeersveiligheid, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met
uitzondering van fietssnelwegen, het adviseren aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio;
Overwegende dat gevraagd wordt om een bestuurlijke en een ambtelijke vertegenwoordiger aan te
duiden om te zetelen in de vervoerregioraad Oostende;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de heer burgemeester Geert Vanden Broucke aan te
duiden als bestuurlijke vertegenwoordiger en Barbara Wyseure en als vervanger Karen Sanders, aan
te duiden als ambtelijke vertegenwoordiger;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( )

De stad Nieuwpoort te laten toetreden tot de vervoerregio Oostende en de vervoerregioraad
Oostende en zich akkoord te verklaren met het engagement dat hiermee gepaard gaat.
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BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2. De heer burgemeester Geert Vanden Broucke aan te duiden als bestuurlijke
vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Oostende.
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3. Barbara Wyseure en Karen Sanders als vervanger aan te duiden als de ambtelijke
vertegenwoordigers van de stad Nieuwpoort in de vervoerregio Oostende. De ambtelijke
vertegenwoordigers zijn gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Art.4.

Alle gegevens in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad.

Art.5.

Kennis van dit besluit te bezorgen aan de technische dienst, dienst preventie, PZ Westkust en
het secretariaat van de vervoerregio.

3. GOEDKEURING LOCATIES PLAATSEN OBSERVATIECAMERA’S VOOR DE POLITIEZONE
WESTKUST.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en art. 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(GDPR);
Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dd. 25 mei 2018;
Gelet op de camerawet dd. 25 mei 2018;
Gelet op de politierichtlijn (EU) 2016/680 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Gelet op de e-mail dd. 14 januari 2019 van Nicholas Paelinck, korpschef bij de politiezone
Westkust, betreffende de vraag om de locaties voor het plaatsen van de observatiecamera’s te laten
goedkeuren in de gemeenteraad;
Overwegende dat op volgende locaties met bijgevoegde decimale GPS coördinaten,
observatiecamera’s zullen worden geplaatst:
-

Nieuwpoort Marktplein (51.1295497, 2.7521263);

-

Nieuwpoort Langestraat - Markstraat (51.1321797, 2.7522847);

-

Nieuwpoort Albert I laan - Hendrikaplein (51.1504713, 2.7207653);

-

Nieuwpoort Albert I laan - Lefebvrestraat (51.14816, 2.7156956);

-

Nieuwpoort Albert I laan - Sint-Bernardusplein (51.1461318, 2.7110228);

Overwegende dat de observatiecamera’s conform de camerawet dd. 25 mei 2018 worden
geplaatst;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De onderstaande locaties met bijgevoegde decimale GPS coördinaten voor het plaatsen van
observatiecamera’s voor de Politiezone Westkust goed te keuren:

-

Nieuwpoort Marktplein (51.1295497, 2.7521263);

-

Nieuwpoort Langestraat - Markstraat (51.1321797, 2.7522847);
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-

Nieuwpoort Albert I laan - Hendrikaplein (51.1504713, 2.7207653);

-

Nieuwpoort Albert I laan - Lefebvrestraat (51.14816, 2.7156956);

-

Nieuwpoort Albert I laan - Sint-Bernardusplein (51.1461318, 2.7110228).

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de
Gegevensbeschermingsautoriteit, de korpschef van de politiezone Westkust en de dienst
veiligheid en preventie.

4. AANSTELLING VASTSTELLER VAN INBREUKEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS).
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en art. 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GASwet);
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 december 2013 houdende de vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen zoals bepaald in artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziet dat de inbreuken die bestraft
kunnen worden met administratieve sancties onder meer kunnen vastgesteld worden door de
gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een
besluit zijn vastgelegd;
Overwegende dat de ambtenaar belast met de vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot administratieve boetes tegelijkertijd moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

Ten minste 18 jaar oud zijn;

-

Niet veroordeeld geweest zijn, zelf niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf
bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen
wegen inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die
bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor
andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid;

-

Minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;

-

Voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding;

Overwegende dat de heer Dierinckx Stijn, Deskundige openbaar domein, de opleiding tot
vaststeller gemeentelijke administratieve sancties volgde van 22 november 2018 tot en met 14
december 2018 aan de West-Vlaamse politieschool;
Overwegende dat de heer Dierinckx Stijn, Deskundige openbaar domein, geslaagd is voor de
opleiding tot vaststeller in het kader van gemeentelijke administratieve sancties en voldoet aan de
andere opgelegde voorwaarden;
Overwegende dat voorgesteld wordt de heer Dierinckx Stijn, Deskundige openbaar domein, aan te
stellen als vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot gemeentelijke administratieve
sancties;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Dierinckx Stijn, deskundige openbaar domein, aan te stellen als vaststeller van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties in uitvoering van de wet van 13 mei
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.
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Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst, aan het afdelingshoofd technische
dienst en dienst veiligheid en preventie.

5. BELASTING OP ONTGRAVINGEN
De Raad,
Gelet op art. 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op art. 2, 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet dd. 28 mei 2010 en
7 februari 2012;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 november 2013 houdende vaststelling van de belasting op de
ontgravingen voor de periode 2014-2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de verdaging van de belasting op de
ontgravingen voor het aanslagjaar 2019;
Overwegende dat het belastingreglement op de ontgravingen verviel op 31 december 2018; dat het
reglement volgens de beslissing van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019 dient hernieuwd
te worden teneinde de gemeentefinanciën in evenwicht te houden;
Overwegende dat ontgravingen kosten voor de gemeente meebrengen; dat door het vernieuwen
van de belasting hiervan een gedeelte kan teruggevorderd worden;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van rendabele
belastingen;
BESLUIT:

18 JA, 3 NEEN (Matthias Priem Sabine Slembrouck Johan Vanblaere), BIJ 0
ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

Voor het aanslagjaar 2019 een belasting te vestigen op de ontgravingen van stoffelijke
overblijfselen.

Art.2.

De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.

Art.3.

Het bedrag van de belasting voor de ontgraving van een urne, bedraagt € 13.
Het bedrag van de belasting voor de overige ontgravingen, bedraagt € 192.

Art.4.

Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, de ontgravingen:
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
- ambtshalve verricht door de gemeente.

Art.5.

De belastingen moeten contant betaald worden, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij
gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk opeisbaar.

Art.6.

De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.

Art.7.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en gemotiveerd worden
ingediend.

Art.8.

De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via e-mail via het
mailadres fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

Art.9.

Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van zes maanden
vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat
of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van inning van de belasting op een
andere wijze dan per kohier. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen de acht dagen na de indiening ervan.

Art.10. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet dd. 24 december 1996, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
GR dd. 28 februari 2019

blz. 9
Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Art.11. Het raadsbesluit dd. 28 november 2013 houdende vaststelling van de belasting op de
ontgravingen wordt opgeheven bij het in voege treden van onderhavig besluit.
Art.12. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.
Art.13. Kennis van dit besluit te geven aan de expert reken- en belastingdienst, het diensthoofd
bevolking en de financieel directeur.
6. W.V.I. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 28 FEBRUARI 2019 – GOEDKEURING
AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 436 en 447 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de W.V.I., inzonderheid art. 12 en 13;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aanstellingen vertegenwoordigers voor de W.V.I.;
Overwegende dat de W.V.I. per brief dd. 7 januari 2019 de Stad Nieuwpoort uitnodigt op de
buitengewone algemene vergadering dd. 28 februari 2019;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:






Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december 2018;
Benoeming leden raad van bestuur;
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
Goedkeuring code van goed bestuur;
Mededelingen;

Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de buitengewone algemene vergadering W.V.I. dd. 28 februari 2019 goed te
keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2. De heer Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort
aan te duiden als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de
W.V.I. dd. 28 februari 2019.
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3. Mevrouw Ann Gheeraert, schepen, Marktstraat 21, 8620 Nieuwpoort voor te dragen als lid
van de raad van bestuur van W.V.I.
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.4. De heer Jo Rousseau, raadslid, Zeedijk 9 bus 503, 8620 Nieuwpoort voor te dragen als lid
van de raad van bestuur met raadgevende stem.
Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de W.V.I. en de secretarie.

7. WESTKUSTPOLDER: AANDUIDING BESTUURSLEDEN.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het schrijven van Westkustpolder dd. 9 januari 2019 inzake de aanduiding van
raadgevende leden voor het polderbestuur van Westkustpolder;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aanstellingen vertegenwoordigers voor Westkustpolder;
Gelet op de Polderwet dd. 3 juni 1957, inzonderheid artikel 28;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Westkustpolder, vastgesteld op de Algemene
Vergadering van dd. 29 mei 2017 en goedgekeurd door Joke Schauwvliege, minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw dd. 29 november 2017, inzonderheid artikel 24;
Overwegende dat elke gemeente die geheel of deels binnen de gebiedsomschrijving van de polder
gelegen is, vertegenwoordigd wordt met raadgevende stem in het bestuur van de polder door de
burgemeester of de plaatsvervangende schepen;
Overwegende dat ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 een nieuwe
legislatuur gestart is; dat de gemeente naast de burgemeester als effectief lid, een schepen als
plaatsvervangend lid dient aan te duiden;

BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

De heer Geert Vanden Broucke, burgemeester, Willem De Roolaan 80, 8620 Nieuwpoort aan
te duiden als effectief raadgevend lid in het polderbestuur van Westkustpolder voor de
periode 2019-2024.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

De heer Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
plaatsvervangend raadgevend lid in het polderbestuur van Westkustpolder voor de periode
2019-2024.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en Westkustpolder.

8. TMVS - GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 18 januari 2019 van het TMVS betreffende de bijeenroeping van de
buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dd.
20 maart 2019 goed te keuren en een vertegenwoordiger aan te stellen;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:






Toetredingen en uittredingen;
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen;
Benoeming raad van bestuur;
Mededelingen;
Varia;

BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):
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Art.1.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv dd. 20 maart 2019 en de
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten, goed te
keuren:
1. Toetredingen en uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen;
3. Benoeming raad van bestuur;
4. Mededelingen;
5. Varia.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 19 JA TEGEN 2 NEEN:
Art.2. De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort,
eddy.louwie@nieuwpoort.be, aan te duiden om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVS dv en te volmachtigen om in naam van de gemeenteraad
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst
en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3. De heer Rik Lips, voorzitter gemeenteraad, Willem De Roolaan 88, 8620 Nieuwpoort,
rik.lips@nieuwpoort.be, aan te duiden als plaatsvervanger.
Art.4.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en
haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.

Art.5.

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan TMVS dv.

9. TMVS - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR (REGIO 1).
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 18 januari 2019 van het TMVS betreffende de bijeenroeping van de
buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad – aanduiding bestuurder raad van bestuur TMVS dv;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
TMSV periode 2019 – 2024 dient voor te dragen;
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 19 JA TEGEN 2 NEEN:

Art.1.

De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort,
eddy.louwie@nieuwpoort.be, voor te dragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur
van TMVS dv (regio 1).

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene, de dienst secretarie en aan TMVS dv.
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10. R.S.V.K. - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING, RAAD VAN
BESTUUR EN DIRECTIECOMITÉ.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven van het R.S.V.K. Westkust dd.13 december 2018 betreffende de algemene
vergadering dd. 12 maart 2019;
Gelet op de statuten van het R.S.V.K. Westkust;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om vertegenwoordigers voor te dragen voor de algemene vergadering,
de raad van bestuur en het directiecomité van het R.S.V.K. op de algemene vergadering dd. 12 maart
2019;
Overwegende dat ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 nieuwe
vertegenwoordigers dienen aangesteld te worden voor het bestuur van R.S.V.K. Westkust;
Overwegende dat conform de statuten van het R.S.V.K. de OCMW’s van het werkgebied in overleg
met het gemeentebestuur dienen over te gaan tot aanduiding van 3 vertegenwoordigers in de
algemene vergadering; twee van de drie vertegenwoordigers dienen OCMW-raadslid of lid van het
bijzonder comité sociale dienst te zijn;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort twee leden mag afvaardigen naar de raad van bestuur van
het R.S.V.K. en dat het om dezelfde personen moet gaan die voorgedragen worden als
vertegenwoordigers van de algemene vergadering;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort tevens één lid mag afvaardigen naar het directiecomité van
het R.S.V.K. en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als een van de
vertegenwoordigers van de algemene vergadering en de raad van bestuur;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Dhr. Wim Demeester, raadslid, Franslaan 172/0707, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het R.S.V.K. Westkust.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.2.

Dhr. Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het R.S.V.K. Westkust.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3.

Dhr. Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort aan
te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het R.S.V.K. Westkust.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.4.

dezelfde persoon als vermeld in artikel 2 tevens aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
raad van bestuur van het R.S.V.K. Westkust.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.5.

dezelfde persoon als vermeld in artikel 3 aan te duiden als vertegenwoordiger voor de raad
van bestuur van het R.S.V.K. Westkust.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
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Art.6.

dezelfde persoon als vermeld in artikel 2 en 4 aan te duiden als vertegenwoordiger voor het
directiecomité van het R.S.V.K. Westkust.

Art.7.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en het R.S.V.K.
Westkust.

11. MIDDENKUSTPOLDER - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BESTUURSVERGADERING
2019-2024.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Polderwet dd. 3 juni 1957, inzonderheid artikel 28;
Gelet op het schrijven van Middenkustpolder dd. 14 januari 2019 houdende de aanduiding van een
vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de bestuursvergaderingen voor de periode 2019 –
2024;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel gemeenteraad – aanduiding vertegenwoordiger voor de bestuursvergaderingen van
Middenkustpolder voor de periode 2019 – 2024;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger dient aangesteld te worden voor de
bestuursvergaderingen voor de periode 2019 – 2024;
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Art.1.

Dhr. Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als
vertegenwoordiger voor de bestuursvergaderingen van Middenkustpolder voor de periode
2019 – 2024.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan betrokkene, aan de dienst secretarie en aan
Middenkustpolder.

12. I.W.V.A. - GOEDKEUREN AGENDA, AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE
VERGADERING EN EEN BESTUURDER.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 445 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de I.W.V.A.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad tot voorlegging agendapunten van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 maart 2019 en de aanstelling van de afgevaardigden;
Gelet op het schrijven van de I.W.V.A. dd. 27 december 2018 betreffende de bijzondere algemene
vergadering dd. 29 maart 2019 en de aanduiding van kandidaat-bestuurder voor de I.W.V.A. periode
2019 - 2024;
Overwegende dat in de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 29 maart 2019 volgende
agendapunten worden behandeld:
1. Benoeming 6 bestuurders;
2. Benoeming 1 bestuurder met raadgevende stem, zijnde een raadslid die in de betrokken
gemeente verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat in toepassing van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de gemeenteraad
volgende punten dient te agenderen en de beslissingen ter zake voor te leggen vóór aanvang van de
algemene vergadering:
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1. Benoeming van 4 vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
2. Verdeling van 1.484 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers; het verdient
aanbeveling in de beslissing een bepaling te laten opnemen waarbij de verdeling van de
stemmen expliciet toegewezen wordt aan “de op de algemene vergadering aanwezige
afgevaardigden”;
3. Vaststelling van het mandaat dat aan de vertegenwoordigers wordt gegeven met betrekking
tot elk van de punten op de dagorde;
4. Voordracht kandidaat-bestuurder in de I.W.V.A. voor de periode 2019 – 2024;
5. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissingen ter zake aan de I.W.V.A.;
Overwegende dat in deze bijzondere algemene vergadering zal worden overgegaan tot de
algehele vernieuwing van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14
oktober 2018 en de start van een nieuwe legislatuur;
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur voorziet dat de benoemingsprocedure met betrekking
tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering dient
herhaald te worden;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor de
Buitengewone Algemene Vergadering;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort over 1.484 stemmen binnen de algemene vergadering
beschikt; dat deze te verdelen zijn over de aangeduide vertegenwoordigers;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort een kandidaat-bestuurder voor de I.W.V.A. periode 2019 –
2024 dient voor te dragen;

BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 maart
2019 goed te keuren.

Art.2.

Het stemmenaantal waarover de stad Nieuwpoort beschikt binnen de Bijzondere Algemene
Vergadering van de I.W.V.A., te verdelen over het aantal effectief op de Bijzondere Algemene
Vergadering dd. 29 maart 2019 aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur.

Art.3.

De te nemen beslissingen door de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur goed
te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.4.

Mevrouw Karin Debruyne-Vancoillie, raadslid, Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort aan te stellen
als afgevaardigde voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 maart
2019.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.5.

Mevrouw Patricia Markey-Deconinck, raadslid, Willem De Roolaan 60, 8620 Nieuwpoort aan
te stellen als afgevaardigde voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29
maart 2019.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.6.

Mevrouw Sara Neudt, raadslid, Ramskapellestraat 77, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als
afgevaardigde voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 maart 2019.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 19 JA TEGEN 2 NEEN:
Art.7.

De heer Bert Gunst, schepen, Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als
afgevaardigde voor de Bijzondere Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 maart 2019.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
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Art.8.

De heer Geert Vanden Broucke, burgemeester, Willem De Roolaan 80, 8620 Nieuwpoort voor
te dragen als kandidaat-bestuurder voor de I.W.V.A. voor de periode 2019-2024.

Art.9.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de betrokkenen en de I.W.VA.

13. INFRAX WEST - VOORDRACHT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OP DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 1ste en 2de lid en 445 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel gemeenteraad – aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering Infrax West;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad Nieuwpoort per brief dd. 16 november
2018 overgemaakt werd;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Infrax West;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort per aangetekend schrijven dd. 15 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Infrax West
die op 26 maart 2019 plaatsheeft;
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, tot eind 2024;
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden
voor de vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad
van Bestuur;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Mevrouw Ann Gheeraert, schepen, Marktstraat 21, 8620 Nieuwpoort,
ann.gheeraert@nieuwpoort.be aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.2.

De heer Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort,
jos.decorte@nieuwpoort.be aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

Art.3.

Kennis te geven van dit besluit aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.

14. INFRAX WEST - GOEDKEUREN AGENDA EN VOORDRAGEN KANDIDAAT-LID REGIONAAL
BESTUURSCOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
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Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 1ste en 2de lid en 445 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting
Infrax West dd. 26 maart 2019 goed te keuren, een kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité WestVlaanderen en Kempen en een kandidaat-lid raad van bestuur voor te dragen;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad Nieuwpoort dd. 16 november 2018 per
brief overgemaakt werd;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Infrax West;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort per aangetekend schrijven dd. 15 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Infrax West
die op 26 maart 2019 plaatsheeft te Torhout, Noordlaan 9, Fluvius-gebouw;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Infrax West
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) WestVlaanderen en Kempen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 12. punt 1 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Overwegende dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de
Raad van Bestuur beperkt is tot vijftien;
Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Overwegende dat volgend agendapunt behandeld zal worden:


Statutaire ontslagnemingen en benoemingen;

BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging dd. 26 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en
benoemingen’ goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.2.

De heer Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort,
frans.lefevre@nieuwpoort.be voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) West-Vlaanderen en Kempen van de opdrachthoudende vereniging,
voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 tot aan de
eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.3.

Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad
van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
Algemene Vergadering van 26 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het
jaar 2025.

Art.4.

De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 26 maart 2019,
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op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.

15. I.K.W.V. - VOORDRACHT BESTUURDER(S) RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 7 januari 2019 waarbij de I.K.W.V. vraagt om over te gaan tot de
aanduiding van nieuwe bestuurders naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden;
Gelet op de statuten van de I.K.W.V., inzonderheid art. 16, 16bis en 17;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel gemeenteraad – aanduiding bestuurder(s) raad van bestuur I.K.W.V.;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden een nieuwe raad van bestuur
van de I.K.W.V. dient geïnstalleerd te worden;
Overwegende dat de intercommunale I.K.W.V. beheerd wordt door een raad van bestuur waarin
elke deelnemer het recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door één bestuurder, behoudens de
provincie West-Vlaanderen die recht heeft op twee mandaten van bestuurder. De voordracht gebeurt
door de gemeenteraad/provincieraad. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd. Tot de voor de gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder kunnen worden benoemd
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen. De gemeenteraad kan tevens kandidaatbestuurders voordragen die geen lid zijn van de gemeenteraad maar van wie de deskundigheid met
betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is. Deze voordracht dient
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met
de functie van werknemer bij een aangesloten bestuur, zoals voorzien in het decreet niet van
toepassing;
Overwegend dat iedere gemeente het recht heeft, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
OCMW. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste vijf bedraagt, dan
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen. Bedraagt het aantal meer
dan vijf dan bepaalt de algemene vergadering de rangorde volgens de bepalingen voorzien in artikel
16 bis van de I.K.W.V. statuten;
Overwegende dat twee leden van de minderheid zich kandidaat stelden zijnde raadslid Vanblaere
en raadslid Vermote; dat ter zitting tot stemming werd overgegaan; dat raadslid Vanblaere volgend
resultaat behaalde: 2 JA, 14 NEEN, 5 ONTHOUDINGEN; dat raadslid Vermote volgend resultaat
behaalde: 18 JA, 1 NEEN, 2 ONTHOUDINGEN;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

De heer Bert Gunst, schepen, Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als bestuurder
van de I.K.W.V.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 18 JA TEGEN 1 NEEN EN 2 ONTHOUDINGEN:
Art.2.

Nicolas Vermote, raadslid, Astridlaan 73, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als kandidaat-lid
met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de I.K.W.V.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, I.K.W.V. en betrokkenen.
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16. I.K.W.V. - GOEDKEUREN AGENDA EN AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven dd. 7 januari 2019 van de I.K.W.V. betreffende de bijeenroeping van de
algemene vergadering dd. 20 maart 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda van de algemene vergadering I.K.W.V. dd. 20 maart
2019 goed te keuren en een vertegenwoordiger aan te stellen;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:




benoeming van de bestuurders;
akteneming van de door de gemeenteraden aangeduide leden met raadgevende stem en
(eventueel) vaststellen van de rangorde;
rondvraag;

Overwegende dat de stad Nieuwpoort conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur voor iedere
algemene vergadering een vertegenwoordiger en eventueel plaatsvervangend vertegenwoordiger
dient aan te duiden;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de algemene vergadering I.K.W.V. dd. 20 maart 2019 goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

De heer Wim Demeester, raadslid, Franslaan 172/0707, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 20 maart 2019.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.3.

De heer Maarten Claeys, raadslid, Rode Kruislaan 6, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 20
maart 2019.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de I.K.W.V. en de dienst secretarie.

17. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - AANDUIDEN BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 431 en 434 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aanstelling bestuurders voor de raad van bestuur van Woonmaatschappij IJzer & Zee;
Gelet op de statuten titel IV art. 10 van Woonmaatschappij IJzer & Zee;
Gelet op het schrijven dd. 16 januari 2019 van Woonmaatschappij IJzer & Zee;
Gelet op de verkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de gemeenteraad dd. 3 januari
2019;
Overwegende dat het mandaat van de huidige bestuurders van Woonmaatschappij IJzer & Zee
vervalt na zes jaar op de algemene vergadering van 7 juni 2019;
Overwegende dat Woonmaatschappij IJzer & Zee vraagt om nieuwe bestuurders voor te dragen bij
voorkeur tegen 15 maart 2019;
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Overwegende dat elke gemeente van het werkgebied recht heeft om bestuurders voor te dragen
voor de periode van zes jaar;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort een kandidaat-bestuurder dient aan te duiden van de
fusiemaatschappij “Woonmaatschappij IJzer & Zee”;
Overwegende dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de
Raad van Bestuur beperkt is tot dertien;
Overwegende dat maximum 2/3 van de leden van de raad van bestuur behoort tot hetzelfde
geslacht;
Overwegende dat de door de gemeenten voorgedragen bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering;

BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

De heer Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort voor te dragen als eerste
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van “Woonmaatschappij IJzer & Zee”.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN:
Art.2.

De heer Jos Decorte, voorzitter bijzonder comité sociale dienst, Ijzer 37, 8620 Nieuwpoort
voor te dragen als tweede kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
“Woonmaatschappij IJzer & Zee”.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, Woonmaatschappij IJzer & Zee en de
dienst secretarie.

18. GASELWEST - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 1ste en 2de lid en 445 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het artikel 432, 3de lid van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad Nieuwpoort per brief dd. 19 november
2018 overgemaakt werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel gemeenteraad – aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering Gaselwest;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort per aangetekend schrijven dd. 21 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest
die op 25 maart 2019 plaatsheeft;
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, tot eind 2024;
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden
voor de vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad
van Bestuur;
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Overwegende dat de stad Nieuwpoort conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur voor iedere
algemene vergadering een vertegenwoordiger en eventueel plaatsvervangend vertegenwoordiger
dient aan te duiden;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Mevrouw Patricia Markey-Deconinck, raadslid, Willem De Roolaan 60, 8620 Nieuwpoort aan
te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

Mevrouw Adina Counye, raadslid, Leistraat 16, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan betrokkenen, de dienst secretarie en de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

19. GASELWEST - GOEDKEURING AGENDA EN VOORDRACHT KANDIDAAT-LID REGIONAAL
BESTUURSCOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 1ste en 2de lid en 445 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad Nieuwpoort dd. 19 november 2018 per
brief overgemaakt werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting
Gaselwest dd. 25 maart 2019 goed te keuren, een kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité en een
kandidaat-lid raad van bestuur voor te dragen;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort per aangetekend schrijven dd. 21 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest
die op 25 maart 2019 plaatsheeft;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Overwegende dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Overwegende dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de
Raad van Bestuur beperkt is tot negen;
Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Overwegende dat volgend agendapunt behandeld zal worden:


Statutaire ontslagnemingen en benoemingen;
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BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest dd. 25 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’ goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

De heer Rik Lips, voorzitter van de gemeenteraad, Willem De Roolaan 88, 8620 Nieuwpoort
voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) West van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3.

Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad
van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, voor een duur van zes jaar,
vanaf de Algemene Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering
in het jaar 2025.

Art.4.

De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op
25 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan betrokkene, de dienst secretarie en opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.

20. DVV WESTHOEK - GOEDKEURING AGENDA EN VERTEGENWOORDIGING IN DE
ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434, §1 4de lid van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018, dienen ook de bestuursorganen van
de DVV Westhoek opnieuw worden samengesteld; Per e-mail dd. 16 januari 2019 werden de partners
van de DVV Westhoek gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering (effectief en evt. plaatsvervanger) en een lid voor de raad van bestuur, voor te dragen;
Gelet op de statuten van DVV Westhoek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad tot de aanstelling van de afgevaardigden in de bestuursorganen op de
Algemene Vergadering van DVV Westhoek dd. 5 maart 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 oktober 2018 rond de goedkeuring van de statutenwijziging van
DVV Westhoek;
Gelet op het besluit van de algemene vergadering van DVV Westhoek in zitting dd. 18 december
2018 over de goedkeuring van de statutenwijziging;
Overwegende dat de gemeenten en W.V.I. één effectieve vertegenwoordiger afvaardigen voor de
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenten één plaatsvervangend vertegenwoordiger kunnen aanduiden
voor het geval de effectieve vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn;
Overwegende dat de algemene vergadering zo bestaat uit 17 effectieve leden;
Overwegende dat de gemeenten Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne en W.V.I. een bestuurder
voordragen voor de raad van bestuur;
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Overwegende dat de gemeenten Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare, Alveringem, De
Panne, Nieuwpoort, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke ook een
bestuurder voordragen, waarbij ze verder worden ingedeeld in drie poules:
o
o
o

Poule A: Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare;
Poule B: Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Vleteren;
Poule C: Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke.

Overwegende dat in 2019 en 2020 poule A volledig vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.
Poule B en C beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur;
Overwegende dat in 2021 en 2022 poule B volledig vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.
Poule A en C beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur;
Overwegende dat in 2023 en 2024 poule C volledig vertegenwoordigd is in de raad van bestuur.
Poule A en B beschikken elk over drie zitjes in de raad van bestuur;
Overwegende dat maximum 2/3 van de leden van de raad van bestuur behoort tot hetzelfde
geslacht;
Overwegende dat de door de gemeenten voorgedragen bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering;
Overwegende dat de raad van bestuur bestaat uit 14 gemeentelijke bestuursleden en een
bestuurder van W.V.I., voor de periode van zes jaar;
Overwegende dat elke gemeente bovendien het recht heeft één gemeenteraadslid verkozen op
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, en deze
aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering. Maximum 3 leden met raadgevende stem
kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Indien er meer dan drie leden worden voorgedragen,
zal er rekening gehouden worden met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het
arrondissement Diksmuide, één uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veurne
aan te duiden. Een lid met raadgevende stem wordt aangesteld voor een periode van twee jaar;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 december 2018;
Vaststelling samenstelling algemene vergadering;
Benoeming leden raad van bestuur;
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
5. Goedkeuring code van goed bestuur voor de leden van de raad van bestuur;
6. Varia;
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;

BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek dd.
5 maart 2019, goed te keuren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 december 2018;
Vaststelling samenstelling algemene vergadering;
Benoeming leden raad van bestuur;
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
Goedkeuring code van goed bestuur voor de leden van de raad van bestuur.
Varia.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
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Art.2.

De heer Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort af te vaardigen om de
stad Nieuwpoort effectief te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Westhoek.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 17 JA TEGEN 4 NEEN:
Art.3.

De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort af te vaardigen als
plaatsvervanger om de stad Nieuwpoort te vertegenwoordigen in de algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging Westhoek.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.4.

De heer Geert Vanden Broucke, burgemeester, Willem De Roolaan 80, 8620 Nieuwpoort voor
te dragen als lid van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek voor
stad Nieuwpoort.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.5.

De heer Arnel Lemaire, raadslid, Justus Van Clichthovenstraat 127, 8620 Nieuwpoort voor te
dragen als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de dienstverlenende
vereniging Westhoek voor stad Nieuwpoort.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan DVV
Westhoek.

21. CIPAL - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING.
De Raad,
Gelet op artikel 40, 41, 285, 431 en 445 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van Cipal, inzonderheid artikel 35, inzake de samenstelling van de algemene
vergadering;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad - aanduiding vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering dd. 22
maart 2019 van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op
de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”);
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID VOOR FRANS LEFEVRE; BIJ 16
JA TEGEN 5 NEEN VOOR EDDY LOUWIE

Art.1.

Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal voor de
duur van de legislatuur 2019-2024 de heer Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620
Nieuwpoort aan te duiden met als plaatsvervanger de heer Eddy Louwie, raadslid,
Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort .

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de
dienstverlenende vereniging Cipal.

22. FLUVIUS - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS AV EN EEN BESTUURDER.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
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opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel aan de gemeenteraad om vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en een
bestuurder voor te dragen;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaatbestuurder mogen voorgedragen worden.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat
deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen;
Overwegende dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes;
Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn;
BESLUIT:
Art.1.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Mevrouw Patricia Markey-Deconinck, raadslid, Willem De Roolaan 60, 8620 Nieuwpoort aan
te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

Mevrouw Adina Counye, raadslid, Leistraat 16, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

Art.3.

De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Infrax West benoemd
wordt in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april 2019 tot aan de
eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius.

23. FLUVIUS - GOEDKEUREN BEHEERSOVERDRACHT EN STORTEN AANDEEL.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 17 januari
2019 omtrent deze beheersoverdracht;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
bevestiging beheersopdracht en goedkeuring voor de onderschrijving van het aandeel;
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Overwegende dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde Infrax West door uw
stad in Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2018 is voorzien in een beheersoverdracht
m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 1 april 2019;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair personeel
van Infrax West, zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die werden goedgekeurd op
26 juni 2018, te bevestigen.

Art.2.

Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79 EUR te
onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Art.3.

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing voor
te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

24. WOONHUIS NIEKO - HERSAMENSTELLING BEHEERSCOMITÉ.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de artikelen rond de intergemeentelijke samenwerking van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten en de statutenwijziging van IGS Wonen Koksijde-Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
voorstel tot aanstellen van vier afgevaardigden en plaatsvervangers voor de IGS Koksijde-Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 21 september 2007 houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 oktober 2013 houdende oprichting Intergemeentelijke
Samenwerking (IGS) Wonen Koksijde - Nieuwpoort;
Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van de IGS Wonen Koksijde-Nieuwpoort
goedkeurde; dat het beheercomité van het IGS Wonen Koksijde-Nieuwpoort bestaat uit 4
afgevaardigden en telkens een vervangend beheerder van elk gemeentebestuur; dat deze
afgevaardigden worden aangeduid uit en door de gemeenteraad;
Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

De volgende 4 afgevaardigden voor te stellen om te zetelen in het beheerscomité van de IGS
Wonen Koksijde-Nieuwpoort:
- De heer Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort;
- De heer Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620
Nieuwpoort;
- De heer Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort;
- De heer Wim Demeester, raadslid, Franslaan 172/0707, 8620 Nieuwpoort.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan Wonen Vlaanderen, de gemeente Koksijde, de financieel
directeur, het diensthoofd reken- en belastingdienst en de cel stedenbouw.
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25. ZEFIER - AANDUIDING (PLAATSVERVANGEND) VOLMACHTDRAGER ALGEMENE
VERGADERINGEN.
De Raad,
Gelet op art. 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 180 van de wet dd. 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier, inzonderheid de artikelen 24 en 28;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 februari 2019
houdende voorstel aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor
de algemene vergaderingen van Zefier;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort vennoot is van de cvba Zefier;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 15 JA TEGEN 6 NEEN:

De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als
volmachthouder van de stad Nieuwpoort om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere
en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

De heer Rik Lips, voorzitter van de gemeenteraad, Willem De Roolaan 88, 8620 Nieuwpoort
aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de stad Nieuwpoort om deel te
nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba
Zefier.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en de cvba Zefier.

26. CIPAL - GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op titel 3 van het decreet lokaal bestuur inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de stad Nieuwpoort deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping dd. 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal dd. 22
maart 2019 met de volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur;
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde;
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
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BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van Cipal dd. 22 maart 2019, zoals overgemaakt per
aangetekende brief en e-mail dd. 22 januari 2019, goed te keuren.

Art.2.

De gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om op de bijzondere algemene
vergadering van Cipal dd. 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan Cipal.

27. BEKKENBESTUUR IJZERBEKKEN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER.
De Raad,
Gelet op artikel 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 februari 2019
houdende voorstel tot aanduiden vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur IJzerbekken;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het
IJzerbekken, dd. 4 februari 2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, met name de
vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het
grondgebied van het bekken bevinden;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90 dagen
na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de
periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor
de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen
het bekken te agenderen;
BESLUIT:
Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:

Akkoord te gaan over de deelname van de stad in het IJzerbekken onder voorzitterschap van
de gouverneur. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid: als
GR dd. 28 februari 2019

blz. 28
effectief lid de heer Geert Vanden Broucke, burgemeester, Willem De Roolaan 80, 8620
Nieuwpoort en als plaatsvervanger de heer Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21,
8620 Nieuwpoort.
Art.2.

Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat IJzerbekken,
Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of secretariaat_ijzer@vmm.be.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen en aan de dienst secretarie.

28. RETRIBUTIE BETREFFENDE KOPIEDIENST VOOR VERENIGINGEN.
De Raad,
Gelet op art. 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op art. 40, 41 en 286, §1 1° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 dd. 10 juni 2011 “Coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit”;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 inzake
het voorleggen van het dossier voor besluitvorming aan de gemeenteraad;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het heffen van retributies, overeenkomstig
artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat het Stadsbestuur Nieuwpoort bijdraagt aan een duurzaam kopieerbeleid;
Overwegende dat voor gelijk welke Nieuwpoortse vereniging dezelfde tarieven worden
aangerekend;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen minstens een gedeelte van de
kostprijs van kopiëren in rekening wil brengen ten einde een bewustzijn van duurzaam
materialenbeheer te creëren bij de erkende Nieuwpoortse verenigingen;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

De erkende Nieuwpoortse verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke
kopiedienst.

Art.2.

Enkel stukken ten behoeve van de vereniging en haar leden worden aanvaard: o.a.
informatieve artikels, interne mededelingen, aankondigingen, uitnodigingen, programma’s,
liedjesteksten,…
Alle stukken met een politieke of een commerciële inslag, en waar sponsoring (in brede zin)
opstaat, worden geweerd.

Art.3.

De af te drukken teksten worden door de verantwoordelijke afgegeven op de gemeentelijke
kopiedienst. Tussen de datum van afgifte en de datum van ophaling worden minstens 3
dagen voorzien.

Art.4.

Voor deze dienstverlening wordt volgende vergoeding per vel papier aangerekend:
Zwart/wit
Prijs per vel
papier
A5
0,03 €
A5 recto verso
0,05 €
A4 80 gram
0,05 €
A4 recto verso
0,08 €
A4 160 gram
0,10 €
A4 recto verso
0,16 €
A3 80 gram
0,10 €
A3 recto verso
0,15 €

Kleur
A5
A5 recto verso
A4 80 gram
A4 recto verso
A4 160 gram
A4 recto verso
A3 80 gram
A3 recto verso

Prijs per vel
papier
0,05 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,30 €
0,20 €
0,30 €
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A3 160 gram
A3 recto verso

0,20 €
0,30 €

A3 160 gram
A3 recto verso

0,40 €
0,60 €

Voorbeeld prijsberekening:
- Document 100 pagina’s A4 in kleur recto
100 * 0,10 € = 10 €
- Document 100 pagina’s A4 in kleur recto verso
50 * 0,15 € = 7,5 €
Art.5. Per drukwerk zijn er ook extra diensten mogelijk waar volgende vergoeding voor aangerekend
wordt:
Extra diensten
Inbinden
Plastificeren

1,00 €/bundel
A3: 0,40 €/vel

A4: 0,20 €/vel

Art.6.

Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid af ten aanzien van het kopiëren van om
het even welk stuk indien dit door de auteur of de uitgever is verboden of afhankelijk gesteld
van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Art.7.

De retributies vermeld in Art. 4 en 5 zullen door de balie in het stadhuis ontvangen worden bij
aanvraag van de fotokopieën. Bij het betalen wordt er een ontvangstbewijs voorzien waarmee
de persoon in kwestie zijn drukwerk kan afhalen bij de kopiedienst.

Art.8.

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gestuurd.

Art.9.

Kennis van dit besluit te geven aan de kopiedienst, en aan de financieel directeur.

29. I.V.V.O. - GOEDKEUREN AGENDA, AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER AV EN RVB.
De Raad,
Gelet op artikel 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 448 van het decreet lokaal bestuur, houdende de vaststelling van de grenzen en de
toekenningswaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de
bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden
toegekend;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 februari 2019
houdende voorstel aanstellingen vertegenwoordigers en goedkeuring agenda van de I.V.V.O.;
Gelet op de statuten van de I.V.V.O.;
Gelet op het schrijven van de I.V.V.O. dd. 28 januari 2019 houdende uitnodiging tot de
Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26 maart 2019;
Gelet op artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale
mandataris welke voorziet in een dubbel presentiegeld voor de voorzitter;
Gelet op artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale
mandataris, welke voorziet dat het presentiegeld min. 28,57 EUR en max. 124,98 EUR mag bedragen
per zitting, gekoppeld aan de spilindex vermeld in artikel 4 §3;
Gelet op de noodzaak tot vastlegging van presentiegelden en reisvergoedingen voor de
bestuursperiode 2019-2024;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Samenstelling van het stemopnemingsbureau;
2. Benoeming leden raad van bestuur voor de periode 2019-2024 ingevolge vernieuwing van de
gemeenteraden;
3. Benoeming lid raad van bestuur met raadgevende stem voor de periode 2019-2024;
4. Vastleggen presentiegelden en reisvergoeding leden raad van bestuur voor de periode 20192024;
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Overwegende dat ingevolge de vernieuwde gemeenteraad, een nieuwe vertegenwoordiger voor de
raad van bestuur en een nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen dient
aangesteld te worden voor de I.V.V.O.;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort overeenkomstig de statuten van de I.V.V.O. recht heeft op
één zetel in de raad van bestuur;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort tevens één afgevaardigde met raadgevende stem kan
afvaardigen in de raad van bestuur, voor zover deze afgevaardigde behoort tot de oppositie;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de I.V.V.O. dd. 26 maart 2019
goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.2.

De heer Kris Vandecasteele, schepen, Stuiverwijk 21, 8620 Nieuwpoort aan te stellen als
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van de I.V.V.O. voor de
legislatuur 2019-2024.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.3.

De heer Geert Vanden Broucke, burgemeester, Willem De Roolaan 80, 8620 Nieuwpoort aan
te duiden voor de raad van bestuur van de I.V.V.O.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 ONTHOUDING:
Art.4.

Mevrouw Sabine Slembrouck, raadslid, Leistraat 25, 8620 Nieuwpoort voor te dragen als lid
van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de I.V.V.O.

30. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2018.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2014 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019
gebudgetteerde exploitatietoelagen van kerkfabriek Sint-Niklaas;
Gelet op het raadsbesluit dd. 10 augustus 2017 houdende aktename budget 2018 van kerkfabriek
Sint-Niklaas met een gemeentelijke dotatie in de exploitatietoelage van € 877,59;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 februari 2019
houdende het voorstel om het dossier ‘jaarrekening 2018 van kerkfabriek Sint-Niklaas’ voor te leggen
aan de gemeenteraad;
Gelet op het schrijven en de ontvangen documenten van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 1 februari
2019 houdende de jaarrekening 2018;
Gelet op het besluit van de kerkraad van parochie Sint-Niklaas dd. 28 januari 2019 houdende
vaststelling van de jaarrekening van kerkfabriek Sint-Niklaas dienstjaar 2018;
Overwegende dat de rekening als volgt sluit:
Exploitatie eigen financieel boekjaar

- € 68.918,69
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Overschot/tekort exploitatie N-1
Exploitatie voor toelage
Exploitatietoelage
Gewone exploitatietoelage
Dotatie stad Nieuwpoort 1,4% van de gewone
exploitatietoelage(€ )
Overschot exploitatie

€ 19.944,60
- € 48.974,09
€ 62.685,19
€ 877,59
€ 13.711,10

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van € 877,59 niet werd overschreden;
BESLUIT:

20 JA, 1 NEEN (Johan Vanblaere), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas gunstig te adviseren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, het diensthoofd reken- en belastingdienst,
de financieel directeur, de kerkfabriek Sint-Niklaas en de Gouverneur van de provincie WestVlaanderen.

31. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN FASE 1 (VAK SLUIZEN-LANGESTRAAT) –
ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING.
Het College,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 juni 2008, houdende vaststelling van de aannemingsvoorwaarden
en gunningswijze van het dossier TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan,
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2008, houdende
publicatie van de opdracht in het Bulletin der aanbestedingen en de Bouwkroniek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2009,
houdende gunning van de studieopdracht TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan,
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat aan de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge voor
een ereloonpercentage van 2,39%;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 november 2016,
houdende goedkeuring van het ontwerpdossier van de opdracht TD/D2007-45 Vernieuwen van de
Pieter Deswartelaan fase 1 (vak Sluizen-Langestraat) opgemaakt door de nv S.C.E.S. Canadaring 30
8310 Brugge voor een bedrag van 528.221,95 EUR (incl. BTW), waarvan 22.378,95 EUR (incl. BTW)
ten laste van de stad Nieuwpoort;
Gelet op raadsbesluit dd. 24 november 2016, houdende goedkeuring van het ontwerpdossier van
de opdracht TD/D2007-45 Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 1 (vak Sluizen-Langestraat)
opgemaakt door de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge voor een bedrag van 528.221,95 EUR
(incl. BTW), waarvan 22.378,95 EUR (incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019,
houdende niet plaatsing van de opdracht wegens geen enkele regelmatige offerte en de opdracht
verder te zetten met de mededingingsprocedure met onderhandeling;
Overwegende dat volgens artikel 38 §1, eerste lid, 2° van de wet dd. 17 juni 2016 een
overheidsopdracht kan worden geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling met
betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor, naar aanleiding van een openbare of nietopenbare procedure, enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend;
Overwegende dat volgens artikel 38 §1, tweede lid, 2° van de wet dd. 17 juni 2016 de
aanbestedende overheid, wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de
Europese bekendmaking en teneinde de mededinging te verruimen, ondernemers kan raadplegen die
volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake selectie, ongeacht of zij al dan niet een
regelmatige offerte hebben ingediend, of geen enkele offerte hebben ingediend in het kader van de
eerste procedure;
Overwegende dat er in het kader van de eerste openbare procedure enkel een onregelmatige
offerte op grond van abnormale prijzen door Vanlerberghe bvba werd ingediend;
Overwegende dat het aanbestedingsbestek werd aangepast naar de nieuwe procedure, nl.
mededingingsprocedure met onderhandeling; dat de bijhorende raming ook werd aangepast;
Overwegende dat het ontwerpdossier als volgt is samengesteld:
-

Plan 1 – bestaande toestand;

-

Plan 2 – ontworpen toestand wegenis;

-

Plan 3 – dwarsprofielen;

-

Plan 4 – plan der kunstwerken;

-

Bijzonder bestek;

-

Kostenraming;

Overwegende dat de uit te voeren werken het volgende inhouden:
-

Het aanleggen van een dubbelrichtingsrijweg in asfalt (kleur lichtgrijs);

-

Het aanleggen van parkeerzones in betonstraatstenen 22/11 (kleur antracietgrijs);

-

Het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen 22/22 (kleur grijs);

-

Het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt;

-

het aanleggen van een RWA- riolering;

Overwegende dat het aandeel van de stad Nieuwpoort enkel de meerprijs lichtgrijze asfalt en
groenonderhoud betreft;
Overwegende dat de kostenraming bij ontwerpdossier als volgt bedraagt:
TOTAALPRIJS
BTW
TOTAALPRIJS
SAMENVATTING
(BTW excl.)
(21%)
(BTW incl.)
Stad Nieuwpoort
28.920,00
6.073,20
34.993,20
IWVA
225.860,00
n.v.t.
225.860,00
Waterwegen en Zeekanaal NV
593.727,50
n.v.t.
593.727,50
ALGEMEEN TOTAAL
848.507,50
6.073,20
854.580,70
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 2240007 Wegen;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.3.1.5 Heraanleg diverse straten Nieuwpoortstad;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Het ontwerpdossier van de opdracht TD/D2007-45 Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan
fase 1 (vak Sluizen-Langestraat) te aanvaarden en goed te keuren.
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Art.2.

De kostenraming ten bedrage van 854.580,70 EUR (incl. BTW), waarvan 34.993,20 EUR
(incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort goed te keuren.

Art.3.

De opdracht te gunnen met de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, diensthoofd reken- en
belastingdienst en de financieel directeur.

32. LEVEREN EN PLAATSEN NIEUWE OPENBARE VERLICHTING ARTANLAAN
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op de offerte van Eandis Ter Waarde 90 8900 Ieper dd. 14 november 2018 ref.
Eandis/3125018/Off ten bedrage van 16.538,88 EUR (BTW verlegd) ten laste van de stad;
Gelet op de detaillering van de offerte:
-

Nieuwe openbare verlichting
Aansluiting op OVnet
Plaatsen palen
Plaatsen verlichtingstoestelen
Palen en steunen
Toestellen incl. recupel
Totaal (BTW verlegd)
Aanpassing bestaande openbare verlichting
Wegnemen en slopen lichtmasten
Wegnemen en slopen verlichtingstoestellen
Totaal (BTW verlegd)
Algemeen Totaal

17 st
17 st
17 st
17 st
17 st

2.460,55
2.863,18
777,92
3.900,99
2.992,19
12.994,83

15 st
15 st

3.117,75
426,30
3.544,05
16.538,88

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 december 2018,
houdende kennisname van de offerte van Eandis;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de bestaande zeventien verlichtingsmasten in de
Artanlaan te vervangen door nieuwe verlichtingsarmaturen type ‘Micro Luma 740 DW10 5000LM’ op
masten type ‘SPMH 5 TERR 1 COAT’;
Overeenkomstig dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder
naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Eandis over het alleenrecht
beschikt voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder het beleidsitem 067000 straatverlichting;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

Het leveren en plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in de Artanlaan te aanvaarden
en goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 16.538,88 EUR + 3.473,16 EUR (BTW 21%).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure.
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Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de financieel directeur.

33. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I-LAAN VAK CARDIJNLAAN-LOUISWEG (NOORDZIJDE) –
UITVOERINGSTERMIJN
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 januari 2008,
houdende de gunning van de opdracht TD/D2007-45 : Studieovereenkomst - vernieuwen van de
Albert I-laan vak Louisweg-Cardijnlaan aan de n.v. Studiebureau Haegebaert Nijverheidstraat 1 8400
Oostende voor een ereloonpercentage van 2,49%;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 september 2016, houdende de goedkeuring van het
ontwerpdossier van de opdracht TD/D2007-45 Vernieuwen van de Albert I-laan vak CardijnlaanLouisweg (noordzijde) opgemaakt door de n.v. Studiebureau Haegebaert voor een ramingsbedrag
van 4.055.851,52 EUR (incl. BTW), waarvan 894.891,65 EUR (incl. BTW) ten laste van de stad
Nieuwpoort en 909.452,84 EUR (incl. BTW) te prefinancieren door de stad Nieuwpoort (subsidie via
module 13);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 juni 2017, houdende de
gunning van de opdracht TD/D2007-45 Vernieuwen van de Albert I-laan vak Cardijnlaan-Louisweg
(noordzijde) aan Bvba Norré-Behaegel, bvba Nieuwpoortlaan 80, 8434 Westende voor een bedrag
van 4.819.071,76 EUR (incl. BTW);
Gelet op de verrekening nr. 1, opgemaakt door het agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen en aanvaard door de bvba Norré-Behaegel Nieuwpoortlaan 80 8434 Westende, dd. 3
december 2018 ten bedrage van 147.779,50 EUR (excl. BTW) meerwerken;
Gelet op het besluit van het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen dd. 8 januari 2019
houdende goedkeuring van de verrekening nr. 1 voor een bedrag van 147.779,50 EUR (excl. BTW)
meerwerken;
Overwegende dat de meerwerken van de verrekening nr. 1 het volledig opbreken en vernieuwen
van de linkerrijstrook Albert I laan tussen de J. Cardijnlaan en de Louisweg betreft; dat het agentschap
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen als de wegbeheerder van de gewestweg N34 de kosten draagt;
Overwegende dat het agentschap voorstelt om 24 extra werkdagen toe te kennen voor de
bijkomende wegenwerken opgenomen in de verrekening nr. 1; dat de termijnverlenging van de
contractuele uitvoeringstermijn van 300 werkdagen met 24 werkdagen dient te worden goedgekeurd
door de aanbestedende overheid, zijnde de stad Nieuwpoort;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 02000 Wegen;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.3.1.3 Her aanleg Albert I-laan tussen stad en
bad;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

Kennis te nemen van de verrekening nr. 1 dd. 3 december 2018 ten bedrage van 147.779,50
EUR (excl. BTW) meerwerken ten laste van het Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Art.2.

De termijnsverlenging van 24 werkdagen goed te keuren.
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Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, diensthoofd reken- en
belastingdienst en de financieel directeur.

34. BENOEMING BESTAANDE GECORO HERNIEUWEN.
Dit punt werd verdaagd ten gevolge van een onregelmatigheid bij de stemming. (Er waren meer
stembiljetten in de bus dan raadsleden aanwezig bij dit punt)
35. AANVAARDING SCHENKING KUNSTWERK FLOATING DREAMS.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012;
Gelet op het project ‘Floating Dreams’ van Toerisme Vlaanderen in het kader van de herdenking
van de Eerste Wereldoorlog; waarbij 70 beelden werden gemaakt die verwijzen naar 70 conflicten;
Gelet op de mail van Peter Huyghe dd. 10 januari 2019 waarin staat dat iemand een van de
beelden, geschilderd door Kamagurka, wenst te schenken aan Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat wordt voorgesteld deze schenking te aanvaarden;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt dit beeld aan het sociaal
huis te plaatsen;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Art.1.

De schenking van een van de beelden van het project ‘Floating Dreams’, beschilderd door
Kamagurka te aanvaarden.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de dienst toerisme, het diensthoofd
reken- en belastingdienst en de financieel directeur.

36. VERNIEUWING MANDATEN PROJECTVERENIGING ACHTHOEK.
De Raad,
Gelet op art. 286 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 404 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid; waarbij in hoofdstuk V, gemeenten worden aangespoord tot het opzetten van
intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden met het oog op de afstemming van het
culturele aanbod en de cultuurcommunicatie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 mei 2005 betreffende de projectvereniging 5-art;
Gelet op de oprichting van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en
Veurne;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende 5-art 2014-2019;
Gelet op de brief van Karlien Ramboer, voorzitter van Achthoek, met de vraag om 2 leden aan te
duiden voor de raad van bestuur van Achthoek, nl. een stemgerechtigd lid en een lid met een
raadgevende stem;
Gelet op de statuten van de projectvereniging Achthoek, meer bepaald art. 6 § 2 dat bepaalt dat
het stemgerechtigd lid de schepen van cultuur is van de betreffende gemeente, tenzij bij
onverenigbaarheid;
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Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld schepen Ann Gheeraert aan te duiden als
stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van de projectvereniging Achthoek;
Gelet op de staten van de projectvereniging Achthoek, meer bepaald art. 6 § 3 dat bepaalt dat elke
deelnemende gemeente één afgevaardigde aanduidt als lid met een raadgevende stem, dit zijn
steeds raadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen of aangesteld als voorzitter van het OCMW;
Overwegende dat wordt voorgesteld een lid met raadgevende stem aan te duiden; dat 2
raadsleden van de minderheid zich kandidaat stelden zijnde Sabine Slembrouck en Johan Vanblaere;
dat tot stemming wordt overgegaan met als volgend resultaat: Sabine Slembrouck: 20 JA, 0 NEEN, 1
ONTHOUDING; Johan Vanblaere 1 JA, 12 NEEN, 8 ONTHOUDINGEN;
Gelet op art. 407 van het decreet lokaal bestuur dat de leden aantreden op 1 februari;
Overwegende dat de projectvereniging Achthoek door regionaal overleg, samenwerking en
ondersteuning lokaal culturele meerwaarde wil creëren en bijdragen tot cultuurdeelname;
BESLUIT:

BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN VOOR ANN GHEERAERT; BIJ
20 JA TEGEN 1 ONTHOUDING VOOR SABINE SLEMBROUCK

Art.1.

Ann Gheeraert, schepen, Marktstraat 21, 8620 Nieuwpoort en Sabine Slembrouck, raadslid,
Leistraat 25, 8620 Nieuwpoort aan te duiden voor de raad van bestuur van Achthoek volgens
de richtlijnen beschreven in de statuten van Achthoek en het decreet lokaal bestuur dd. 22
december 2017.

Art.2.

De leden treden aan op 1 februari 2019.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur en de projectvereniging Achthoek.

37. LEDEN BEHEERSCOMITÉ (W)INTEGRATIE
De Raad,
Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende de oprichting van de intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid (W)INtegratie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 mei 2016 houdende afgevaardigden beheerscomité (W)INtegratie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 april 2017 houdende goedkeuring addendum (W)INtegratie
toetreding stad Veurne;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 oktober 2018 houdende verlenging van de IGS (W)INtegratie en
de wijziging van de statuten IGS (W)INtegratie 2019-2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 januari 2019
houdende leden (W)INtegratie;
Overwegende dat cf. art. 9 van de statuten (W)INtegratie een mandaat als lid van het
beheerscomité op het einde van een legislatuur vervalt. Om die reden dient een nieuwe aanstelling te
gebeuren;
Overwegende dat het beheerscomité als volgt wordt samengesteld (cf. art. 9 van de statuten):
De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die worden aangeduid door de
gemeenteraad: twee (2) afgevaardigden voor elke deelnemende gemeente. Door elke gemeenteraad
wordt tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat afgevaardigd ingeval van
afwezigheid van de effectieve beheerder.
Overwegende dat bij de recente wijziging van de statuten de doelstelling van de intergemeentelijke
samenwerking (W)INtegratie werd uitgebreid naar preventie en opsporing van (gezins-)armoede,
onder meer via een doorgedreven integratie van nieuwkomers en kansarmen. De afgevaardigden
hebben de nodige voeling met deze materie;
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BESLUIT:

Art.1.

BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 20 JA TEGEN 1 NEEN VOOR JOS DECORTE; 14 JA
TEGEN 7 NEEN VOOR EDDY LOUWIE; 17 JA TEGEN 4 NEEN VOOR MARIANNE
POTTIE; 20 JA TEGEN 1 NEEN VOOR FRANS LEFEVRE

Volgende raadsleden / schepenen aan te stellen om te zetelen in het beheerscomité van de
intergemeentelijke samenwerking (W)INtegratie voor de periode 2019-2021:
Lid 1: Jos Decorte, voorzitter bijzonder comité sociale dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort;
plaatsvervanger: Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25, 8620 Nieuwpoort.
Lid 2: Marianne Pottie, lid bijzonder comité sociale dienst, Vlaanderenstraat 14 B0601, 8620
Nieuwpoort; plaatsvervanger: Frans Lefevre, schepen, Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis en de andere deelnemende gemeenten
binnen de IGS (W)INtegratie.

38. OPRICHTING CULTUURRAAD. GOEDKEURING STATUTEN.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen;
Gelet op het decreet dd. 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende de oprichting van de cultuurraad.
Goedkeuring statuten;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad dd. 2 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019
betreffende de stedelijke adviesraden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 februari 2019
betreffende oprichting cultuurraad. Hervaststelling statuten;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Definitie en wettelijke basis.
Het stadsbestuur van Nieuwpoort richt een gemeentelijke Cultuurraad op in uitvoering van het
lokaal cultuurbeleid en in overeenstemming met het decreet dd. 28 januari 1974 betreffende
het cultuurpact, de cultuurpactwet dd.16 juli 1973 waarbij de bescherming van de
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en art. 200 van het
gemeentedecreet.

Art.2.

De Cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan.

Art.3.

De Cultuurraad heeft zijn zetel op het Stadhuis Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort. Het
secretariaat is gevestigd bij de dienst cultuur Valkestraat 18 8620 Nieuwpoort.

Art.4.

Doelstellingen.
De Cultuurraad wordt opgericht met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak
bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid.

GR dd. 28 februari 2019

blz. 38
Art.5.

De Cultuurraad heeft als doel het overleg, de inspraak en de betrokkenheid van de culturele
actoren van de gemeente bij het gemeentelijk cultuurbeleid te garanderen en hun participatie
aan het gemeentelijk cultuurbeleid te bevorderen. De Cultuurraad heeft als opdracht een
integraal lokaal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners te bevorderen.

Art.6.

Bevoegdheden.
De Cultuurraad heeft een adviserende bevoegdheid.

Art.7.

De Cultuurraad is bevoegd voor alle aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid en voor het
hele grondgebied van de gemeente.

Art.8.

De Cultuurraad brengt advies uit over alle culturele materies voor de hele gemeente. Hij
brengt advies uit, in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie van het gemeentelijk
cultuurbeleid, over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van 7°
(jeugdbeleid) en 9° (sport) indien de gemeente hiervoor een afzonderlijk adviesorgaan heeft
opgericht.

Art.9.

Met het oog op de bevordering van een integraal lokaal cultuurbeleid, coördineert de
Cultuurraad de activiteiten in de culturele sector, brengt hij overleg en samenwerking tot stand
tussen verenigingen, diensten, instellingen, organisaties en inwoners die actief zijn in de
culturele sector.

Art.10. Met het oog op zijn adviserende bevoegdheid, verricht de Cultuurraad onderzoek en
verzamelt hij informatie over het culturele leven en de culturele behoeften in de gemeente.
Art.11. De Cultuurraad heeft als opdracht de bevolking en het culturele werkveld te informeren over
en te sensibiliseren voor alle culturele aangelegenheden in de gemeente.
Art.12. Met het oog op de bevordering van de cultuurparticipatie van de inwoners kan de Cultuurraad
daartoe initiatieven nemen.
Art.13. De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen elk voor hun
respectievelijke bevoegdheden aan de Cultuurraad advies vragen over alle culturele materies,
inzonderheid over het gemeentelijk cultuurbeleid. Ze moeten geen advies vragen over de
opmaak van de gemeentelijke begroting.
Art.14. De Cultuurraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
Art.15. Het stadsbestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de
uitgebrachte adviezen motiveren.
Art.16. De Cultuurraad bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester en
schepenen. De Cultuurraad brengt zijn adviezen uit binnen de 30 dagen.
Art.17. Het stadsbestuur beschikt over een periode van 30 dagen om zijn gemotiveerd standpunt
aangaande de uitgebrachte adviezen schriftelijk mee te delen aan de Cultuurraad. Wanneer
de behandeling van het dossier langere tijd vergt, maakt het stadsbestuur melding van de
bijkomende procedure die moet gevolgd worden vooraleer een definitieve beslissing aan de
Cultuurraad over te maken.
Art.18. De Cultuurraad kan aan het stadsbestuur informatie vragen over de dossiers die betrekking
hebben op alle gemeentelijke culturele materies. Het stadsbestuur beschikt over een termijn
van 30 dagen om de gevraagde informatie te bezorgen. De informatie wordt meegedeeld voor
zover ze beschikbaar is. Het stadsbestuur kan motiveren bepaalde inlichtingen niet, of niet
binnen de gestelde termijn, te geven.
Art.19. Samenstelling.
De Cultuurraad bestaat uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
Art.20. Stemgerechtigde leden zijn:
- afgevaardigden van alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke,
die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
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- afgevaardigden van alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die
werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied
van de gemeente;
- deskundigen inzake cultuur.
Art.21. Waarnemers zijn:
- de schepen voor cultuur;
- de gemeentelijke ambtenaar die door het college van burgemeester en schepenen belast
wordt met het secretariaat en de ambtenaren uit hoofde van hun ambt overeenkomstig artikel
20, tweede lid, van de statuten: archivaris, bibliothecaris, cultuurbeleidscoördinator,
cultuurfunctionaris, jeugdconsulent, museumconservator, stadsconservator, afgevaardigde
toerisme;
- vertegenwoordigers van een vereniging die tevens stadspersoneel zijn.
Art.22. De verenigingen en organisaties duiden zelf hun afgevaardigden aan.
Art.23. De leden van de Cultuurraad moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- indien afgevaardigde van vereniging of organisatie: actief betrokken zijn bij de werking van
de vereniging en organisatie die ze vertegenwoordigen; slechts 1 vereniging of organisatie
vertegenwoordigen;
- geen politiek mandaat uitoefenen of stedelijk ambtenaar zijn tenzij in hoofde van zijn/haar
ambt overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van de statuten: archivaris, bibliothecaris,
cultuurbeleidscoördinator, cultuurfunctionaris, jeugdconsulent, museumconservator,
stadsconservator, afgevaardigde toerisme. Stedelijke ambtenaren mogen wel optreden als
waarnemend lid zonder stemrecht als vertegenwoordiger van een vereniging.
Geïnteresseerde burgers kunnen enkel als deskundige gecoöpteerd worden in de
Cultuurraad;
- indien deskundige: wonen in Nieuwpoort of cultureel werk verrichten in de stad en zijn/haar
deskundigheid kunnen aantonen;
- een engagementsverklaring voor de werking van de cultuurraad ondertekenen (cf. art. 5 van
het huishoudelijk reglement).
Art.24. Ten hoogste twee derden van de leden van de Cultuurraad zijn van hetzelfde geslacht.
Art.25. Bij het begin van het werkingsjaar worden alle verenigingen, organisaties en/of deskundigen,
die in aanmerking komen voor lidmaatschap maar geen lid zijn, via publicatie, uitgenodigd
hun kandidatuur te stellen.
Art.26. Aan het mandaat van een lid van de Cultuurraad komt een einde:
- door persoonlijk ontslag uit de Cultuurraad of vereniging of instelling die hij/zij
vertegenwoordigt. Dit ontslag wordt schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad
meegedeeld;
- door het intrekken van zijn/haar opdracht door de vereniging of organisatie die hem/haar
afvaardigde. Die intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd worden toegezonden aan het
Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad;
- door drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging. Het secretariaat acteert
de afwezigheid en stelt het ontslag voor aan de Algemene Vergadering van de Cultuurraad;
- binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad.
Art.27. De samenstelling van de Cultuurraad wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
Art.28. Werking.
De Cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering die een Dagelijks Bestuur verkiest.
Daarnaast kan de Cultuurraad per cultureel beleidsdomein, per werksoort of per territoriale
geleding werkgroepen of commissies oprichten met tijdelijk of voortdurend karakter om zich te
laten bijstaan in zijn adviezen en standpuntinnames. De werkgroepen en commissies hebben
geen adviserende bevoegdheid.
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Art.29. Een door de Algemene Vergadering goedgekeurd huishoudelijk reglement regelt de interne
werking van de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur en de werkgroepen van de
Cultuurraad. Dit huishoudelijk reglement wordt ter kennis gegeven aan de gemeenteraad.
Art.30. Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de Cultuurraad binnen de mogelijkheden van
de gemeentebegroting:
- een jaarlijkse toelage voor de financiering van de werking;
- logistieke ondersteuning;
- administratieve ondersteuning.
Art.31. De Cultuurraad bezorgt het college van burgemeester en schepenen op het einde van het
werkingsjaar een werkingsverslag inclusief financieel verslag.
Art.32. Bepalingen.
De Cultuurraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad opnieuw worden opgericht.
Art.33. De statuten van de Cultuurraad worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Art.34. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen uitgaan van de leden van de Algemene
Vergadering, de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dit voorstel
wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het Dagelijks Bestuur overgemaakt.
Art.35. Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet dd. 6 juli
2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en zijn
latere wijzigingen, het decreet dd. 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, de wet dd. 16
juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen en het
decreet lokaal bestuur.
Art.36. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur.
39. SCHENKING VAN FOTO'S VAN KONING ALBERT I EN KONINGIN ELISABETH.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 12 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de brief van de Heer Arthur Quaegebeur, Kerkstraat 30 app. 1, 8620 Nieuwpoort
houdende het aanbod om oude statiefoto’s van wijlen koning Albert I en Koningin Elisabeth te
schenken aan de stad;
Overwegende dat de schenking wordt gedaan met als doel de foto’s op te hangen in Westfront
Nieuwpoort;
Overwegende dat wordt voorgesteld deze schenking te aanvaarden;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 2 ONTHOUDINGEN (Matthias Priem Sabine Slembrouck):

Art.1.

De schenking van 2 statiefoto’s van wijlen Koning Albert I en Koningin Elisabeth door de Heer
Arthur Quergebeur te aanvaarden.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst onthaal, aan Westfront Nieuwpoort, aan de
archiefdienst en aan de aanbieder.

40. HERVASTSTELLING STATUTEN BIBLIOTHEEKRAAD
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen;
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Gelet op het decreet dd. 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 houdende het algemeen reglement op de adviesraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende oprichting bibliotheekraad. goedkeuring
statuten;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019
houdende het voorstel tot behoud adviesraden;
Overwegende dat de statuten van de bibliotheekraad inhoudelijk niet gewijzigd werden;
Overwegende dat de samenstelling van de bibliotheekraad ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

De statuten van de bibliotheekraad als volgt goed te keuren:
1) De bibliotheekraad is een gemeentelijk adviesorgaan.
2) De bibliotheekraad wordt behouden met het oog op de organisatie van het overleg en de
inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid.
3) De bibliotheekraad heeft een adviserende bevoegdheid.
4) De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen elk voor hun
respectievelijke bevoegdheden advies vragen aan de bibliotheekraad. Ze moeten geen
advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting.
5) De bibliotheekraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
6) Het stadsbestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de
uitgebrachte adviezen motiveren.
7) De bibliotheekraad bezorgt haar adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen.
8) De bibliotheekraad bestaat uit minimum 20 leden, waaronder individuele gebruikers,
afgevaardigden van verenigingen, scholen, politieke strekkingen en vertegenwoordigers
van de ideologische en filosofische strekkingen.
9) De verenigingen en organisaties duiden zelf hun afgevaardigden aan.
10) De schepen voor cultuur, toerisme en bibliotheek zetelt als waarnemer in de
bibliotheekraad.
11) De bibliothecaris wordt uit hoofde van haar ambt belast met het secretariaat van de
bibliotheekraad.
12) De bibliotheekraad bestaat voor één derde uit afgevaardigden van de politieke fracties en
voor twee derden uit vertegenwoordigers van de gebruikers (verenigingen, scholen,
rusthuizen en raden). De groep politiek afgevaardigden dient de verhoudingen binnen de
gemeenteraad te weerspiegelen.
13) De leden van de bibliotheekraad moeten lid zijn van de bibliotheek of, indien
afgevaardigde van een vereniging of organisatie, actief betrokken bij de werking ervan.
Men kan slechts één vereniging of organisatie vertegenwoordigen.
14) Ten hoogste twee derden van de leden van de bibliotheekraad is van hetzelfde geslacht.
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15) Bij het begin van de legislatuur worden alle verenigingen en organisaties die in
aanmerking komen voor lidmaatschap via publicatie (oproep in het gemeentelijk infoblad,
website en mail) uitgenodigd om hun kandidatuur te stellen.
16) Aan het mandaat van een lid van de bibliotheekraad komt een einde door ontslag uit de
bibliotheekraad of vereniging of instelling die men vertegenwoordigt. Dit ontslag wordt
schriftelijk aan de bibliothecaris meegedeeld.
17) De bibliotheekraad komt viermaal per jaar bijeen.
18) Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet van 6
juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en
zijn latere wijzigingen, de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de
ideologische en filosofische strekkingen, het decreet van 28 januari 1974 betreffende het
cultuurpact en het decreet lokaal bestuur.
Art.2.

Het raadsbesluit dd. 12 maart 2013 houdende de samenstelling van de bibliotheekraad op te
heffen.

Art.3.

De bibliotheekraad opnieuw samen te stellen.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de bibliothecaris.

41. HERVASTSTELLING STATUTEN LOK
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 §3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
hervaststelling van de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende een algemeen reglement op de
adviesraden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Gelet op de ontwerpstatuten van het lokaal overleg kinderopvang;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Over te gaan tot de hervaststelling van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang.

Artikel 1: Oprichting
Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze
gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang geeft het gemeentebestuur uitvoering aan de
bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang.
Artikel 2: Doelstellingen
Het lokaal overleg kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens
advies:




Bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan.
Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het lokaal overleg kinderopvang met
betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
Over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan.
In deze heeft het lokaal overleg kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en –
evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante
beleidsdomeinen.

GR dd. 28 februari 2019

blz. 43


Met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het lokaal
overleg kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur
het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van
de opvangvoorzieningen in de gemeente.

Artikel 3: Samenstelling – leden
Het lokaal overleg kinderopvang is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang.
Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Het lokaal overleg kinderopvang is samengesteld uit minstens:






Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang. Onder vertegenwoordiging van
de lokale actoren kinderopvang wordt verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de
opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze
naar de basisschool gaan. Deze vertegenwoordiging wordt vastgelegd rekening houdend met
de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren.
Een vertegenwoordiging van de gebruikers. Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt
verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan
kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor
gebruikers inzake kinderopvang.
Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, met name de coördinator van de
buitenschoolse kinderopvang.

Als niet-stemgerechtigde lid van het lokaal overleg kinderopvang worden volgende personen
aangeduid:
 De afgevaardigde van Kind en Gezin;
 De schepen bevoegd voor kinderopvang (of zijn vervanger);
 Gemeenteraadsleden;
 De ambtenaren aangeduid door het college van burgemeester en schepenen
(afdelingsverantwoordelijke burger- en welzijnszaken, welzijnsconsulent);
 Deskundigen: als niet-stemgerechtigd lid kan een deskundige worden uitgenodigd voor één of
meerdere vergaderingen van het lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 4: Aanduiding voorzitter van het lokaal overleg kinderopvang
Het lokaal overleg kinderopvang kiest onder haar leden een voorzitter. Deze is belast met de
voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen. De voorzitter
heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult.
Kandidaatstelling als voorzitter gebeurt mondeling of schriftelijk ten laatste bij aanvang van de eerste
vergadering.
De voorzitter wordt bij afzonderlijke en geheime stemming verkozen via een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen en mits minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Artikel 5: De secretaris
De secretarisfunctie wordt waargenomen door een gemeentelijke ambtenaar aan te stellen door het
college van burgemeester en schepenen. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag op en
brengt het op de dagorde van het college van burgemeester en schepenen. Het college vraagt, indien
nodig, aan de voorzitter van de gemeenteraad bepaalde punten aan de gemeenteraad voor te leggen.
De secretaris zorgt dat het besluit van het college of de gemeenteraad met betrekking tot de verslagen
bij de eerstvolgende vergadering van het lokaal overleg kinderopvang ter kennisgeving wordt
gebracht. De secretaris stelt de verslagen ook ter beschikking van Kind en Gezin.
Artikel 6: Werking
Het lokaal overleg kinderopvang vergadert regelmatig en telkens de noodzakelijkheid zich voordoet.
Afhankelijk van de gevoerde activiteiten of projecten, kunnen extra vergaderingen belegd worden. De
voorzitter roept het lokale overleg kinderopvang bijeen. De uitnodigingsbrief bevat steeds de agenda.
Agendapunten kunnen steeds door andere leden aangebracht worden, mits die op redelijke termijn
voor de vergadering worden medegedeeld aan de voorzitter en/of secretaris.
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Het lokaal overleg kinderopvang kan steeds inhoudelijke werkgroepen oprichten en ontbinden. Elk lid
van het lokaal overleg kinderopvang kan aan elk van deze werkgroepen deelnemen. De werkgroepen
brengen steeds verslag uit bij het lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 7: Advies/informatie
Het lokaal bestuur is ertoe gehouden het lokaal overleg tijdig om advies te vragen over materies
inzake kinderopvang. Bij de adviesvraag zal alle nodige informatie ter beschikking zijn. Het LOK
brengt binnen redelijke termijn advies uit over de gevraagde materies. Het lokaal overleg kan ook op
eigen initiatief adviezen formuleren met betrekking tot nieuwe behoeften, knelpunten en andere
signalen inzake kinderopvang.
Het lokaal overleg brengt zijn advies uit binnen een consensus. Minderheidsstandpunten moeten
evenzeer in het verslag genoteerd worden. Indien geen consensus bereikt wordt zal overgegaan
worden tot stemming. Het lokaal overleg kan dan een beslissing nemen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de bibliotheek, de sportdienst, de
jeugddienst, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

42. HERVASTSTELLING STATUTEN JEUGDRAAD
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
hervaststelling van de statuten van de jeugdraad;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende een algemeen reglement op de
adviesraden;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal
jeugdbeleid, gewijzigd bij de decreten dd. 19 december 2014, 3 juli 2015, 20 mei 2016, 18 november
2016 en 22 december 2017;
Gelet op de ontwerpstatuten van de jeugdraad;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Over te gaan tot de hervaststelling van de statuten van de jeugdraad.

Artikel 1: De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan.
Artikel 2: De raad werkt onafhankelijk van de deelnemende verenigingen en los van elke politieke en
ideologische overtuiging.
Artikel 3: De algemene doelstelling van de jeugdraad is het behandelen van alle documenten op
gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks met de jeugd te maken hebben. Om dit te
kunnen verwezenlijken zal de jeugdraad het volgende ondernemen:
a) het geven van advies, op eigen initiatief of op verzoek van het stadsbestuur, over alle
aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de stad. Deze adviesmogelijkheid slaat
zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en
jongeren in de stad;
b) het nemen van initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de
betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
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c) het stimuleren en eventueel coördineren van activiteiten en initiatieven van het bestaande
jeugdwerk;
d) het activeren, steunen en organiseren van allerlei activiteiten met een opvoedende, sociale of
culturele waarde, die gericht zijn op een zo ruim mogelijke deelname van de Nieuwpoortse
jongeren;
e) het bevorderen van de interesse voor het stadsbeleid alsook het stimuleren van de inspraak
bij de kinderen en de jongeren.
Bij de realisatie van deze doelstellingen kunnen publicaties, acties, evaluaties, studiewerk en andere
middelen worden aangewend om motiverend en sensibiliserend te werken.
Artikel 4: Het stadsbestuur verbindt zich ertoe om van bij de start van een dossier, dat betrekking of
invloed heeft op kinderen en jongeren, alle beschikbare, relevante en de volledige informatie over te
maken aan de jeugdraad.
Artikel 5: De procedure van samenstelling van de stedelijke jeugdraad luidt als volgt:


Voor het begin van elk werkjaar, dat loopt van 1 september tot eind augustus, worden alle
verenigingen, actiegroepen, organisaties, instellingen, onderwijsinstellingen en andere
instellingen, die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van jeugdraad openbaar
ingelicht om hun afgevaardigden aan te duiden.

Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door betrokken verenigingen en
moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- minimum 14 en maximaal 30 jaar oud zijn, uitzonderingen kunnen goedgekeurd worden door de
jeugdraad;
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid of
gemandateerd zijn door de organisatie;
- geen politiek mandaat uitoefenen.


Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep
gelanceerd in de stad opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als
stemgerechtigd lid van de SJR.

Artikel 6: De jeugdraad kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters en
een secretaris-penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bepaalt
zelf zijn frequentie van vergaderen.
Artikel 7
DE STRUCTUUR VAN DE JEUGDRAAD
De jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.

1 ALGEMENE VERGADERING
1.1 Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
A: Stemgerechtigde leden:
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De stemgerechtigde leden van het bestuur van de jeugdraad;
Een afgevaardigde (max.30jaar) van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie. Een
gemeenteraadslid komt niet in aanmerking.

B: Waarnemers:





Leden van het college van burgemeester en schepenen, leden van de gemeenteraad;
De gemeentelijke ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen
om de vergadering van de jeugdraad bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen;
Een afgevaardigde van elke andere stedelijke adviesraad;
Een afgevaardigde van elke middelbare school in Nieuwpoort.

1.2 Bevoegdheid van de algemene vergadering.
De algemene vergadering is bevoegd voor:




Het voorstellen tot wijzigen van het huishoudelijk reglement;
De jaarlijkse goedkeuring van de rekening en de begroting met betrekking tot de jeugdraad en
het totale jeugdgebeuren in de stad;
Het bepalen van de voorwaarden voor de erkenning en het ontslag van een lidmaatschap.

1.3 Afspraken.
A. Vergaderingen:
















De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen. De algemene vergadering
bepaalt de voorlopige datum van de volgende vergadering. De uitnodiging wordt tenminste 8
dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de waarnemers.
Stemgerechtigde leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten
vervangen door hun plaatsvervanger.
Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen telkens als zij dit nodig
acht. Het bestuur moet daartoe overgaan wanneer een vijfde van de stemgerechtigde leden
een schriftelijk verzoek indient bij de voorzitter, met de te bespreken agendapunten. De
gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het
verzoek. Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden
bijeengeroepen tijdens de maanden juli en augustus.
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door het
bestuurslid met de hoogste leeftijd.
Elke samenkomst begint met het voorleggen van de notulen van de vorige vergadering. De op
de agenda aangestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het
oproepingsbericht voorkomen.
De agenda wordt samen met de uitnodiging verstuurd.
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat tenminste één maand voor de
samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig beraadslaagd worden,
tenzij 2/3 van de stemgerechtigde leden hiermee akkoord gaan.
Als een bepaald punt niet volledig kan afgehandeld worden, wordt het automatisch verplaatst
naar de agenda van de volgende bijeenkomst en zal dan als eerste behandeld worden.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering wordt door de secretaris (de gemeentelijke ambtenaar) een
verslag opgesteld. De secretaris is de gemeentelijke ambtenaar die het stadsbestuur ter
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beschikking stelt om de vergaderingen van de jeugdraad bij te wonen en het secretariaat
ervan waar te nemen. De notulen worden opgenomen in het register ad hoc en door de
voorzitter en secretaris ondertekend na goedkeuring op de volgende samenkomst. Elk lid
ontvangt een verslag van de zitting van de jeugdraad binnen één maand na de bijeenkomst.
B. Wijzigen van het huishoudelijk reglement




Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en gewijzigd bij een gewone meerderheid van
stemmen op een aanwezigheid van tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden of
hun plaatsvervangers. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden en alleen over de punten die voor de
tweede keer op de agenda staan.
Het huishoudelijk reglement en de eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na
vaststelling door de gemeenteraad.

C. Stemmingen



Bij een publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in geval
van staking van stemmen.
Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt verworpen
in geval van staking van stemmen.

2. HET BESTUUR
2.1. Samenstelling
Het bestuur is samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
A. Stemgerechtigde leden zijn:



2 afgevaardigde van elke door het bestuur erkende jeugdorganisatie. Bij een stemming moet
het lid de 2 voorafgaande vergaderingen aanwezig zijn geweest.
Gecoöpteerde personen die wegens hun beroep, functie of bijzondere belangstelling als lid in
de jeugdraad worden opgenomen. Op het aantal gecoöpteerde staat geen maximum.

B. Waarnemers zijn:



De leden van het college van burgemeester en schepenen, de leden van de gemeenteraad;
De door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar (secretaris) die
het secretariaat van de jeugdraad dient waar te nemen.

2.2. Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd voor:







Het bepalen van het aantal mandaten in het dagelijks bestuur;
Het kiezen van het dagelijks bestuur;
Het aanstellen, ontslaan van leden van het bestuur;
Het oprichten van raden, commissies en werkgroepen, waarvan zij de opdracht schriftelijk
vastlegt in een procedure. Deze raden, commissies en werkgroepen kiezen in hun schoot een
voorzitter;
Het verwezenlijken van doeleinden van de jeugdraad;
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Het aanvullen van het bestuur, algemene vergadering met waarnemers.
Het aanpassen en goedkeuren van het subsidiereglement

2.3. Stemmen en vergaderingen;









Het bestuur vergadert in principe om de maand;
Elk lid van het bestuur beschikt over een stem;
Enkel de leden van het bestuur die een erkende jeugdvereniging vertegenwoordigen
beschikken over een stem voor het subsidiereglement;
Als er gestemd wordt over een persoon of functies of op verzoek van minstens één derde van
de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In andere
gevallen is de stemming publiek;
Bij een publieke stemming, is de stem van de voorzitter beslissend in geval van staking van
stemmen;
Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt verworpen
bij staking van stemmen;
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe
stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze
stemronde geen beslissend resultaat opgeleverd, is de jongste meerderjarige kandidaat
gekozen.

Artikel 8:
plichten van het stemgerechtigd lid:
- actief meewerken aan de realisering van de doelstellingen en werkzaamheden van de SJR;
- de algemene vergaderingen van de SJR bijwonen tenzij er belet is door overmacht of een andere
belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen bij een
bestuurslid;
- verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging, organisatie en instelling om hun achterban
grondig te informeren over de werkzaamheden van de SJR en ook geregeld overleg te plegen in
functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake het
jeugdbeleid.
rechten van het stemgerechtigd lid:
- spreekrecht op alle vergaderingen van de SJR;
- stemrecht in de algemene vergadering;
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het stadsbestuur ter beschikking stelt van de SJR;
- recht om de stemming te vragen op alle vergaderingen;
- recht om in alle werkgroepen van de SJR te zetelen.
Artikel 9: Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:


door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur van de
SJR worden toegezonden;



door het ontslag van de betrokkene zelf uit de SJR of uit de organisatie. Dit ontslag moet
schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of de organisatie.

Artikel 10: Activiteiten georganiseerd door de Jeugdraad zullen gestemd worden met enkelvoudige
meerderheid. Zij die aan deze activiteit niet wensen mee te werken, hoeven dit dan ook niet te doen.
Artikel 11: Het stadsbestuur draagt bij in de verantwoorde werkings- en administratiekosten van de
jeugdraad en staat bij op administratief en materieel vlak. De gemeentelijke jeugdraad verbindt er zich
toe de bewijzen van de uitgaven ten alle tijd te kunnen voorleggen.
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De werkingskosten mogen geenszins het krediet overtreffen dat daartoe in de gemeentebegroting
voorzien werd.
Artikel 12: De verslagen van de jeugdraadzittingen dienen binnen de 14 dagen naar alle betrokkenen
te worden overgemaakt.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de bibliotheek, de jeugdraad, de
sportdienst, de jeugddienst, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse
overheid.

43. HERVASTSTELLING STATUTEN LOO
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019 houdende
de hervaststelling van de statuten van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende een algemeen reglement op de
adviesraden;
Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning;
Gelet op de ontwerpstatuten van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN ( ):

Over te gaan tot de hervaststelling van de statuten van het lokaal overleg
opvoedingsondersteuning.

Artikel 1: Oprichting
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van
deze gemeentelijke adviesraad lokaal overleg opvoedingsondersteuning geeft het gemeentebestuur
uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende het
lokaal beleid opvoedingsondersteuning.
Artikel 2: Doelstellingen
1° Het bereidt het lokaal sociaal beleidsplan en de evaluatie ervan voor, met betrekking tot de
opvoedingsondersteuning;
2° Het ontwikkelt op basis van afstemming en samenwerking de acties rond opvoedingsondersteuning
die in het lokaal sociaal beleidsplan zijn opgenomen;
3° Het zorgt, op basis van afstemming en samenwerking, voor de informatieverstrekking en de
sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen en de vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid
of opvoedingsproblemen;
4° Het werkt mee aan de afstemming op bovenlokaal niveau van het aanbod aan
opvoedingsondersteuning.
Artikel 3: Samenstelling – leden
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning is samengesteld uit stemgerechtigde en nietstemgerechtigde leden. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning.
Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning is samengesteld uit minstens:
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Een vertegenwoordiging van de lokale actoren opvoedingsondersteuning. Onder
vertegenwoordiging van de lokale actoren opvoedingsondersteuning wordt verstaan: al wie
plaatselijk een functie vervult in de opvoedingsondersteuning van kinderen en al wie invulling
geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar school gaan. Deze
vertegenwoordiging wordt vastgelegd rekening houdend met de verscheidenheid en
representativiteit van de lokale actoren.
Een vertegenwoordiging van de gebruikers. Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt
verstaan al wie plaatselijk een beroep doet op opvoedingsondersteuning en behoefte heeft
aan opvoedingsondersteuning of een vertegenwoordiger van een organisatie die
representatief is voor gebruikers inzake opvoedingsondersteuning.
Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, met name de coördinatoren
opvoedingsondersteuning.

Als niet-stemgerechtigde lid van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning worden volgende
personen aangeduid:
 De afgevaardigde van Kind en Gezin;
 De schepen bevoegd voor opvoedingsondersteuning(of zijn vervanger);
 Gemeenteraadsleden;
 De ambtenaren aangeduid door het college van burgemeester en schepenen
(afdelingsverantwoordelijke burger- en welzijnszaken, welzijnsconsulent);
 Deskundigen: als niet-stemgerechtigd lid kan een deskundige worden uitgenodigd voor één of
meerdere vergaderingen van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning.
Artikel 4: Aanduiding voorzitter van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning kiest onder haar leden een voorzitter. Deze is belast met
de voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen. De
voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvoedingsfunctie
vervult. Kandidaatstelling als voorzitter gebeurt mondeling of schriftelijk ten laatste bij aanvang van de
eerste vergadering.
De voorzitter wordt bij afzonderlijke en geheime stemming verkozen via een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen en mits minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Artikel 5: De secretaris
De secretarisfunctie wordt waargenomen door een gemeentelijke ambtenaar aan te stellen door het
college van burgemeester en schepenen. De secretaris maakt van elke vergadering een verslag op en
brengt het op de dagorde van het college van burgemeester en schepenen. Het college vraagt, indien
nodig, aan de voorzitter van de gemeenteraad bepaalde punten aan de gemeenteraad voor te leggen.
De secretaris zorgt dat het besluit van het college of de gemeenteraad met betrekking tot de verslagen
bij de eerstvolgende vergadering van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning ter kennisgeving
wordt gebracht.
Artikel 6: Werking
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning vergadert regelmatig en telkens de noodzakelijkheid zich
voordoet. Afhankelijk van de gevoerde activiteiten of projecten, kunnen extra vergaderingen belegd
worden. De voorzitter roept het lokale overleg opvoedingsondersteuning bijeen. De uitnodigingsbrief
bevat steeds de agenda. Agendapunten kunnen steeds door andere leden aangebracht worden, mits
die op redelijke termijn voor de vergadering worden medegedeeld aan de voorzitter en/of secretaris.
Het lokaal overleg opvoedingsondersteuning kan steeds inhoudelijke werkgroepen oprichten en
ontbinden. Elk lid van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning kan aan elk van deze werkgroepen
deelnemen. De werkgroepen brengen steeds verslag uit bij het lokaal overleg
opvoedingsondersteuning.
Artikel 7: Advies/informatie
Het lokaal bestuur is ertoe gehouden het lokaal overleg tijdig om advies te vragen over materies
inzake opvoedingsondersteuning. Bij de adviesvraag zal alle nodige informatie ter beschikking zijn.
Het LOO brengt binnen redelijke termijn advies uit over de gevraagde materies. Het lokaal overleg kan
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ook op eigen initiatief adviezen formuleren met betrekking tot nieuwe behoeften, knelpunten en
andere signalen inzake opvoedingsondersteuning.
Het lokaal overleg brengt zijn advies uit binnen een consensus. Minderheidsstandpunten moeten
evenzeer in het verslag genoteerd worden. Indien geen consensus bereikt wordt, zal overgegaan
worden tot stemming. Het lokaal overleg kan dan een beslissing nemen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de bibliotheek, de sportdienst, de
jeugddienst, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

44. VRAGEN RAADSLEDEN.
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
«Secretaris»

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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