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STAD NIEUWPOORT 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 24 JANUARI 
2019. 

 
Geert Vanden Broucke: Burgemeester-Voorzitter; 
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 

Openbare Zitting 
3. BUDGET 2019 
 
De Raad,  

 
Gelet op art. 40, 41, 249, 251, 252, 257 en 285 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 23 november 2012 en 22 november 2013;  

Gelet op het Ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
Ministerieel besluit dd. 26 november 2012;  

Overwegende dat het resultaat op kasbasis niet negatief mag zijn, dat de autofinancieringsmarge, 
die de indicator voor het structurele evenwicht in de beleids- en beheerscyclus is, het laatste jaar van 
het meerjarenplan positief moet zijn;  

Overwegende dat het resultaat op kasbasis (geconsolideerd) voor het budget 2019 als volgt is:  

€ 11.507.066 
 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge voor het budget 2019 als volgt is: 

€ 337.061 
 
BESLUIT: 

 
14 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 3 
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Slembrouck Johan Vanblaere ): 
 

Art.1. Het budget 2019 van het stadsbestuur Nieuwpoort goed te keuren.  

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie en de financieel directeur.  

Bij de behandeling van dit punt formuleert Raadslid Rousseau een aantal opmerkingen: 

- Het budget lijkt hem geforceerd te zijn door de bedragen voor subsidies te minderen om toch 
maar een positief budget af te leveren. Het raadslid verwijst naar de subsidies voor integratie 
van senioren, naar de thuiszorgpremie, de kredieten voor SWAP, de kredieten voor 
kansarmoede, de toelage aan het OCMW, de subsidies aan verenigingen, de impulssubsidie 
jeugdwerk 

Schepen Vandecasteele antwoordt dat de subsidies voor senioren niet veminderd zijn.  
Het raadslid repliceert dat hij ze dan alleszins niet terugvindt in het budget.  
Het raadslid merkt ook op dat de lijst van de subsidies niet overeenkomt met de bedragen opgenomen 
in het budget. Bepaalde subsidies worden gewoon niet vermeld of vermeld met foutieve bedragen. 
Het raadslid verwijst onder andere naar Drivers Days. 
Het raadslid verwijst eveneens naar de investeringsbedragen in jeugd in sport voor het nieuwe 
complex die in het vorige budget nog vermeld stonden voor zo’n 17 mio eur en thans nog voor 12 mio. 
Het raadslid juicht deze besparing toe.  
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Raadslid Priem vraagt waar het verschil tussen 17 mio en 12 mio dan juist zit.  
De Burgemeester licht toe dat er een aantal besparingsideeën t.a.v. het ontwerp worden onderzocht. 
Er wordt gedacht aan het niet-realiseren van de ondergrondse garages, het kleiner maken van de zaal 
(met behoud van alle functies), het kleiner uitvoeren van de tribune en het achterwege laten van een 
vergaderzaaltje.  
 

Namens de Gemeenteraad: 
De Algemeen Directeur De Burgemeester-Voorzitter 
Benoit Willaert Geert Vanden Broucke 
 Nieuwpoort, 24 januari 2019 

Voor eensluidend afschrift: 
De Algemeen Directeur De Burgemeester-Voorzitter 

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke 
 


