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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
IN ZITTING OP 25 APRIL 2019 

 
Tegenwoordig: 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, 
Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Bill Vermeylen: Raadslid 
 

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar. 

De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 28 maart 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen 
voor de zitting. 

 
Raadslid Priem maakt bij aanvang van de zitting een opmerking over de notulen van de OCMW-
raadszitting van 28 maart 2019. Punt 4 van deze zitting handelde over de verkoop van gronden 
gelegen in Middelkerke eigendom van het OCMW van Nieuwpoort aan  2 sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Raadslid Priem stelt dat de aanwezigheid van raadslid Eddy Louwie 
tijdens de bespreking en behandeling van dit punt in strijd is met art. 27 van het decreet Lokaal 
Bestuur aangezien het raadslid in eigen naam aandeelhouder is van de huisvestingsmaatschappij.  

OPENBARE ZITTING 

1. ONDERHOUD VAN WEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT 2019-2020 – 
GOEDKEURING. 
 
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, zoals 
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door 
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 april 2019, houdende 
aanvaarding van het bestek TD/OD/D2019-02: Onderhoud van wegen op het grondgebied van 
Nieuwpoort 2019-2020 en ramingsbedrag van 200.000 EUR (incl. BTW); 

Overwegende dat sommige wegeniswerken te omvangrijk zijn voor de technische dienst, maar te 
beperkt zijn in omvang om een afzonderlijke aanbesteding hiervoor op te stellen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om snel te kunnen inspelen op de meldingen van schade aan 
het openbaar domein, dat bijgevolg voorgesteld wordt om een raamcontract af te sluiten met een 
aannemer; 

Overwegende dat het een raamovereenkomst betreft; dat dit de flexibiliteit en rendabiliteit van 
werken verhoogt; dat de raamovereenkomst eenheidsprijzen van de meest voorkomende werken aan 
wegen voorziet; 
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Overwegende dat er een bedrag van 200.000 EUR (incl. BTW) voorzien wordt om werken uit te 
voeren; 

Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij openbare aanbesteding; 

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD/OD/D2019-02: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2019-2020; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 2240007 Herstellingswerken 
verschillende straten; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Het bestek TD/OD/D2019-02: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 

2019-2020 te aanvaarden en goed te keuren. 

Art.2. Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 200.000 EUR (incl. 
BTW). 

Art.3. Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek 
TD/OD/D2019-02: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2019-2020. 

Art.4. De opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, diensthoofd reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur. 

 
2. GOEDKEURING PLAATSEN VERBORGEN MOBIELE CAMERA’S OP GRONDGEBIED 
NIEUWPOORT TER BESTRIJDING VAN SLUIKSTORTEN. 
 
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 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 wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS- 
wet); 

Gelet op de Camerawet dd. 25 mei 2018; 

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dd. 25 mei 2018; 

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 Stad Nieuwpoort gebruik wil maken van verborgen mobiele camera’s ter 
bestrijding van sluikstorten op grondgebied Nieuwpoort; 

Overwegende dat de heer Desaever Dirk, coördinator technische dienst, wordt aangesteld als 
beheerder van de verborgen camera’s ter bestrijding van sluikstorten op grondgebied Nieuwpoort; 

Overwegende dat de camera’s moeten worden geregistreerd door de heer Desaever Dirk in 
opdracht van Stad Nieuwpoort via de website www.aangiftecamera.be; 

Overwegende dat de heer Desaever Dirk zal instaan voor de uitlezing van de beelden en het 
plaatsen van de camera’s op grondgebied Nieuwpoort; 
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Overwegende dat op onderstaande invalswegen van grondgebied Nieuwpoort een wettelijk 
bepaald pictogram (0,6 m. x 0,4 m.) moet komen met daarop de informatie dat personen kunnen 
gefilmd worden: 

- Zeedijk (kant Kinderlaan); 

- Albert I laan (kant Kinderlaan); 

- Franslaan (kant Kinderlaan); 

- Elisalaan (kant Kinderlaan)); 

- Louisweg (kant Kinderlaan); 

- Victorlaan (kant Kinderlaan); 

- Canadalaan; 

- Pelikaanstraat; 

- Dockaertstraat (grondgebied Nieuwpoort); 

- Diksmuidse Weg; 

- Koolhofstraat; 

- Hemmestraat; 

- Brugse Steenweg; 

- Nieuwendammeweg; 

- Polderdijk; 

- Brugsevaart; 

- Boterdijk; 

- Westendelaan; 

- Kustweg; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
   
 
Art.1. Het plaatsen van verborgen mobiele camera’s ter bestrijding van sluikstorten op grondgebied 

Nieuwpoort goed te keuren. 

Art.2. De heer Desaever Dirk, coördinator technische dienst, als beheerder van de verborgen 
mobiele camera’s ter bestrijding van sluikstorten aan te stellen. 

Art.3. De heer Desaever Dirk de camera’s te laten registreren in opdracht van Stad Nieuwpoort via 
de website www.aangiftecamera.be. 

Art.4. Het plaatsen van de nodige pictogrammen op onderstaande invalswegen van grondgebied 
Nieuwpoort goed te keuren: 

- Zeedijk (kant Kinderlaan); 

- Albert I laan (kant Kinderlaan); 

- Franslaan (kant Kinderlaan); 

- Elisalaan (kant Kinderlaan)); 

- Louisweg (kant Kinderlaan); 

- Victorlaan (kant Kinderlaan); 

- Canadalaan; 

- Pelikaanstraat; 

- Dockaertstraat (grondgebied Nieuwpoort); 
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- Diksmuidse Weg; 

- Koolhofstraat; 

- Hemmestraat; 

- Brugse Steenweg; 

- Nieuwendammeweg; 

- Polderdijk; 

- Brugsevaart; 

- Boterdijk; 

- Westendelaan; 

- Kustweg. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de lokale politie Westkust, de dienst veiligheid en preventie, 
de technische dienst en de aankoopdienst. 

 
3. GOEDKEURING LOKALE VEILIGHEIDSDIAGNOSTIEK EN ACTIVITEITENRAPPORT 2017-
2018. 
 
De Raad, 

 
Gelet op art. 41, art. 285 § 1-1° en art. 287 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de 
gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de staat te genieten in het kader van de 
overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie; 

Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad dd. 30 en 31 maart 2004 van de krachtlijnen van de 
strategische veiligheids- en preventieplannen; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en 
preventieplannen; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018 – 2019 van 
de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014 – 2017; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- 
en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden 
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 27 december 2017 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- 
en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden 
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventiecontracten; 

Overwegende dat de opmaak van een lokale veiligheidsdiagnostiek en de opmaak van een 
activiteitenrapport noodzakelijk zijn om de subsidies van de strategische veiligheidsplannen 2014-
2017 en 2018-2019 (jaar 2017 en 2018) te kunnen verkrijgen; 

 
 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. De lokale veiligheidsdiagnostiek en het activiteitenrapport (2017-2018) van Nieuwpoort goed 

te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst Financiën en 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
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4. GOEDKEURING AFHANDELING FINANCIEEL DOSSIER STRATEGISCHE VEILIGHEIDS- EN 
PREVENTIEPLANNEN 2018 - 2019. WERKINGSJAAR 2018. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 41, art. 285 § 1-1° en art. 287 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de 
gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de staat te genieten in het kader van de 
overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie; 

Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad dd. 30 en 31 maart 2004 van de krachtlijnen van de 
strategische veiligheids- en preventieplannen; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en 
preventieplannen; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018 – 2019 van 
de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014 – 2017; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- 
en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden 
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 27 december 2017 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- 
en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden 
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventiecontracten; 

Overwegende dat de opmaak van de financiële afhandeling noodzakelijk is om de subsidies voor 
het werkingsjaar 2018 te kunnen vorderen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in 
het kader van de veiligheids- en preventieplannen; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Het afrekeningsvoorstel van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het 

werkingsjaar 2018 voor het bedrag van 237.345,92 EUR goed te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst Financiën en 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

 
5. BELASTING OP DE KOSTELOZE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN NIET-
GEADRESSEERDE DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 en 286 § 1-1° 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 
17 februari 2012; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd. 20 juli 2018 van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, inzonderheid 
op art. 8.4 Fiscale ontvangsten, eerste alinea; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende vaststelling van de belasting op de 
kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 september 2018 
inzake de verlenging – wijziging en hervaststelling van belasting- en retributiereglementen; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting op de 
kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter; 

Gelet op de brief van het Agentschap binnenlands bestuur dd. 5 maart 2019, waarin opgemerkt 
wordt dat artikel 5 niet in overeenstemming is met artikel 7, § 1 van het decreet van 30 mei 2008 

http://besafe.jdbi.eu/sites/besafe.localhost/files/private/am_pssp_2018-2019_mb_05-02-2018_1.pdf
http://besafe.jdbi.eu/sites/besafe.localhost/files/private/am_pssp_2018-2019_mb_05-02-2018_1.pdf
http://besafe.jdbi.eu/sites/besafe.localhost/files/private/am_pssp_2018-2019_mb_05-02-2018_1.pdf
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betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 

Overwegende dat de belasting aanleiding geeft om het verspreiden van onnodig niet-geadresseerd 
drukwerk te vermijden; dat dit preventief werkt om een teveel aan verdeling van niet-geadresseerd 
drukwerk tegen te gaan; 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van rendabele 
belastingen; 

Overwegende dat alles wat kleiner of gelijk is aan A5 formaat niet veel voorkomt; zelfs maar in 
enkele honderden exemplaren verspreid wordt; dat de gemaakte kosten niet opwegen tegen het tarief 
van de belasting; 

Overwegende dat er daarom een vrijstelling wordt verleend voor drukwerk kleiner of gelijk aan A5-
formaat; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Voor het aanslagjaar 2019 een belasting te vestigen op de voor de bestemmelingen kosteloze 

huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter. 

Art.2. Worden beschouwd als niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter ieder drukwerk 
dat bestaat uit meer dan 50 % commerciële aankondigingen. 

Art.3. De belasting is verschuldigd door de uitgever. De drukker en verdeler zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Art.4. De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

- tot en met 75 gr: € 0,03/exemplaar; 

- meer dan 75 gr: € 0,08/exemplaar; 

- kleiner of gelijk aan A5 formaat: vrijgesteld van de belasting. 

Art.5. De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag voor de dag waarop de verspreiding 
aanvangt, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

Indien de belastingplichtige nalaat de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen krijgt hij van het gemeentebestuur een voorlopig bericht aangaande de 
aanslag. Indien hierop niet gereageerd wordt binnen de veertien (14) dagen of indien het 
antwoord foute of onvolledige gegevens bevat, stuurt het gemeentebestuur een 
aangetekende brief met de melding dat de belasting ambtshalve zal gevestigd worden en met 
vermelding van de redenen waarom het bestuur gebruik maakt van deze procedure, van de 
elementen waarop de belasting is gebaseerd en van de wijze van bepaling van die 
elementen, en van het bedrag van de belasting. 
 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de 
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
 

Art.6. De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat periodiek wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Art.7. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend. 

De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via e-mail via het 
emailadres: fiscalebezwaren@nieuwpoort.be. 
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Het college van burgemeester en schepenen stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de 
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige 
en, in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. 

Art.8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet dd. 30 mei 2008, gewijzigd bij 
decreten dd. 28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 
175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet 
de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art.9. Dit besluit treedt in voege vanaf 1 mei 2019. 

Art.10. Het raadsbesluit van 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting op de 
kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met 
handelskarakter wordt opgeheven. 

Art.11. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van 
het decreet lokaal bestuur. 

Art.12. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de financieel expert en de financieel directeur. 

 
6. HERZIENING ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ADVIESRADEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 286 § 1-1° en 304 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 april 2019 houdende 
voorstel aan de gemeenteraad om de herziening van het algemeen reglement op de adviesraden 
goed te keuren; 

Overwegende dat momenteel een aantal gemeentelijke adviesraden actief zijn, dat elk van deze 
raden werkt volgens een eigen manier; dat door het uitvaardigen van een reglement op de 
adviesraden met behulp van een aantal algemene principes een meer uniforme werkwijze kan 
bekomen worden; 

Overwegende dat het tevens de bedoeling is om de adviesraden nauwer te gaan betrekken bij het 
gemeentelijke subsidiebeleid; 

Overwegende dat het decretaal niet verplicht is om de adviesraden na elke legislatuur te 
herinstalleren, waardoor een herziening van het algemeen reglement op de adviesraden wenselijk is; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Enkel de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die 

tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het stadsbestuur te adviseren, 
hierna genoemd ‘adviesraden’. 

Art.2. De gemeenteraad legt per ingestelde adviesraad de samenstelling, de werkwijze en de 
procedures vast alsook op welke wijze het gevolg dat aan adviezen wordt gegeven, wordt 
meegedeeld aan de adviesraad. 

 
Samenstelling 
 
Art.3. Nadat de gemeenteraad beslist heeft tot het instellen van een adviesraad gaat het college van 

burgemeester en schepenen over tot oproep tot het indienen van kandidaturen.  

Art.4. Men kan slechts lid worden van een stedelijke adviesraad zo men in Nieuwpoort woont of 
namens een erkende vereniging of organisatie die in Nieuwpoort actief is. 

Art.5. Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad is van hetzelfde geslacht. 
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Art.6. De leden van een adviesraad zetelen in deze adviesraad ten persoonlijke titel of namens een 
organisatie. Dit wordt vermeld bij hun aanvraag tot lidmaatschap.  

Art.7. Gemeenteraadsleden kunnen de vergaderingen van de adviesraad bijwonen zonder evenwel 
stemgerechtigd te zijn. 

Art.8. De samenstelling van een adviesraad gebeurt bij besluit van de gemeenteraad. 

Art.9. De adviesraad kiest uit zijn leden een voorzitter. 

Art.10. Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden en het mandaat van voorzitter 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 
adviesraad worden toegezonden. 

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

• Ontslag kan geschieden doordat ¾ van de leden van de adviesraad stemt voor de aftreding 
van de huidige voorzitter of van het lid van de adviesraad. 

 
Art.11. De duurtijd van een adviesraad overschrijdt de periode van een legislatuur en blijft van 

rechtswege bestaan, tenzij anders luidende bepaling. Alle andere vermeldingen rond duurtijd, 
worden door dit reglement opgegeven. 

Art.12. Het diensthoofd van de dienst tot wiens beleidsdomein de adviesraad behoort, is automatisch 
secretaris van deze adviesraad, tenzij het college van burgemeester en schepenen hier 
anders over beslist. 

 
Werkwijze 
 
Art.13. Op verzoek van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen brengt 

de adviesraad zijn advies uit binnen een termijn van 30 dagen. Indien er binnen deze termijn 
geen advies wordt uitgebracht wordt het advies geacht gunstig te zijn.  

Art.14. Een adviesraad kan uit eigen beweging advies uitbrengen over de zaken die hem 
aanbelangen.  

Art.15. De gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen zo het advies werd 
gevraagd door deze laatste, deelt schriftelijk mee welk gevolg werd gegeven aan het 
uitgebrachte advies. Deze mededeling wordt gericht aan de voorzitter van de adviesraad. 

Art.16. De voorzitter van de adviesraad bezorgt onverwijld een afschrift van het verslag van elke 
vergadering van de adviesraad aan het college van burgemeester en schepenen. 

Art.17. Elke adviesraad bekomt van de gemeenteraad de nodige middelen voor de vervulling van zijn 
adviesopdracht. Hiertoe zal de adviesraad een ontwerp van budget voor het komende jaar 
overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de jaarlijkse werkingstoelage 
vaststelt. Na afloop van elk dienstjaar legt de adviesraad een verslag over aan het college van 
burgemeester en schepenen ter verantwoording van de bekomen werkingstoelage. De 
werkingstoelage dient enkel ter vervulling van de adviesopdracht en kan niet aangewend 
worden voor uitgaven van beleidsuitvoerende aard. 

Art.18. De adviesraad verleent advies op het voorstel van jaarlijkse subsidieregeling aan 
verenigingen en instellingen zoals opgesteld door de betrokken dienst, conform het door de 
adviesraad voorgestelde subsidiereglement. Het subsidiereglement dient goedgekeurd door 
de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de uitbetaling 
van de subsidie. Zo de beslissing van het college van burgemeester en schepenen afwijkt van 
het voorstel van de adviesraad dient dit gemotiveerd.  

Art.19. Dit reglement is niet van toepassing op de Gecoro.  

Art.20. Het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 houdende vaststelling van het algemeen reglement op de 
adviesraden wordt opgeheven en met onmiddellijke ingang vervangen door dit reglement. 
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Art.21. Kennis van dit besluit te geven aan de voorzitters van de adviesraden, de dienst secretarie, 
de wd. stadsontvanger en de rekendienst. 

 
 
 
7. ZEFIER - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING DD. 13 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op art. 180 van de wet dd. 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen; 

Gelet op het schrijven van Zefier dd. 18 maart 2019 betreffende de uitnodiging op de gewone 
algemene vergadering dd. 13 juni 2019 in het Concertgebouw te Brugge om 14 u.; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 waarbij dhr. Eddy Louwie als volmachthouder en 
dhr. Rik Lips als plaatsvervangend volmachthouder van de stad Nieuwpoort voor de algemene 
vergaderingen van Zefier werden aangeduid voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 maart 2019 
betreffende de goedkeuring van de agenda algemene vergadering Zefier; 

Gelet op de statuten van de cvba Zefier, inzonderheid de artikelen 27 en 28; 

Overwegende dat in de gewone algemene vergadering dd. 13 juni 2019 volgende agendapunten 
worden behandeld: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen. 

 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort vennoot is van de cvba Zefier; 

Overwegende dat de documenten die betrekking hebben op de gewone algemene vergadering 
kunnen geraadpleegd worden op de dropbox van Zefier: 
https://www.dropbox.com/sh/bdocsa3xwnyov4k/AAAHJAo5X0jIKBKUdudHq1rSa?dl=0; 

Overwegende dat de gemeenteraad de agenda van de gewone algemene vergadering dd. 13 juni 
2019 van Zefier op basis van de bekomen documenten dient goed te keuren; dat de raad een 
volmachthouder en een plaatsvervangend volmachthouder dient aan te stellen; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De volgende agendapunten van de gewone algemene vergadering van Zefier dd. 13 juni 

2019 op basis van bekomen documenten goed te keuren: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen. 

 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 16 JA TEGEN 4 NEEN: 
 
Art.2. De heer Eddy Louwie aan te duiden als volmachthouder voor de stad Nieuwpoort op de 

gewone algemene vergadering dd. 13 juni 2019 van Zefier. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 

https://www.dropbox.com/sh/bdocsa3xwnyov4k/AAAHJAo5X0jIKBKUdudHq1rSa?dl=0
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Art.3. De heer Rik Lips aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder voor de stad 
Nieuwpoort op de gewone algemene vergadering dd. 13 juni 2019 van Zefier. 

Art.4. De volmachtdragers van de stad die deelnemen aan de algemene vergadering van Zefier dd. 
13 juni 2019 dienen hun stemgedrag af te stemmen op de besluiten genomen in de 
gemeenteraad dd. 25 april 2019 in verband met de te behandelen agendapunten. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, aan de cvba Zefier en aan de dienst 
secretarie. 

 
 
 
8. I.W.V.A. - JAARVERGADERING 29 MEI 2019. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het aangetekend schrijven van de I.W.V.A. dd. 21 maart 2019 betreffende de 
jaarvergadering deelnemers I.W.V.A. dd. 29 mei 2019 in het gemeentehuis van Koksijde om 19 u.; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 april 2019 houdende 
goedkeuring agenda en aanstellen vertegenwoordigers voor de jaarvergadering van de I.W.VA.; 

Gelet op de statuten van de I.W.V.A.; 

Overwegende dat in de jaarvergadering dd. 29 mei 2019 volgende agendapunten worden 
behandeld: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur; 
2. Verslag van de commissaris-revisor; 
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2018; 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Evaluatierapport 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024; 
6. Benoeming commissaris-revisor; 
7. Benoeming bestuurder. 

 

Overwegende dat in toepassing van art. 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: 

1. Benoeming van 4 vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 
2. Verdeling van 1484 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers. 

Het verdient aanbeveling in de beslissing een bepaling te laten 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. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissing ter zake aan de I.W.V.A. 

 
Overwegende dat de stad Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor de 

Algemene Vergadering; 

Overwegende dat in het verleden, Bert Gunst, Schepen; Karin Debruyne-Vancoillie, raadslid; 
Patricia Markey-Deconinck, raadslid en Sara Neudt, raadslid; werden aangeduid als afgevaardigden 
voor de stad Nieuwpoort; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort over 1.484 stemmen binnen de algemene vergadering 
beschikt; dat deze te verdelen zijn over de aangeduide vertegenwoordigers; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 29 mei 2019 

om 19 u. goed te keuren. 
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BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.2. 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 mei 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.3. 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 mei 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.4. 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 mei 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 

Art.5. 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 mei 2019. 

Art.6. Het stemmenaantal waarover de stad Nieuwpoort beschikt binnen de Algemene Vergadering 
van de I.W.V.A., te verdelen over het aantal aanwezige vertegenwoordigers van het 
stadsbestuur. 

Art.7. Alle te nemen beslissingen door de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur 
goed te keuren. 

Art.8. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan de I.W.V.A. 

 
9. W.V.I. - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING 27 JUNI 2019. 
 
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. 9 april 2019 houdende 
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda van de algemene vergadering van de W.V.I. dd. 27 juni 
2019 om 18.30 u. goed te keuren; 

Overwegende dat de W.V.I. per brief dd. 25 maart 2019 de stad Nieuwpoort uitnodigt op de 
algemene vergadering dd. 27 juni 2019 om 18.30 u.;  

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:  

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019;   
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);  
3. Verslag van de commissaris; 
4. Jaarrekeningen 2018; 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
6. Evaluatierapport 2013-2018; 
7. Strategisch plan 2019-2025; 
8. Statutenwijziging: artikel 5: verlenging W.V.I. tot 10 november 2037; 
9. 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: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering W.V.I. dd. 27 juni 2019 goed 

te keuren.  

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 
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Art.2. De heer Jos Decorte, schepen, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de W.V.I. dd. 27 juni 2019 om 18.30 u. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene, dienst secretarie en aan de W.V.I. 

 
10. TMVS - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING 11 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 432 en 434 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

Gelet op het aangetekend schrijven van het overlegorgaan Farys dd. 28 maart 2019 houdende de 
oproeping voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv dd. 11 juni 2019 in Flanders Expo 
Maaltekouter 1 9501 Gent met volgende agenda: 

1. Toetredingen; 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018; 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018; 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018; 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR); 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers; 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur; 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR); 
9. Varia en mededelingen. 

 
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van de heer Eddy Louwie 

en de heer Rik Lips, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, 
voor de algemene vergaderingen van TMVS dv; 

Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen dd. 9 april 2019 houdende voorstel aan de 
gemeenteraad om de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv dd. 11 juni 2019 goed 
te keuren; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv; 

Overwegende dat de agendapunten van de algemene jaarvergadering van TMVS dv dd. 11 juni 
2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv dd. 11 juni 2019 en de daarbij 

behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten, goed te keuren:  

1. Toetredingen; 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018; 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018; 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018; 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR); 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers; 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur; 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR); 
9. Varia en mededelingen. 

 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 15 JA TEGEN 5 NEEN: 
 
Art.2. De heer Eddy Louwie, raadslid, Langestraat 25 8620 Nieuwpoort, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering dd. 11 juni 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID: 



blz. 14 
 

GR dd. 25 april 2019  

 

Art.3. De heer Rik Lips, voorzitter gemeenteraad, Willem De Roolaan 88 8620 Nieuwpoort, werd 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering dd. 11 
juni 2019. 

Art.4. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op 
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en haar/zijn 
(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan TMVS dv. 

 
11. MOTIE – STANDPUNT GEMEENTERAAD WINDMOLENPROJECTEN OP GRONDGEBIED 
VAN NIEUWPOORT. 
 
Naar aanleiding van het voornemen van Aspiravi en Storm Management om een windmolenproject 
met 40 windturbines te realiseren langs de E40 tussen Nieuwpoort en de Franse grens stelt het 
college van burgemeester en schepenen voor dat de gemeenteraad hierover een standpunt inneemt.  
 
Wetgeving   
 
Gelet op de aanmelding van een windmolenproject bij het departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid door Aspiravi en Storm Management waaruit blijkt dat beide vennootschappen het 
voornemen hebben om een gezamenlijk windmolenproject met 40 windturbines (elk met een 
maximale tiphoogte van 200 meter) te realiseren in drie clusters langs de E40 op grondgebied van de 
gemeenten Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne; 
 
Overwegend gedeelte  
  
Overwegende dat er naast dit project ook andere grootschalige off-shore windmolenprojecten in 
voorbereiding/ontwikkeling zijn in de omgeving van de Westkust, met name ten westen aan de Franse 
kust tussen Duinkerke en de Belgische grens en ten noorden in het Belgisch deel van de Noordzee;  
 
Overwegende dat dergelijke projecten een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het aandeel aan 
hernieuwbare energie te verhogen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van oordeel is:  

- dat het voorgenomen windmolenproject van Aspiravi - Storm Management op ondoordachte 
wijze werd ingepland, dat bezwaarlijk kan worden gesteld dat dit op meso- en microschaal 
aan een bestaande lijninfrastructuur - met name de E40 - is gelinkt, dat de draagkracht van de 
omgeving overschreden wordt; 

- dat de visuele vervuiling door het grootschalig en (semi-)industrieel karakter van dergelijk 
projecten niet verenigbaar is met het toeristisch karakter van de gemeente; 

- dat er naar gestreefd moet worden om het open landschap zo intact mogelijk te houden; 
- dat dergelijke windmolenprojecten aldus niet ingeplant kunnen worden op grondgebied van 

Nieuwpoort; 
 
 
BESLUIT: 11 JA, 8 NEEN  (Kris Vandecasteele Eddy Louwie Matthias Priem Arnel Lemaire

 Jo Rousseau Sabine Slembrouck Nicolas Vermote Johan Vanblaere 
), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Frans Lefevre ): 
 

Art.1. De gemeenteraad steunt het standpunt van het college van burgemeester en schepenen. Een 
motie wordt ingediend bij de Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia 
Peeters en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. 

 
12. TOEGEVOEGD PUNT RAADSLID PRIEM: MOTIE – STANDPUNT GEMEENTERAAD 
WINDMOLENPROJECTEN OP GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT.  
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Naar aanleiding van het voornemen van Aspiravi en Storm Management om een windmolenproject 
met 40 windturbines te realiseren langs de E40 tussen Nieuwpoort en de Franse grens stelt de N-VA-
fractie voor aan de gemeenteraad om volgend standpunt in te nemen. 
 
Wetgeving 
Gelet op de aanmelding van een windmolenproject bij het departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid door Aspiravi en Storm Management waaruit blijkt dat beide vennootschappen het 
voornemen hebben om een gezamenlijk windmolenproject met 40 windturbines (elk met een 
maximale tiphoogte van 200 meter) te realiseren in drie clusters langs de E40 op grondgebied van de 
gemeenten Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne. 
 
Overwegend gedeelte 
Overwegende dat er naast dit project ook andere grootschalige off-shore windmolenprojecten in 
voorbereiding/ontwikkeling zijn in de omgeving van de Westkust, met name ten westen aan de Franse 
kust tussen Duinkerke en de Belgische grens en ten noorden in het Belgisch deel van de Noordzee; 
Overwegende dat dergelijke projecten een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het aandeel aan 
hernieuwbare energie te verhogen. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is: 

- dat de Stad Nieuwpoort op een gediversifieerde manier moet bijdragen om het aandeel 
hernieuwbare energie te verhogen en het voorgenomen windmolenproject van Aspiravi – 
Storm Management verder onderzocht moet worden en waar nodig worden bijgestuurd 

- dat dergelijke projecten enkel ingeplant kunnen worden indien aan volgende voorwaarden 
wordt voldaan:  

a) gelinkt zijn aan bestaande lijninfrastructuur   
b) de draagkracht van de omgeving niet overschreden wordt 
c) gestreefd worden naar een minimale impact op het open landschap 
d) draagkracht wordt gecreëerd en versterkt bij de omwonenden en de bevolking van 

Nieuwpoort dmv inspraakmomenten en infosessies  
e) de betrokkenheid van de bevolking van Nieuwpoort bij een lokaal en een groen beleid 

wordt verhoogd door hen de mogelijkheid te laten te participeren in het project door 
bijvoorbeeld een rechtstreekse investering via een coöperatieve vennootschap en hen 
zo te laten genieten van lokaal geproduceerde groene energie en een jaarlijks 
rendement op de investering 

 
BESLUIT: 6 JA, 14 NEEN  (Rik Lips Geert Vanden Broucke Bert Gunst Kris 

Vandecasteele Frans Lefevre Ann Gheeraert Jos Decorte Patricia Markey-
Deconinck Karin Debruyne Vancoillie Adina Counye Wim Demeester
 Eddy Louwie Maarten Claeys Sara Neudt ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 
 

Het voorstel van motie ingediend door raadslid Priem is verworpen. 
 
13. ONTWERP PROVINCIAAL RUP RECHTEROEVER NIEUWPOORT: ADVIES TIJDENS 
OPENBAAR ONDERZOEK. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 

Gelet op het ontwerp Provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort, voorlopig vastgesteld door de 
provincieraad West-Vlaanderen in zitting op 20 november 2018; 

Overwegende dat in toepassing van artikel 2.2.10. van de VCRO wordt een openbaar onderzoek 
gehouden van 4 maart 2019 tot en met 3 mei 2019; dat in toepassing van art. 2.2.10. § 4 van de 
VCRO de gemeenteraad haar advies dient over te maken aan de Provinciale Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-Laan 41, 8200 
Sint-Andries, binnen de termijn van het openbaar onderzoek; 

Overwegende dat op het plan bestaande toestand, bestemmingsplan en plan mogelijke planbaten, 
planschade, gebruikers- of kapitaalschade het bedrijf Marelec niet is ingetekend conform de huidige 
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vergunde uitgevoerde toestand: dat de goedgekeurde bouwplannen werden bezorgd op de plenaire 
vergadering van 3 juli 2018; dat het intekenen van de werkelijke bestaande vergunde toestand 
rechtszekerheid biedt voor het bedrijf, meer in het bijzonder met betrekking tot artikel 7: overdruk voor 
‘bestaande’ bedrijven; 

Overwegende dat voor de stedenbouwkundige voorschriften volgende opmerkingen zijn: 
1ste Opmerking:  
Artikel 4.4.3.: Inrichting. Bouwhoogte: (pag. 21) 
       ● palend aan het nieuwe dok: max. 5 bouwlagen voor max. 25% van deze wooneenheden. 
Deze tekst kan  
Voorstel: de tekst te wijzigen in: 
       ● palend aan het nieuwe dok: max. 5 bouwlagen voor max. 25% van de footprint van alle 
gebouwen binnen de (deel)zone. 
2de Opmerking: 
Schema aanduiding aantal bouwlagen in toelichting en visie op pag. 21: 
Het schema klopt niet met de zones van het bestemmingsplan: 
a) 6 bouwlagen t.h.v. Schakelplein: volgens het bestemmingsplan is deze zone gelegen in zone B 
waar maximaal 4 bouwlagen mogelijk zijn. 
b) 8 bouwlagen t.h.v. Jachthavenplein: volgens het bestemmingsplan is deze zone opgenomen in de 
zone C waar een max. hoogte is voorzien van 8 bouwlagen voor max. 25% van de footprint van alle 
gebouwen binnen de zone. Het expliciet aanduiden van een zone van 8 bouwlagen zorgt hier voor 
verwarring.  
Voorstel: 
a) Ofwel deze zone op te nemen in zone A, waar maximum 6 bouwlagen zijn toegelaten, dit door 
aanpassing van het bestemmingsplan. Ofwel het schema aanduiding aantal bouwlagen (toelichting en 
visie - pag. 21) aan te passen naar 4 bouwlagen, conform voorschriften zone B. 
b) Het schema aanduiding aantal bouwlagen (toelichting en visie - pag. 21) aan te passen waardoor 
zone C als één zone wordt ingetekend met vermelding 6 + 8(25%). 

Overwegende dat het ontwerp Provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort gunstig kan worden 
geadviseerd met suggesties / aanpassingen / verbeteringen; 

 
BESLUIT: 15 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 5 ONTHOUDINGEN(Sara Neudt Johan Vanblaere  

Nicolas Vermote           Jo Rousseau         Arnel Lemaire  ): 
 

  
Art.1. De Gemeenteraad van Nieuwpoort brengt gunstig advies uit inzake het ontwerp Provinciaal 

RUP Rechteroever Nieuwpoort met volgende suggesties / aanpassingen / verbeteringen: 
1. PLANNEN: 
Op het plan bestaande toestand, bestemmingsplan en plan mogelijke planbaten, planschade, 
gebruikers- of kapitaalschade is het bedrijf Marelec niet ingetekend conform de huidige 
vergunde uitgevoerde toestand. De goedgekeurde plannen werden bezorgd op de plenaire 
vergadering van 3 juli 2018. Het intekenen van de werkelijke bestaande vergunde toestand 
biedt rechtszekerheid voor het bedrijf, meer in het bijzonder met betrekking tot artikel 7: 
overdruk voor ‘bestaande’ bedrijven. 
2) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: 
1ste Opmerking:  
Artikel 4.4.3.: Inrichting. Bouwhoogte: (pag. 21) 
       ● palend aan het nieuwe dok: max. 5 bouwlagen voor max. 25% van deze 
wooneenheden. 
Deze tekst kan  
Voorstel: de tekst te wijzigen in: 
       ● palend aan het nieuwe dok: max. 5 bouwlagen voor max. 25% van de footprint van alle 
gebouwen binnen de (deel)zone. 
2de Opmerking: 
Schema aanduiding aantal bouwlagen in toelichting en visie op pag. 21: 
Het schema klopt niet met de zones van het bestemmingsplan: 
a) 6 bouwlagen t.h.v. Schakelplein: volgens het bestemmingsplan is deze zone gelegen in 
zone B waar maximaal 4 bouwlagen mogelijk zijn. 
b) 8 bouwlagen t.h.v. Jachthavenplein: volgens het bestemmingsplan is deze zone 
opgenomen in de zone C waar een max. hoogte is voorzien van 8 bouwlagen voor max. 25% 
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van de footprint van alle gebouwen binnen de zone. Het expliciet aanduiden van een zone 
van 8 bouwlagen zorgt hier voor verwarring.  
Voorstel: 
a) Ofwel deze zone op te nemen in zone A, waar maximum 6 bouwlagen zijn toegelaten, dit 
door aanpassing van het bestemmingsplan. Ofwel het schema aanduiding aantal bouwlagen 
(toelichting en visie - pag. 21) aan te passen naar 4 bouwlagen, conform voorschriften zone 
B. 
b) Het schema aanduiding aantal bouwlagen (toelichting en visie - pag. 21) aan te passen 
waardoor zone C als één zone wordt ingetekend met vermelding 6 + 8(25%). 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening en 
de dienst Omgeving. 

 
14. CHARTER GEZONDE GEMEENTE 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 juni 2013 betreffende 
de onderschrijving door de stad Nieuwpoort van het charter Gezonde Gemeente op voorstel van het 
Logo Brugge-Oostende; 

Gelet op de mail van Guido Poppelier, Logo Brugge-Oostende dd. 15 februari 2019 houdende het 
verzoek tot agenderen inzake preventieve gezondheid; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 april 2019 houdende 
het charter Gezonde Gemeente; 

Gelet op het advies van het Logo Brugge-Oostende om dit ook voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat Nieuwpoort zich de voorbije jaren via het project Gezonde Gemeente heeft 
geëngageerd om meer aandacht te hebben voor een preventief gezondheidsbeleid; 

Overwegende dat het Logo Oostende-Brugge aan het stadsbestuur Nieuwpoort vraagt om zich ook 
voor de periode 2019-2024 te engageren door het onderschrijven van het vernieuwde charter 
Gezonde Gemeente; 

Overwegende dat preventie erg belangrijk is. Onze levensverwachting stijgt jaar na jaar en ons 
zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld. Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een 
ongezonde leefstijl en/of omgeving. Bovendien zorgt de vergrijzing voor een toegenomen zorgvraag 
en is er een te grote gezondheidskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen. Een gezonde burger 
wordt minder ziek, zit beter in zijn vel, kost minder geld en kan bovendien actief deel uitmaken van de 
samenleving. Het lokaal bestuur staat het dichtst bij de burger en is dus uitermate goed geplaatst om 
een rol van betekenis te spelen op vlak van preventie. Het effectief bewezen project Gezonde 
Gemeente helpt hierbij; 

Overwegende dat de ondertekening van het charter volgende engagementen inhoudt; 

- planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid; 
- gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025; 
- meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling; 
- de burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid; 
- lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd 
geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 
begeleiding; 
- een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders; 
- communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label 
Gezonde Gemeente; 
- voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren; 
 

Overwegende dat het stadsbestuur via dit charter niet alleen uitvoering geeft aan de eigen lokale 
ambities, maar tegelijk meehelpt aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de 
internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hiervoor kan in eerste 
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instantie beroep gedaan worden op het Logo Brugge-Oostende en de inhoudelijke en communicatieve 
ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd door 
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat een integrale benadering van gezondheid belangrijk is waarbij een gedeeld 
actieplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Hiervoor zou een nieuwe stuurgroep Gezonde Gemeente 
samengesteld moeten worden. Voorstel: er wordt aan de verschillende diensten gevraagd wie 
hiervoor interesse heeft en een engagement wil opnemen. Dat kan het diensthoofd zelf zijn of een 
medewerker. De betrokken diensten zijn o.a. de jeugddienst, de sportdienst, het sociaal huis, de 
milieudienst, de uitvoeringsdienst en de dienst preventie;  

Overwegende dat het Logo in mei of juni een moment organiseert voor de gezamenlijke 
ondertekening van het charter voor de steden en gemeenten die onder Logo Brugge-Oostende vallen; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Het charter Gezonde Gemeente opnieuw te ondertekenen en dit voor de periode 2019-2024. 

Art.2. Er wordt een nieuwe stuurgroep samengesteld met vertegenwoordiging uit verschillende 
diensten, voor de opmaak en uitvoering van een gedeeld actieplan. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis, de verschillende stadsdiensten en het 
Logo Brugge-Oostende. 

 
15. SUBSIDIE AANVRAAG MARTIN AND THE FIREBOYS. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de vraag van Martin and the Fireboys, sportteam van de brandweerpost Nieuwpoort, of zij 
een financiële bijdrage van 750,00 EUR kunnen krijgen van het stadsbestuur;  

Overwegende dat zij in hun schrijven spreken over een jaarlijkse bijdrage van het stadsbestuur 
voor een bedrag van 750,00 EUR; 

Overwegende dat de dienst financiën niet op de hoogte is van een bijdrage van 750,00 EUR in het 
verleden; 

Overwegende dat zij in het jaar 2016 wel 300,00 EUR hebben ontvangen als hulp bij de Sint-
Bernardusfeesten; 

Overwegende dat zij de bijdrage zouden gebruiken voor de aankoop van kledij en om de 
werkingskosten dragelijker te maken; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Een subsidie van 750,00 EUR toe te kennen aan Martin and the Fire Boys. 

Art.2. 750,00 EUR te storten op het rekeningnummer van Martin and the Fireboys BE05 6528 4324 
9475. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de sportdienst en de financieel directeur. 

 
16. 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. 
 



blz. 19 
 

GR dd. 25 april 2019  

 

«Secretaris» Voorzitter 

Benoit Willaert Rik Lips 
 
 


