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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
IN ZITTING OP 23 MEI 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, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Matthias Priem: 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. 25 april 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen 
voor de zitting. In de ontwerpnotule van de zitting van 25 april 2019 werd een fout vastgesteld m.b.t. 
het stemgedrag van de leden van de PRO Nieuwpoort fractie voor wat betreft punt 13 ONTWERP 
PROVINCIAAL RUP RECHTEROEVER NIEUWPOORT: ADVIES TIJDENS OPENBAAR 
ONDERZOEK. De PRO Nieuwpoort fractie had zich voor dat punt onthouden hetgeen ten onrechte 
niet werd genotuleerd. De notule van de zitting van 25 april zal in die zin worden aangepast.  

 
 

OPENBARE ZITTING 

1. SAMENSTELLING 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; 

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. 28 februari 2019 houdende Hervaststelling statuten bibliotheekraad; 

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; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

Overwegende dat minimum 20 leden worden aangesteld waaronder individuele gebruikers, 
afgevaardigden van de culturele actoren en vertegenwoordigers van de politieke fracties; 

Gelet op de ontvangen kandidaturen; 

Overwegende dat tot geheime stemming werd overgegaan; dat slechts 19 stembiljetten in de 
stembus werden aangetroffen; 
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BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 
 
Art.1. De bibliotheekraad als volgt samen te stellen: 

voor de gebruikers van de bibliotheek: 
 

Bawin, Anna Pemenhoek 1 8620 Nieuwpoort 

Boeckx, Raf Arsenaalstraat 31A 8620 Nieuwpoort 

Cranskens, Ilse* Haringhoek 41 8620 Nieuwpoort 

De Jongh, Norbert Pemenhoek 40 8620 Nieuwpoort 

De Kimpe, Jacques Albert I laan 68/F301 8620 Nieuwpoort  

Deramoudt, Robert Pemenhoek 46 8620 Nieuwpoort 

Duthoy, Anne Robert Orlentpromenade 37/0102 8620 Nieuwpoort 

Questier, Valère Kokstraat 18/001 8620 Nieuwpoort 

Sproelants, Mia Stuiverwijk 100 8620 Nieuwpoort 

Van den Bergh, Marion Polderdyk 1 8620 Nieuwpoort 

Vercaemer, Linda Meeuwenlaan 1/1602 8620 Nieuwpoort 

Windey, Erik Hoogstraat 51 8620 Nieuwpoort 

Vileyn, Gilberte Recollettenstraat 66 8620 Nieuwpoort 

 
voor de culturele actoren (verenigingen, raden en scholen): 
 

Decorte, Jos* IJzer 37 8620 Nieuwpoort Vrije scholen (basisonderwijs) 

Lox, Friede Pieter Deswartelaan 69 
B3 bus 0102 

8620 Nieuwpoort Vrienden van het patrimonium 

Paeme, Luc Franslaan 166/502 8620 Nieuwpoort Unizo 

Peel, An* Sint-Jorisplein 39 8620 Nieuwpoort Gemeentelijk onderwijs 

Rogge, Didier p/a Arsenaalstraat 35 8620 Nieuwpoort Gemeenschapsonderwijs 
(basisonderwijs) 

Veranneman, Hilde Pemenhoek 35 8620 Nieuwpoort Vrije scholen (secundair) 

Vermet, Els p/a WZC Ten Anker, 
Albert I laan 71 

8620 Nieuwpoort WZC Ten Anker 

 
voor de politieke fracties: 
 

Boeckx, Walter Franslaan 130 bus 412 8620 Nieuwpoort CD&V 

Zwaenepoel, Matthias Emiel Coppietersstraat 74 8620 Nieuwpoort Pro Nieuwpoort 

Boute, Christian* Ramskapellestraat 138 8620 Nieuwpoort NV-A 

 
ambtshalve aanwezig: 
 

De Pauw, Evelyne* Kokstraat 63 8620 Nieuwpoort Bibliothecaris 

Gheeraert, Ann* Marktstraat 21 8620 Nieuwpoort Schepen voor cultuur 

 

 *= niet-stemgerechtigd wegens personeelslid of mandataris. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de bibliothecaris, de dienst communicatie, de centrale 
aankoopdienst, de dienst toerisme, de sportdienst, de jeugddienst en de dienst cultuur. 

 
 
2. HERVASTSTELLING STATUTEN LOKAAL ECONOMISCHE RAAD. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 betreffende de oprichting lokaal economische raad – 
goedkeuring statuten; 
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Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

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 
betreffende de verderzetting van de adviesraden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 betreffende 
ontwerp (her)vaststelling van de statuten van de lokaal economische raad; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 11 van het raadsbesluit dd. 25 april 2019 de duurtijd van 
een adviesraad de periode van een legislatuur overschrijdt en van rechtswege blijft bestaan, tenzij 
anders luidende bepaling; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de statuten van de lokaal economische raad goed te 
keuren; 

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

 
Art.1. De stedelijke lokale economische raad heeft volgende doelstellingen: 

- opvolgen en adviseren van het gemeentebestuur aangaande de grote lijnen van het beleid, op 
het vlak van de lokale economie; 

- studie en bezinning over de behoeften en de problemen met het oog op de 
beleidsontwikkeling in het kader van de lokale economie; 

- bevorderen van de coördinatie en samenwerking onder de verschillende actoren in 
middenveld economie, handel en middenstand, onderling en met het gemeentebestuur; 

- het gemeentebestuur op het vlak van een handelszaken vriendelijk beleid en de daartoe 
aangewende middelen en infrastructuur adviseren. 

 
Art.2. De adviesraad bestaat uit: 

 Stemgerechtigde leden: 
- één afgevaardigde van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profit sector in 

het middenveld "economie, handel en middenstand” die jaarlijks een plaatselijke actieve 
werking kan aantonen. 
 

 Niet stemgerechtigde leden: 
- de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau; 
- gemeenteraadsleden/leden raad voor maatschappelijk welzijn; 
- leden van het bijzonder comité sociale dienst; 
- leden van de adviesraad die tevens personeelslid van de gemeente of het OCMW zijn; 
- de deskundigen die op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de raad 

de vergadering bijwonen en kunnen gehoord worden. 
 
Art.3. Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de lokaal economische raad binnen de 

mogelijkheden van de gemeentebegroting bij middel van: 

- een jaarlijkse toelage voor de financiering van de werking; 
- logistieke ondersteuning; 
- administratieve ondersteuning. 

 
Art.4. Erkende verenigingen, instellingen en organisaties plaatselijk actief in het middenveld 

economie, handelszaken en middenstand dienen uitgenodigd te worden om te zetelen in deze 
stedelijke adviesraad. 

Art.5. Het raadsbesluit dd. 16 augustus 2007 houdende reglement op de stedelijke lokaal 
economische raad en het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende oprichting lokaal 
economische raad – goedkeuring statuten, worden opgeheven. 

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de dienst lokale economie. 
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3. HERVASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN 
BEPERKING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 en 28 februari 2013 houdende reglement op de 
oprichting adviesraad voor gehandicaptenbeleid – goedkeuring statuten; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

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 
betreffende de verderzetting van de adviesraden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 betreffende 
ontwerp (her)vaststelling van de statuten van de gehandicaptenraad; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 11 van het raadsbesluit dd. 25 april 2019 de duurtijd van 
een adviesraad de periode van een legislatuur overschrijdt en van rechtswege blijft bestaan, tenzij 
anders luidende bepaling; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de statuten van de stedelijke adviesraad voor 
gehandicaptenbeleid goed te keuren; 

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

 
Art.1. Doelstellingen: 

- opvolgen en adviseren aan concrete problemen en behoeften inzake de kwaliteit van de 
woon- en leefomgeving van personen met een handicap, o.m. met betrekking tot de 
toegankelijkheid; 

- organiseren van regelmatige raadplegingen en inspraak van, personen met een handicap 
aangaande ervaren problemen en behoeften en deze om te zetten in een advies; 

- studie en bezinning over de behoeften en de problemen van personen met een handicap met 
het oog op de beleidsvoorbereiding; 

- het stimuleren van het werk in het middenveld zorg voor personen met een handicap en het 
adviseren dienaangaande van de gemeente. 

 
Art.2. Samenstelling adviesraad: 

 Stemgerechtigde leden: 
- één afgevaardigde van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profit sector in 

het middenveld "zorg voor personen met een handicap" die jaarlijks een plaatselijke actieve 
werking kan aantonen; 

- één afgevaardigde van instellingen, organisaties, belangengroepen, enz. die met haar 
dienstverlening personen met een handicap bereiken en als dusdanig erkend zijn door het 
college van burgemeester en schepenen; 

- een afgevaardigde van de volgende gemeentelijke inspraakraden: cultuurraad, sportraad en 
jeugdraad; 

- afgevaardigden van de doelgroep “personen met een handicap”. 
 
 Niet stemgerechtigde leden: 

- de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau; 
- gemeenteraadsleden/leden raad voor maatschappelijk welzijn; 
- leden van het bijzonder comité sociale dienst; 
- leden van de adviesraad die tevens personeelslid van de gemeente of het OCMW zijn; 
- de deskundigen die op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de raad 

de vergadering bijwonen en kunnen gehoord worden. 
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Art.3. Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de adviesraad voor gehandicaptenbeleid 

binnen de mogelijkheden van de gemeentebegroting bij middel van: 

- een jaarlijkse toelage voor de financiering van de werking; 
- logistieke ondersteuning; 
- administratieve ondersteuning. 

 
Art.4. Erkende verenigingen, instellingen en organisaties die plaatselijk actief zijn in het middenveld 

gehandicaptenzorg, dienen uitgenodigd te worden om te zetelen in deze stedelijke 
adviesraad. 

Art.5. Het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 en 28 februari 2013 houdende reglement op de 
oprichting adviesraad voor gehandicaptenbeleid – goedkeuring statuten op te heffen. 

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie. 

 
 
 
4. HERVASTSTELLING STATUTEN GEZINSRAAD. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2019 betreffende de oprichting adviesraad voor 
gezinsbeleid – goedkeuring statuten; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

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 
betreffende de verderzetting van de adviesraden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 betreffende 
ontwerp (her)vaststelling van de statuten van de gezinsraad; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 11 van het raadsbesluit dd. 25 april 2019 de duurtijd van 
een adviesraad de periode van een legislatuur overschrijdt en van rechtswege blijft bestaan, tenzij 
anders luidende bepaling; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de statuten van de stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid 
goed te keuren; 

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

 
Art.1. Doelstellingen: 

- opvolgen en adviseren van het gemeentebestuur aangaande de grote lijnen van het beleid, 
aan concrete problemen en behoeften van de gezinnen; 

- studie en bezinning over de behoeften en de problemen met het oog op de 
beleidsontwikkeling in het kader van het lokaal gezinsbeleid; 

- bevorderen van de coördinatie en samenwerking onder de verschillende actoren in 
middenveld "gezinnen”, onderling en met het gemeentebestuur; 

- het gemeentebestuur op het vlak van een gezinsvriendelijk beleid en de daartoe aangewende 
middelen en infrastructuur adviseren; 

- ondersteunen van initiatieven van actoren in het middenveld gericht op een breed publiek. 
 
Art.2. Samenstelling adviesraad: 

 Stemgerechtigde leden: 
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- één afgevaardigde van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profit sector in 
het middenveld "gezinnen" die een jaarlijks een plaatselijke actieve werking kan aantonen; 

- vier afgevaardigden van de doelgroep. 
  
 Niet stemgerechtigde leden: 

- één afgevaardigde van de plaatselijke onderwijsinstellingen; 
- een afgevaardigde van de volgende gemeentelijke inspraakraden: gehandicaptenraad, 

sportraad en jeugdraad; 
- de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau; 
- gemeenteraadsleden/leden raad voor maatschappelijk welzijn; 
- leden van het bijzonder comité sociale dienst; 
- leden van de adviesraad die tevens personeelslid van de gemeente of het OCMW zijn; 
- de deskundigen die op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de raad 

de vergadering bijwonen en kunnen gehoord worden. 
 
Art.3. Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de adviesraad voor gezinsbeleid binnen de 

mogelijkheden van de gemeentebegroting bij middel van: 

- een jaarlijkse toelage voor de financiering van de werking; 
- logistieke ondersteuning; 
- administratieve ondersteuning. 

 
Art.4. Het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende de statuten van de adviesraad voor 

gezinsbeleid op te heffen. 

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie. 

 
 
5. FLUVIUS - GOEDKEURING AGENDA JAARVERGADERING 23 MEI 2019. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 5 april 2019 
waarin de stad Nieuwpoort wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die op 23 mei 2019 om 11 u. plaatsvond te 
Affligem; 

Gelet op de samenstelling van de agenda door de Raad van Bestuur dd. 4 maart 2019 met de 
hierna vermelde punten: 

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris; 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018; 
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018; 
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris; 
5. Statutaire benoemingen; 
6. Statutaire mededelingen. 

 
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van mevr. Patricia 

Markey-Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van Fluvius 
opdrachthoudende vereniging voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 april 2019 houdende 
de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius 
opdrachthoudende vereniging; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur dd. 9 mei 2019; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij Fluvius opdrachthoudende vereniging; 

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende 
vereniging plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 23 april 2019 een 
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beslissing heeft genomen; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in zitting van 
23 mei 2019; 

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

 
Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 april 2019 betreffende de 

goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 23 mei 2019 te bekrachtigen. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en Fluvius 
opdrachthoudende vereniging. 

 
 
 
6. ADVIESRAAD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING - SAMENSTELLING LEDEN. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende de goedkeuring van de statuten van de 
adviesraad voor gehandicaptenbeleid; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende het 
aanstellen leden van de adviesraad voor personen met een handicap; 

Overwegende dat in het gemeentelijk informatieblad "Nieuwpoort, uw stad" reeds een oproep 
verscheen om deel uit te maken van de nieuwe stedelijke adviesraad voor gehandicaptenbeleid; 

Gelet op de ingediende kandidaturen betreffende: 

- de afgevaardigden van de doelgroep; 
- de afgevaardigden van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profit sector in 

het middenveld "zorg voor personen met een handicap" die jaarlijks een plaatselijke actieve 
werking kan aantonen; 

- de afgevaardigden van instellingen, organisaties, belangengroepen, enz. die met haar 
dienstverlening personen met een handicap bereiken en als dusdanig erkend zijn door het 
college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 april 2019 om de 
volgende afgevaardigden aan te stellen in de adviesraad voor gehandicaptenbeleid: 

 stemgerechtigde leden: 

- als afgevaardigde van de instelling “Ter Duinen”: Jurgen Ollevier, Louisweg 46 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de instelling “Ten Anker”: Daniel Jonckheere Albert I laan 71 8620 
Nieuwpoort;  

- als afgevaardigde van de instelling “De Zathe”: Hendrik Blomme*; Astridlaan 103, 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “Licht en liefde”: Peter Brusselman Oude Veurnevaart 18 
8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “MS Liga”: Ria Ternier Dudenhofenlaan 35 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “Vlaamse Federatie voor Gehandicapten”: Jenny 
Desaegher elf juliwijk 34 8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de plaatselijke afdeling van het “Rode Kruis Vlaanderen”: D'Haene 
Rosa Pemenhoek 76 8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vzw Elora: Eric Vanlandschoot Duinkerkstraat 10 8620 Nieuwpoort; 
- als afgevaardigde van Samana: Janick Decroo Nijverheidsstraat 1c/B002 8620 Nieuwpoort; 
- als afgevaardigde van het netwerkoverleg Prov. W-VL: Fernand Dasseville Dudenhofenlaan 

228 8620 Nieuwpoort; 
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 *= niet-stemgerechtigd wegens personeelslid of mandataris. 

 

 stemgerechtigde leden van de doelgroep: 

- Werner Moring Kokstraat 77 8620 Nieuwpoort; 
- Emy De Waele Dudenhofenlaan 228 8620 Nieuwpoort; 
- Gemma Verhue J. Cardijnlaan 13 8620 Nieuwpoort; 
- Daniel Deprez Dudenhofenlaan 71A 8620 Nieuwpoort; 
- Luc Masschelein Coppieterstraat 108 B1 8620 Nieuwpoort; 
- Ward D’hulster Astridlaan 66/0001 8620 Nieuwpoort; 

  

 niet-stemgerechtigde leden van de doelgroep: 

- Marianne Pottie Vlaanderenstraat 14/0601; 

 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ  
EENPARIGHEID VOOR ALLE KANDIDATEN MUV  
HENDRIK BLOMME (16 JA TEGEN 3 NEEN EN 1 ONGELDIG) 
MARIANNE POTTIE (19 JA TEGEN 1 NEEN) 
 
Art.1. Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur en het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende 

herziening algemeen reglement op de adviesraden; de volgende leden aan te stellen in de 
adviesraad voor gehandicaptenbeleid: 

 
 stemgerechtigde leden: 

- als afgevaardigde van de instelling “Ter Duinen”: Jurgen Ollevier, Louisweg 46 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de instelling “Ten Anker”: Daniel Jonckheere Albert I laan 71 
8620 Nieuwpoort;  

- als afgevaardigde van de instelling “De Zathe”: Hendrik Blomme*; Astridlaan 103, 
8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “Licht en liefde”: Peter Brusselman Oude 
Veurnevaart 18 8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “MS Liga”: Ria Ternier Dudenhofenlaan 35 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vereniging “Vlaamse Federatie voor Gehandicapten”: Jenny 
Desaegher elf juliwijk 34 8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de plaatselijke afdeling van het “Rode Kruis Vlaanderen”: 
D'Haene Rosa Pemenhoek 76 8620 Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van de vzw Elora: Eric Vanlandschoot Duinkerkstraat 10 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van Samana: Janick Decroo Nijverheidsstraat 1c/B002 8620 
Nieuwpoort; 

- als afgevaardigde van het netwerkoverleg Prov. W-VL: Fernand Dasseville 
Dudenhofenlaan 228 8620 Nieuwpoort. 

 
 *= niet-stemgerechtigd wegens personeelslid of mandataris. 
 
 stemgerechtigde leden van de doelgroep: 

- Werner Moring Kokstraat 77 8620 Nieuwpoort; 
- Emy De Waele Dudenhofenlaan 228 8620 Nieuwpoort; 
- Gemma Verhue J. Cardijnlaan 13 8620 Nieuwpoort; 
- Daniel Deprez Dudenhofenlaan 71A 8620 Nieuwpoort; 
- Luc Masschelein Coppieterstraat 108 B1 8620 Nieuwpoort; 
- Ward D’hulster Astridlaan 66/0001 8620 Nieuwpoort. 

 

 niet-stemgerechtigde leden van de doelgroep: 

- Marianne Pottie Vlaanderenstraat 14/0601. 
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Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de verantwoordelijke voor de 

stedelijke adviesraad voor gehandicaptenbeleid.  

 
 
7. HERVASTSTELLING STATUTEN VAN DE DORPS- EN WIJKRADEN. 
 
De Raad,  
  

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende oprichting van de dorps- en wijkraden – 
goedkeuring statuten;  

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

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 
betreffende de verderzetting van de adviesraden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 betreffende 
ontwerp (her)vaststelling van de statuten van de dorps- en wijkraden; 

Overwegende dat overeenkomstig art. 11 van het raadsbesluit dd. 25 april 2019 de duurtijd van 
een adviesraad de periode van een legislatuur overschrijdt en van rechtswege blijft bestaan, tenzij 
anders luidende bepaling; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de statuten van de dorps- en wijkraden voor de 
deelgemeente Ramskapelle, deelgemeente St. Joris, de wijk Coupe Gorge Monobloc, de 
Jachthavenwijk, de wijk Middenstad Sluizen, de wijk Nieuwpoort-bad en de wijk Simli goed te keuren; 

 
BESLUIT: 19 JA, 1 NEEN  (Johan Vanblaere ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Doelstellingen:  

- opvolgen, adviseren en evalueren aangaande concrete problemen en behoeften inzake de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijk;  

- organiseren van regelmatige raadplegingen en inspraak van de bevolking aangaande ervaren 
problemen en behoeften in de wijk, om deze in een advies om te zetten;  

- studie en bezinning over de behoeften en problemen in de wijk met het oog op 
beleidsontwikkeling.  

 
Art.2. Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de dorps- en wijkraden binnen de 

mogelijkheden van de gemeentebegroting en voor zover de respectievelijke raad minstens 1 
maal per jaar samenkomt, bij middel van:  

- een jaarlijkse toelage voor de financiering van de werking;  
- logistieke ondersteuning;  
- administratieve ondersteuning.  

 
Art.3. Samenstelling van de dorps- en wijkraden voor de deelgemeente Ramskapelle, 

deelgemeente St. Joris, de wijk Coupe Gorge Monobloc, de Jachthavenwijk, de wijk 
Middenstad Sluizen, de wijk Nieuwpoort-bad en de Simli wijk, als volgt:  

 Stemgerechtigde leden:  
- maximum 40 meerderjarige inwoners van de deelgemeente of wijk. 

 
 Niet stemgerechtigde leden:  

- de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau;  
- gemeenteraadsleden/leden raad voor maatschappelijk welzijn; 
- leden van het bijzonder comité sociale dienst; 
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- leden van de dorps- of wijkraden die tevens personeelslid van de gemeente of het OCMW 
 zijn; 
- de deskundigen die op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de raad 
 de vergadering bijwonen en kunnen gehoord worden.  

 
Art.4. Het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende oprichting van de dorps- en wijkraden – 

goedkeuring statuten op te heffen.  

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan het secretariaat van de wijkraden en de dienst secretarie. 

 
8. DORPS- EN WIJKRADEN - SAMENSTELLING LEDEN. 
 
De Raad,  
   

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende goedkeuring van de statuten van de dorps- 
en wijkraden;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 om de 
benoeming van de leden van de dorps- en wijkraden op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad 
dd. 23 mei 2019;  

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 om de 
volgende personen aan te stellen in de dorps- en wijkraden: 

Dorpsraad Sint-Joris: 

• BOLLE Simon, Gen. Baron Dossinstraat 16 

• DECLERQ Kathy, Ramskapellestraat 4 

• DESAEVER Vanessa, Ambachtstraat 1a 

• DESNOUCK Marc, St Jorisplein 1 

• HUBRECHT Steven, Brugse steenweg 72 

• VAN MAELE Dirk, Toevluchtweg 12 

• VERSLYPE Hendrik, Brugse steenweg 74 
 
Dorpsraad Ramskapelle 

• ASSELOOS Christian, Ramskapellestraat 49 

• BREEMEERSCH Guido, Ramskapellestraat 100 

• CLAEYS Dries, Ramskapellestraat 74 

• PLYSON Daniël, Ramskapellestraat 98 

• VANDORPE, Jean-Pierre, Ramskapellestraat 126 

• VANLERBERGHE Guido, Molenstraat 2A 
 
Wijkraad Middenstad – Sluizen: 

• BENDELS Richard, Kaai 26 

• DESMEDT Marc, Ankerstraat 21 

• DUMON Joseph, Kokstraat 32 0101 

• PELGRIM Erwin, Marktstraat 12 
 
Wijkraad Nieuwpoort-bad: 

• BONBOIRE Julien, Albert I laan 64w/0102 

• CELIS Guido, Albert I laan 204/0403 

• DE GROOTE Ginette, Elisalaan 49/301 

• DE MEESTER Daniel, Vlaanderenstraat 18/0504 

• KNECHT Wim, Vlaanderenstraat 18/0305 

• LINDERS  Jan, Zeedijk 24/901 

• MICHIELS Carine, Albert I laan 187/B0502 

• MUYS Willy, St.Bernardusplein 7/0603 
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• NIJS Astrid, Lombardsijdestraat 2 bus 202 

• PAEME Luc, Franslaan 166/502 

• POSSENIER Gilbert, Paul Orbanpromenade 4/0003 

• POTTIE Marianne*, Vlaanderenstraat 14/0601 

• RAMBOER Hendrik, Zeedijk 72/0101 

• SCHAMP Lieve, Lombardsijdelaan 70/501 

• SMEKENS Claudine, Dienstweg Havengeul 4/601 

• VAN DER  BIEST Edmond, Zeedijk 4/0602 

• VANLERBERGHE Anny, Zeedijk 72/0101 
 
Wijkraad Simli: 

• BEERLANDT Mark, Dennenweg 7 

• BOONE Philip, Artanlaan 13  

• BULCKE Dafne, Dennenweg 2 

• CLAEYS Maarten*, E. Verhaerenlaan 340 

• DE BREE Luc, FL. Gheeraert 4 

• DE GEEST Lieven, Tennislaan 11 

• DESAEVER René, Muntkruidweg 5 

• DONCK Patrick, E. Verhaerenlaan 21 

• FLORIZOONE Bernard, E. Demolderlaan 5 

• PATRY Katrien, Victor Gilsoulweg 5 

• PATTYN Philip, Guido Gezelleplein 1 
 
Wijkraad Monobloc - Coupe Gorge 

• BERTIER Filip, Theo Goedhuysplein 5 

• BETINA Steven, Emiel Coppietersstraat 68 

• COUSSAERT Dorine, Pieter Braeckelaan 46 

• DEBAECKER Dominique, J. Van Clichthovenstraat 34 

• DEBACKER, Mariane J. Van Clichthovenstraat 20 

• DEBALIE Marie, Emiel Coppietersstraat 50 

• DE ROECK Hermina, Pieter Braeckelaan 13 

• DESMEDT Andre Pieter Braeckelaan 7 

• DEVRIEND Georges, Pieter Braeckelaan 46 

• DURIVAULT, Marie Rose, Theo Goedhuysplein 11 

• GISQUIERE Jacques, Theo Goedhuysplein 11 

• HAMERS Marcel, J. Van Clichthovenstraat 3 

• HILLEBRANDT Nadine, Piter Braeckelaan 48 

• LUST Suzanne, Pieter Braeckelaan 50 

• NEUDT Henri, Emiel Coppietersstraat 50 

• ROOMS Viviane, J. Van Clichthovenstraat 22 

• SERLEZ Godelieve, Emiel Coppietersstraat 70 

• SMAGGE Ronny, J. Van Clichthovenstraat 20 

• VANOUTRYVE Kevin, J. van Clichthovenstraat 74 

• VERMEYLEN Bill*, J. Van Clichthovenstraat 34 

• VERMEYLEN Billy*, J. Van Clichthovenstraat 30 

• VERMEYLEN Fery, Pieter Braeckelaan 13 

• VERMEYLEN Kissy*, Emiel Coppietersstraat 68 
 
*= niet-stemgerechtigd wegens mandataris of personeelslid 
 

Overwegende dat voor de wijkraad Jachthavenwijk geen kandidaturen werden ontvangen en als 
gevolg geen raden kunnen worden geïnstalleerd; 

 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID VOOR ALLE KANDIDATEN MUV 
FILIP BERTIER (16 JA 1 NEEN) 
BILL VERMEYLEN (16 JA 1 NEEN) 
BILLY VERMEYLEN (16 JA 1 NEEN) 
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FERRY VERMEYLEN (16 JA 1 NEEN) 
 
Art.1. Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur en het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende 

herziening algemeen reglement op de adviesraden, de volgende personen aan te stellen in de 
dorps- en wijkraden: 

 
Dorpsraad Sint-Joris: 

• BOLLE Simon, Gen. Baron Dossinstraat 16 

• DECLERQ Kathy, Ramskapellestraat 4 

• DESAEVER Vanessa, Ambachtstraat 1a 

• DESNOUCK Marc, St Jorisplein 1 

• HUBRECHT Steven, Brugse steenweg 72 

• VAN MAELE Dirk, Toevluchtweg 12 

• VERSLYPE Hendrik, Brugse steenweg 74 
 
Dorpsraad Ramskapelle 

• ASSELOOS Christian, Ramskapellestraat 49 

• BREEMEERSCH Guido, Ramskapellestraat 100 

• CLAEYS Dries, Ramskapellestraat 74 

• PLYSON Daniël, Ramskapellestraat 98 

• VANDORPE, Jean-Pierre, Ramskapellestraat 126 

• VANLERBERGHE Guido, Molenstraat 2A 
 
Wijkraad Middenstad – Sluizen: 

• BENDELS Richard, Kaai 26 

• DESMEDT Marc, Ankerstraat 21 

• DUMON Joseph, Kokstraat 32 0101 

• PELGRIM Erwin, Marktstraat 12 
 
Wijkraad Nieuwpoort-bad: 

• BONBOIRE Julien, Albert I laan 64w/0102 

• CELIS Guido, Albert I laan  204/0403 

• DE GROOTE Ginette, Elisalaan 49/301 

• DE MEESTER Daniel, Vlaanderenstraat 18/0504 

• KNECHT Wim, Vlaanderenstraat 18/0305 

• LINDERS Jan, Zeedijk 24/901 

• MICHIELS Carine, Albert I laan 187/B0502 

• MUYS Willy, St.Bernardusplein 7/0603 

• NIJS Astrid, Lombardsijdestraat 2 bus 202 

• PAEME Luc, Franslaan 166/502 

• POSSENIER Gilbert, Paul Orbanpromenade 4/0003 

• POTTIE Marianne*, Vlaanderenstraat 14/0601 

• RAMBOER Hendrik, Zeedijk 72/0101 

• SCHAMP Lieve, Lombardsijdelaan 70/501 

• SMEKENS Claudine, Dienstweg Havengeul 4/601 

• VAN DER  BIEST Edmond, Zeedijk 4/0602 

• VANLERBERGHE Anny, Zeedijk 72/0101 
 
Wijkraad Simli: 

• BEERLANDT Mark, Dennenweg 7 

• BOONE Philip, Artanlaan 13  

• BULCKE Dafne, Dennenweg 2 

• CLAEYS Maarten*, E. Verhaerenlaan 340 

• DE BREE Luc, FL. Gheeraert 4 

• DE GEEST Lieven, Tennislaan 11 

• DESAEVER René, Muntkruidweg 5 

• DONCK Patrick, E. Verhaerenlaan 21 
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• FLORIZOONE Bernard, E. Demolderlaan 5 

• PATRY Katrien , Victor Gilsoulweg 5 

• PATTYN Philip, Guido Gezelleplein 1 
 
Wijkraad Monobloc - Coupe Gorge 

• BERTIER Filip, Theo Goedhuysplein 5 

• BETINA Steven, Emiel Coppietersstraat 68 

• COUSSAERT Dorine, Pieter Braeckelaan 46 

• DEBAECKER Dominique, J. Van Clichthovenstraat 34 

• DEBACKER, Mariane J. Van Clichthovenstraat 20 

• DEBALIE Marie, Emiel Coppietersstraat 50 

• DE ROECK Hermina, Pieter Braeckelaan 13 

• DESMEDT Andre Pieter Braeckelaan 7 

• DEVRIEND Georges, Pieter Braeckelaan 46 

• DURIVAULT, Marie Rose, Theo Goedhuysplein 11 

• GISQUIERE Jacques, Theo Goedhuysplein 11 

• HAMERS Marcel, J. Van Clichthovenstraat 3 

• HILLEBRANDT Nadine, Pieter Braeckelaan 48 

• LUST Suzanne, Pieter Braeckelaan 50 

• NEUDT Henri, Emiel Coppietersstraat 50 

• ROOMS Viviane, J. Van Clichthovenstraat 22 

• SERLEZ Godelieve, Emiel Coppietersstraat 70 

• SMAGGE Ronny, J. Van Clichthovenstraat 20 

• VANOUTRYVE Kevin, J. van Clichthovenstraat 74 

• VERMEYLEN Bill*, J. Van Clichthovenstraat 34 

• VERMEYLEN Billy*, J. Van Clichthovenstraat 30 

• VERMEYLEN Fery, Pieter Braeckelaan 13 

• VERMEYLEN Kissy*, Emiel Coppietersstraat 68 
 
*= niet-stemgerechtigd wegens mandataris of personeelslid 
 
Art.2. Voor de wijkraad Jachthavenwijk zijn er te weinig kandidaturen ingediend om op dit moment 

een raad te installeren. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de verantwoordelijke voor de 
dorps- en wijkraden.   

 
 
 
9. CEVI - BEKRACHTIGEN BESLUIT CBS GOEDKEURING AGENDA STATUTAIRE AV 17 MEI. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het schrijven van Cevi vzw dd. 18 april 2019 waarin de stad Nieuwpoort werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw die op 17 mei 2019 
plaatsvond te Melle; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre en dhr. 
Bert Gunst, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de 
algemene vergaderingen van Cevi vzw, en dit voor de periode van zes jaar; 

Gelet op de samenstelling van de agenda van de statutaire algemene vergadering dd. 17 mei 2019 
van Cevi vzw met de hierna vermelde punten: 

1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25 mei 2018 
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2018 
3. Toelichting jaarrekening 2018 

- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2018 
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- Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene Vergadering van 
Cevi vzw 

4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht 
5. Goedkeuring van de begroting 2019 
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs 
7. Varia 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende de 
goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene vergadering dd. 17 mei 2019 van Cevi vzw; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur; 

Overwegende dat de gemeenteraad ná de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw 
plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 een beslissing heeft 
genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de 
gemeenteraad in de zitting dd. 23 mei 2019; 

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

 
Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 betreffende de 

goedkeuring van de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw dd. 
17 mei 2019 te bekrachtigen. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en Cevi vzw. 

 
 
 
10. AANVAARDING VERKOOP PERCEEL SPIE LANGS RAMSKAPELLESTRAAT 63. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41 2de lid 11° en 285 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 raadsbesluit dd. 21 december 2017, houdende definitie dagelijks bestuur inzake 
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 september 2018, 
houdende het te koop stellen van een deel (spie) van het perceel Nieuwpoort, 4de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 48 AP; 

Gelet op het schrijven van bvba Grimmo Construct, Kleine Noordstraat 68, 8830 Hooglede dd. 12 
september 2018 betreffende aankoop van het perceel Nieuwpoort, 4de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 48 AP; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27 november 2018 
houdende de aanstelling van Philip Derck, beëdigd landmeter-expert, Pannestraat 127, 8630 Veurne, 
als schatter tot het opmaken van een schattingsverslag van het te koop te stellen deel (spie) van het 
perceel Nieuwpoort, 4de afdeling, sectie C, perceelnummer 48 AP; 

Gelet op het schattingsverslag opgesteld door Philip Derck, beëdigd landmeter-expert, Pannestraat 
127, 8630 Veurne dd. 3 januari 2019; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019 
houdende vaststelling van het schattingsverslag van het perceel spie langs Ramskapellestraat 63; de 
verkoopprijs werd vastgelegd op 50.000 EUR; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende 
voorstel tot aanvaarding verkoop perceel spie langs Ramskapellestraat 63 aan de gemeenteraad; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat het deel (spie) van het perceel Nieuwpoort, 4de afdeling, sectie C, 
perceelnummer 48 AP een grootte heeft van ± 12 m²; 

Overwegende dat bvba Grimmo Construct wenst over te gaan tot het oprichten van een 
meergezinswoning met 6 woongelegenheden; ingevolge het reglement van de stad Nieuwpoort inzake 
ontbrekende parkeerplaatsen zijn er 6 parkeerplaatsen vereist, zo niet is er een belasting verschuldigd 
van 12.028,67 EUR per ontbrekende parkeerplaats; 

Overwegende dat bvba Grimmo Construct 6 parkpeerplaatsen wenst te realiseren op een er 
naastgelegen privaat perceel, maar dient toegang te nemen via een gedeelte (12 m²) dat in eigendom 
is van het stadsbestuur; 

Overwegende dat het stadsbestuur een aanbod gedaan heeft aan bvba Grimmo Construct tegen 
een bedrag van 50.000 EUR; dat na verdere onderhandelingen een bedrag is overeengekomen van 
45.000 EUR; dit bedrag ligt ruim boven de geschatte waarde; dat aldus geen bezwaar is tegen de 
verkoop;  

Overwegende dat de verkoop van het perceel geschiedt onder de opschortende voorwaarde van 
het bekomen van een omgevingsvergunning tot het bouwen van een meergezinswoning gelegen te 
Ramskapellestraat 63 binnen het jaar na het verlijden van de akte; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om notaris Vileyn en Vanmaele Kokstraat, 9A 8620 
Nieuwpoort aan te stellen; 

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

 
Art.1. Het stadsbestuur Nieuwpoort het deel (spie) van het perceel Nieuwpoort, 4de afdeling, sectie 

C, perceelnummer 48 AP (12 m²), te verkopen aan bvba Grimmo Construct, Kleine 
Noordstraat 68, 8830 Hooglede. 

Art.2. De verkoopprijs bedraagt 45.000 EUR. 

Art.3. Notaris Vileyn en Vanmaele Kokstraat, 9A 8620 Nieuwpoort aan te stellen tot het opmaken 
van de akte. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, bvba Grimmo Construct, notaris Vileyn en 
Vanmaele, het afdelingshoofd technische dienst en de financieel directeur. 

 
 
 
11. DVV WESTHOEK - GOEDKEUREN AGENDA EN AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS 
ALGEMENE VERGADERING 18 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het schrijven van dvv Westhoek dd. 30 april 2019 waarin de stad Nieuwpoort wordt 
uitgenodigd op de algemene vergadering van dvv Westhoek die op 18 juni 2019 om 18 u. plaatsheeft; 

Gelet op de statuten van dvv Westhoek, inzonderheid art. 18 en 23; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende 
voorstel tot goedkeuring agenda van de algemene vergadering van dvv westhoek; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden: 
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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 maart 2019; 
2. Vaststelling van de jaarrekening 2018 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur 

en het verslag van de revisor (art. 18 statuten); 
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten); 
4. Goedkeuring evaluatierapport (art. 23 statuten); 
5. Vaststelling deskundigen voor de Raad van Bestuur; 
6. Goedkeuring toetreding Koksijde tot DVV Westhoek; 
7. Varia. 

 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om dhr. Frans Lefevre en 

dhr. Jos Decorte, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, aan 
te duiden voor de algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 18 juni 2019; 

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 agenda van de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek dd. 

18 juni 2019, goed te keuren. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 

Art.2. Dhr. Frans Lefevre, Pemenhoek 77 8620 Nieuwpoort af te vaardigen om de stad Nieuwpoort 
effectief te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Westhoek dd. 18 juni 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 

Art.3. Dhr. Jos Decorte, Ijzer 37 8620 Nieuwpoort af te vaardigen om de stad Nieuwpoort als 
plaatsvervanger te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Westhoek dd. 18 juni 2019. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, aan dvv Westhoek en aan de dienst 
secretarie. 

 
12. IVVO - GOEDKEURING AGENDA STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 18 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op de statuten van de I.V.V.O., inzonderheid art. 31 § 2, 31 § 6 en 32; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van dhr. Kris 
Vandecasteele als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de algemene vergaderingen van 
de I.V.V.O. voor de volledige legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende 
voorstel aan de gemeenteraad tot goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene 
vergadering van I.V.V.O. dd. 18 juni 2019; 

Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 30 april 2019 houdende uitnodiging tot de 
statutaire algemene vergadering dd. 18 juni 2019 om 18 u. op de exploitatiezetel van I.V.V.O. 
Bargiestraat 6 8900 te Boezinge; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018 – akteneming; 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2018; 
3. Verslag van de commissaris – akteneming; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2018; 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
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6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers. 
 

Overwegende dat bij het schrijven van de I.V.V.O. dd. 30 april 2019 het jaarverslag 2018 werd 
overgelegd; 

Overwegende dat de agendapunten voor de statutaire algemene vergadering van de I.V.V.O. dd. 
18 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 statutaire algemene vergadering van de I.V.V.O. dd. 18 juni 2019 goed te 

keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan schepen Kris Vandecasteele, de dienst secretarie en de 
I.V.V.O. 

 
 
 
13. I.K.W.V. - GOEDKEUREN AGENDA ALGEMENE VERGADERING 26 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285, 427 en 432 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het schrijven van de I.K.W.V. dd. 2 april 2019 betreffende het besluit van de raad van 
bestuur dd. 27 maart 2019 inzake voorstel van statutenwijziging; 

Gelet op het schrijven van de I.K.W.V. dd. 24 april 2019 betreffende de bijeenroeping van de 
algemene vergadering dd. 26 juni 2019 om 20 u. in de vergaderzaal van restaurant de Vierboete te 
Nieuwpoort; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur; 

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden: 

1. Goedkeuren werkingsverslag 2018; 
2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2018; 
3. Bestemming resultaat; 
4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant; 
5. Goedkeuren statutenwijziging; 
6. Goedkeuren evaluatierapport; 
7. Goedkeuren code van goed bestuur; 
8. Rondvraag. 

 
Overwegende dat conform artikel 427 2de lid van het decreet lokaal bestuur het ontwerp van 

statutenwijziging opgesteld door de raad van bestuur aan de deelnemers wordt voorgelegd; 

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;  

Overwegende dat dhr. Wim Demeester en dhr. Maarten Claeys, respectievelijk als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, aangeduid werden om de algemene 
vergadering van de I.K.W.V. bij te wonen; 

Overwegende dat de agendapunten voor de algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 26 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 vergadering van de I.K.W.V. dd. 26 juni 2019 goed te keuren. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 
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Art.2. De heer Wim Demeester aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van de I.K.W.V. dd. 26 juni 2019. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 

Art.3. De heer Maarten Claeys aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 26 juni 2019. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en de I.K.W.V. 

 
14. GASELWEST - ALGEMENE JAARVERGADERING 17 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 2 mei 2019 waarin de stad Nieuwpoort 
wordt  opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest dd. 17 juni 2019 die plaatsheeft in De Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te 8906 Elverdinge; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Patricia Markey-
Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende de gehele legislatuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 houdende 
voorstel aan de gemeenteraad om de agenda goed te keuren van de jaarvergadering van Gaselwest 
op 17 juni 2019; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur dd. 9 mei 2019; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest 
door de Raad van Bestuur dd. 25 maart 2019 als volgt werd vastgesteld: 

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2018; 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot boekjaar 2018; 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024; 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten; 
6. Statutaire benoemingen; 
7. Statutaire mededelingen. 

 
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest; 

Overwegende dat de vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 17 juni 2019, 
op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad dd. 23 
mei 2019 inzake voormelde artikelen; 

Overwegende dat de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest dd. 17 juni 2019 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden 
door de gemeenteraad; 

Overwegende dat het bestuur voor wat betreft punt 5 Aanbod OV 2.0 voorlopig geen standpunt 
wenst in te nemen; dat deze kwestie nog nader dient onderzocht; 

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

 
Art.1. De agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest dd. 17 juni 2019 goed te keuren. 

Art.2. Omtrent punt 5 Aanbod OV 2.0 voorlopig geen standpunt in te nemen. 
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Art.3. Mevrouw Patricia Markey-Deconinck en mevrouw Adina Counye opdragen hun stemgedrag in 
de Algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest dd. 17 juni 2019 af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden, inzake voormelde 
artikelen. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, dienst secretarie en aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

 

 
15. V.V.O.G. - STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 JUNI 2019. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het schrijven van de V.V.O.G. dd. 2 mei 2019 houdende uitnodiging tot de Statutaire 
Algemene Ledenvergadering op 6 juni 2019 om 10.30 u. te Wichelen in Stokerij Rubbens p/a 
Bohemen 101; 

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. 21 mei 2019 houdende 
voorstel tot goedkeuring van de dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering van de 
V.V.O.G. dd. 6 juni 2019; 

Gelet op de statuten van de V.V.O.G.; 

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur dd. 9 mei 2019; 

Overwegende dat de dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering dd. 6 juni 2019 
volgende punten bevat: 

• Verwelkoming en opening van de vergadering door Philip Pierins, voorzitter a.i.; 

• Verkiezing Raad van Bestuur en Financieel Comité voor de periode 2019-2025: 
o Toelichting en goedkeuring van de stemprocedure (geheime stemming) 
o Verkiezing Raad van Bestuur (geheime stemming) 
o Verkiezing Financieel Comité (geheime stemming) 

• Statutaire mededelingen aan de Algemene Vergadering (cfr. Art. 24 van de statuten): 
o Financieel verslag 2018; 

- Voorstelling balans en resultatenrekening 2018 
- Toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter 
- Décharge aan de leden van de Raad van Bestuur (stemming) 

o Begroting 2019; 
- Voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming) 

o Contributie 2020; 
- Vaststelling van het bedrag van de contributie (stemming) 

o Jaarverslag 2018; 
- Voorstelling door de secretaris (stemming) 

• Resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur en Financieel Comité; 

• Mondeling verslag van de Algemene vergadering (stemming); 

• Afscheid van Jos De Wael als directeur van de VVOG; voorstelling  van de nieuwe directeur 
en de verschillende medewerkers van de VVOG; 

• Installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur; 
 

Overwegende dat ingevolge de vernieuwde gemeenteraad, een nieuwe vertegenwoordiger dient 
aangesteld te worden voor de algemene vergaderingen van de V.V.O.G.; 

Overwegende dat door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om dhr. 
Kris Vandecasteele aan te stellen als vertegenwoordiger voor de statutaire algemene 
ledenvergadering dd. 6 juni 2019 van de V.V.O.G. 
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Overwegende dat de dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering van de V.V.O.G. dd. 6 
juni 2019 op basis van de bekomen documenten dient goedgekeurd te worden door de 
gemeenteraad; 

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

 
Art.1. De dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering van de V.V.O.G. dd. 6 juni 2019 

goed te keuren. 

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID: 

Art.2. Dhr. Kris Vandecasteele, Stuiverwijk 21 8620 Nieuwpoort aan te stellen als 
vertegenwoordiger voor de statutaire algemene ledenvergadering dd. 6 juni 2019 van de 
V.V.O.G..  

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en de V.V.O.G. 

 
16. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS DVV WESTHOEK - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2018 waarop werd beslist dat de 
energiehuizen vanaf 1 januari 2019 instaan voor het verschaffen van leningen aan kwetsbare groepen 
en verenigingen en het wegwijs maken van alle burgers in het Vlaamse energiebeleid; 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van dvv Westhoek dd. 18 januari 2019 betreffende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis dvv Westhoek; 

Gelet op het schrijven van dvv Westhoek dd. 7 februari 2019 en 7 mei 2019 houdende vraag tot 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst aangaande Energiehuis Westhoek; 

Overwegende dat de dienstverlenende vereniging Westhoek op 22 december 2017 werd opgericht; 

Overwegende dat dvv Westhoek dd. 27 december 2018 een vergunning als kredietgever inzake 
consumentenkrediet kreeg van FSMA; dat hiermee dvv Westhoek de verplichtingen overneemt van 
het OCMW Poperinge als juridische instantie voor de organisatie en werking van het energiehuis 
Westhoek; 

Overwegende dat dvv Westhoek vanaf 1 januari 2019 het energiehuis overneemt van het OCMW 
Poperinge en zo instaat voor de coördinatie en organisatie van de Vlaamse energielening in de regio; 

Overwegende dat de Vlaamse regering het takenpakket van de energiehuizen heroriënteert en dat 
energiehuis dvv Westhoek hiervoor een overeenkomst afsluit met de verschillende gemeenten in de 
regio; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort deel uitmaakt van de dienstverlenende vereniging 
Westhoek; 

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

 
Art.1. De samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis dvv Westhoek goed te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan dvv Westhoek en aan de dienst secretarie. 

 
 
 
17. STRAATNAAM – STRAAT IN NIEUWE WIJK GELEGEN AAN DE HEMMESTRAAT. 
 
De Raad, 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 april 2019 houdende 

de benaming Halifaxstraat als benaming voor de straat in de nieuwe wijk gelegen aan de 
Hemmestraat; 

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

Gelet op het decreet dd. 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet dd. 28 januari 
1977 tot bescherming van namen van de openbare wegen en pleinen; 

Overwegende dat de richtlijnen inzake plaatsnaamgeving voorschrijven dat de benaming refereert 
naar figuren en plaatsen van enige betekenis, hetzij geschiedkundig, hetzij cultureel; 

Overwegende dat de benaming verwijst naar de crash van de Halifax tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Ramskapelle; 

 

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

Art.1. Zijn principiële goedkeuring te geven voor de benaming Halifaxstraat aan de straat in de 
nieuwe wijk gelegen aan de Hemmestraat. 

Art.2. Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven tot het vervullen van de 
opgelegde pleegvormen. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst bevolking. 

 
 
 
 
 
18. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 FRANSLAAN TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 
VLAANDERENSTRAAT – VERREKENING NR. 4 VERNIEUWEN FRANSLAAN T.H.V. SINT-
BERNARDUSPLEIN 
 
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. 23 februari 2016, 
houdende de gunning van de opdracht TD/D2007-03: Vernieuwen van de Franslaan – fase 5 
Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat (excl. zone Bernardusplein) aan THV Seru -
Vanlerberghe, Bedrijvenlaan 14, 8630 Veurne voor een bedrag van 4.048.828,58 EUR (excl. BTW), 
zijnde 1.308.441,62 EUR (excl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort en 2.740.386,96 EUR (excl. 
BTW) ten laste van de I.W.V.A.; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 juni 2018 houdende 
goedkeuring van de verrekening nr. 1 dd. 16 mei 2018 ten bedrage van 107.597,57 EUR (excl. BTW) 
werken in meer; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 maart 2019 houdende 
de kennisname van de verrekening nr. 4 inzake de uitbreiding van de opdracht met het vernieuwen 
van de bovenbouw Franslaan ter hoogte van het St. Bernardusplein; 

Overwegende dat er in de opdracht TD/D2007-03: Vernieuwen van de Franslaan – fase 5 
Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat enkel de rioleringswerken op het kruispunt 
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Franslaan – St. Bernardusplein zijn voorzien; dat wordt voorgesteld om de bovenbouw van het 
kruispunt mee te vernieuwen; 

Overwegende dat er een verrekening nr. 4 werd opgemaakt voor de meerwerken: 

WERKEN IN MEER 
Deel I: werken t.l.v. Stad Nieuwpoort   77.676,24 EUR (excl. BTW) 

Overwegende dat de verrekeningen als volgt worden samengevat: 

Aannemingsbedrag gemeentelijk aandeel  1.308.441,62 EUR (excl. BTW) 

Verrekening nr. 1 dd. 16 mei 2018   107.597,57 EUR (excl. BTW) 

Verrekening nr. 4 dd. 15 april 2019   77.676,24 EUR (excl. BTW) 

Aangepast gemeentelijk aandeel    1.495.131,82 EUR (excl. BTW) 

Overwegende dat er wordt voorgesteld om vijf extra werkdagen toe te kennen; 

Overwegende dat alle opgegeven eenheidsprijzen werden teruggebracht naar datum aanbesteding 
waardoor de herzieningsbepalingen vermeld in het bijzonder bestek integraal van toepassing zijn; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 020000 - Wegen; 

Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.3.1. Her aanleg Franslaan en zijstraten; 

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

 
Art.1. Het uitbreiden van de opdracht met het vernieuwen van de bovenbouw Franslaan ter hoogte 

van het St. Bernardusplein goed te keuren. 

Art.2. De verrekening nr. 4 ten bedrage van 77.676,24 EUR (excl. BTW) werken in meer goed te 
keuren. 

Art.3. De termijnverlenging van vijf extra werkdagen goed te keuren. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan het afdelingshoofd technische dienst, diensthoofd reken- 
en belastingdienst en de financieel directeur.   

 
19. TWEEDE PARTIËLE HERZIENING PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN: ADVIES. 
 
De Raad, 
 

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

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op de tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen in zitting van 28 
februari 2019; 

Overwegende dat in toepassing van artikel 2.1.10. van de VCRO een openbaar onderzoek wordt 
gehouden van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019; dat in toepassing van art. 2.1.10. § 3 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 deze herziening zich beperkt tot het schrappen van de selectie van het Dadipark 
te Moorslede als pretpark in het richtinggevend en bindend gedeelte; 

Overwegende dat de tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen enkel een uitspraak doet over het Dadipark te Moorslede; dat de tweede partiële 
herziening gunstig kan geadviseerd worden; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 
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Art.1. Gunstig advies te verlenen inzake de tweede partiële herziening van het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. 

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

 
20. EIGENDOMSOVERDRACHT REDDINGSBOOT WATSON 2 NIEUWPOORT.  
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 en art. 41 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 raadsbesluit dd. 21 december 2017, houdende definitie dagelijks bestuur inzake 
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling; 

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 Ministerieel Besluit dd. 28 maart 2011 houdende definitieve bescherming van het 
schip Watson 2 als varend erfgoed; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 augustus 2018 
houdende de verwerving van de reddingsboot Watson 2 NIEUWPOORT; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 oktober 2018 houdende de aanvaarding van de schenking van de 
reddingsboot Watson 2 NIEUWPOORT;  

Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Stad Nieuwpoort voor de 
reddingsboot Watson 2 NIEUWPOORT dd. 6 september 2018 waarin staat dat wordt overgegaan tot 
eigendomsoverdracht op basis van ‘schenking om niet’ aan de stad Nieuwpoort na goedkeuring van 
de vereiste decreetsbepaling; 

Gelet op art. 15 van het decreet dd. 19 oktober 2018 houdende de opmaak van de 
middelenbegroting 2019 waarin bepaald wordt dat met toepassing van artikel 62 van het decreet van 
8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de 
controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, het schip WATSON 2 
NIEUWPOORT, door het Vlaamse Gewest, VLOOT dat geschonken wordt om niet aan de stad 
Nieuwpoort; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 april 2019 houdende 
de eigendomsoverdracht van reddingsboot Watson 2 Nieuwpoort; 

Overwegende dat wordt voorgesteld de eigendomsoverdracht goed te keuren; 

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

 
 
Art.1. De overeenkomst betreffende de eigendomsoverdracht tussen het Vlaams Gewest en de 

Stad Nieuwpoort voor de reddingsboot Watson 2 NIEUWPOORT goed te keuren.   

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de dienst toerisme, het diensthoofd 
reken- en belastingdienst en de financieel directeur. 
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21. HERSAMENSTELLING CULTUURRAAD.  
 
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 de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad dd. 3 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; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende herziening algemeen reglement op de 
adviesraden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 mei 2019 houdende de 
hersamenstelling van de cultuurraad; 

Gelet op de ingediende kandidaturen; op de installatievergaderingen van de cultuurraad; 

Overwegende dat de cultuurraad dient hersamengesteld binnen de zes maanden na installatie van 
de gemeenteraad;  

Overwegende dat wordt voorgesteld de cultuurraad als volgt samen te stellen: 

Naam Voornaam Organisatie / Firma 

dagelijks bestuur 

Meeus* Gretel  Secretaris 

Bellefroid Maurice Willemsfonds Nieuwpoort 

Couvreur Hilde Koninklijke Katholieke Fanfare 

Decock Brigitte Pantheater 

Demerre Guido Deskundige 

De Pauw* Evelyne Bibliothecaris 

Filliaert Luc Vrije Basisschool Stella Maris 

La Croix Jean Deskundige (ondervoorzitter) 

Lox Friede VLAS 

Merlevede Benny Deskundige (penningmeester) 

Merlevede  Ives Nieuwpoort Concert Band 

Pelgrim Erwin Jeanne Panne Heksencomité 

Ronsmans Mieke Deskundige (voorzitter) 

algemene vergadering 

Mahieu Erwin Deskundige 

Dumon Joseph Deskundige 

Hennebert  Gilbert  Deskundige 

Questier  Valère Deskundige 

Vansteenkiste Odile Albertisten 

Kachatryan Garik Armenian Renaissance 

Dierinck* Stijn Balletschool Allanah Weranga 

Van Landschoot  Aimé Bond der Senioren Ramskapelle 

Pochet Nadia Country Banaza’s Western Club 
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Eerebout Simonne De Knoeiers 

Defruyt Geert De Landelijke Gilde Nieuwpoort 

Vileyn Gilberte De Poesjenellen 

Claeys Dries Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR) 

Devos Jozua Double MD 

Dalahaye  Hans Fixxxer Rockband 

D’Hondt  Brigitte Gezinsbond Nieuwpoort 

De Grande Els Gezinsbond Ramskapelle-St. Joris 

Lelièvre* Walter Heemkring Ramscapple a/d Yser 

Dehouck Bertha Hobbyclub voor verzamelaars 

Willems Sabine Jumelage Commissie 

Nuyts Dirk Kaarters van de Bings 

Debruyne Roland Kaarters- en Lottoclub Nieuwpoortse gepensioneerden 

Willot Jean Kiwanis 

Bracke Marcel Koninklijke Postzegelclub 

Baes Lena KVLV Ramskapelle 

Sesier Marie-Rose KVLV St.Joris 

Van Acker Rudy Leopoldfeesten 

Lapeire Sonja Letterkappers 

Rau  Romeo LVZ Nieuwpoort (Lib. Verbond Zelfstandigen) 

Vanden Bussche Anne-marie Markant 

Vandewalle Ignace Musical 4 Nieuwpoort 

Schoonooghe Ivan Neos 

Coopman Franky Nieuwpoort ontmoet Nieuwpoortenaren 

Herman Trui Nieuwpoortse Beiaardvereniging 

Lenaire Anne-Marie OKRA 

Hautekeete Christiaan Open Atelier 2014 

Bracke Ann Opportus 

Houwen Paul Pantheater Nieuwpoort 

Boydens Greet PASAR 

Symoens Gabriël Postzegelclub van de Westhoek 

Ramboer Sanne Reuzengilde 

Vandenabeele Patrick Revival 

Cattaert Guido Rode Kruis Nieuwpoort 

Gheeraert* Ann Schepen voor Cultuur 

Dubois Ellen Si a la vida 

Lamaire Dimitri St. Bernarduscollege 

Devriese Luc Stedelijke Academie voor podiumkunsten 

Appels Alexander Toneelkring T’Hoekje Af 

Van der Mieren  Roger Toneelkring 'Willen is Kunnen' 

Gunst Frank UNIZO 

Possenier Gilbert 
Verbroedering Vaderlandslievende Maatschappijen 
Nieuwpoort 

Slembrouck* Sabine Verenigd Ramskapelle 

Desaegher Jenny VFG 

Lenaers Herman Vief 

Dutrieue Ghislain Vrienden van het Patrimonium 

Bedert Kenzo West Events 

Vermeersch  Wilfried Will Anra 
 
 *= niet-stemgerechtigd wegens personeelslid of mandataris. 
 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID VOOR ALLE KANDIDATEN (1 
onthouding voor Valère Questier): 
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Art.1. De samenstelling van de cultuurraad als volgt goed te keuren: 

Naam Voornaam Organisatie / Firma 

dagelijks bestuur 

Meeus* Gretel  Secretaris 

Bellefroid Maurice Willemsfonds Nieuwpoort 

Couvreur Hilde Koninklijke Katholieke Fanfare 

Decock Brigitte Pantheater 

Demerre Guido Deskundige 

De Pauw* Evelyne Bibliothecaris 

Filliaert Luc Vrije Basisschool Stella Maris 

La Croix Jean Deskundige (ondervoorzitter) 

Lox Friede VLAS 

Merlevede Benny Deskundige (penningmeester) 

Merlevede  Ives Nieuwpoort Concert Band 

Pelgrim Erwin Jeanne Panne Heksencomité 

Ronsmans Mieke Deskundige (voorzitter) 

algemene vergadering 

Mahieu Erwin Deskundige 

Dumon Joseph Deskundige 

Hennebert  Gilbert  Deskundige 

Questier  Valère Deskundige 

Vansteenkiste Odile Albertisten 

Kachatryan Garik Armenian Renaissance 

Dierinck* Stijn Balletschool Allanah Weranga 

Van Landschoot  Aimé Bond der Senioren Ramskapelle 

Pochet Nadia Country Banaza’s Western Club 

Eerebout Simonne De Knoeiers 

Defruyt Geert De Landelijke Gilde Nieuwpoort 

Vileyn Gilberte De Poesjenellen 

Claeys Dries Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR) 

Devos Jozua Double MD 

Dalahaye  Hans Fixxxer Rockband 

D’Hondt  Brigitte Gezinsbond Nieuwpoort 

De Grande Els Gezinsbond Ramskapelle-St. Joris 

Lelièvre* Walter Heemkring Ramscapple a/d Yser 

Dehouck Bertha Hobbyclub voor verzamelaars 

Willems Sabine Jumelage Commissie 

Nuyts Dirk Kaarters van de Bings 

Debruyne Roland Kaarters- en Lottoclub Nieuwpoortse gepensioneerden 

Willot Jean Kiwanis 

Bracke Marcel Koninklijke Postzegelclub 

Baes Lena KVLV Ramskapelle 

Sesier Marie-Rose KVLV St.Joris 

Van Acker Rudy Leopoldfeesten 

Lapeire Sonja Letterkappers 

Rau  Romeo LVZ Nieuwpoort (Lib. Verbond Zelfstandigen) 

Vanden Bussche Anne-marie Markant 

Vandewalle Ignace Musical 4 Nieuwpoort 

Schoonooghe Ivan Neos 

Coopman Franky Nieuwpoort ontmoet Nieuwpoortenaren 

Herman Trui Nieuwpoortse Beiaardvereniging 

Lenaire Anne-Marie OKRA 

Hautekeete Christiaan Open Atelier 2014 

Bracke Ann Opportus 
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Houwen Paul Pantheater Nieuwpoort 

Boydens Greet PASAR 

Symoens Gabriël Postzegelclub van de Westhoek 

Ramboer Sanne Reuzengilde 

Vandenabeele Patrick Revival 

Cattaert Guido Rode Kruis Nieuwpoort 

Gheeraert* Ann Schepen voor Cultuur 

Dubois Ellen Si a la vida 

Lamaire Dimitri St. Bernarduscollege 

Devriese Luc Stedelijke Academie voor podiumkunsten 

Appels Alexander Toneelkring T’Hoekje Af 

Van der Mieren  Roger Toneelkring 'Willen is Kunnen' 

Gunst Frank UNIZO 

Possenier Gilbert 
Verbroedering Vaderlandslievende Maatschappijen 
Nieuwpoort 

Slembrouck* Sabine Verenigd Ramskapelle 

Desaegher Jenny VFG 

Lenaers Herman Vief 

Dutrieue Ghislain Vrienden van het Patrimonium 

Bedert Kenzo West Events 

Vermeersch  Wilfried Will Anra 
 

 

 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur.  

 
22. TOEKENNING NOMINATIEVE SUBSIDIE 2018 AAN DE JUMELAGECOMMISSIE  
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40 en 41 § 23°, 304 § 1 en 285 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 betreffende 
subsidie jumelagecommissie; 

Gelet op het art. 41 23° van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald is dat de gemeenteraad 
bevoegd is om nominatieve subsidies toe te kennen; 

Overwegende dat de toelage voor de jumelagecommissie 2018 nog niet werd uitbetaald; 

Overwegende dat de jumelagecommissie kopieën van de facturen voor werking 2018 heeft 
ingediend; volgens onderstaand overzicht: 

Datum goedkeuring kosten 
jumelagevergadering 

Reden Bedrag 

24/02/2018 Werkvergadering met Dudenhofen 395,35 EUR 

13/03/2018 Brandstof nieuwjaarsreceptie 68e CieGie te 
Burcht 

35,50 EUR 

13/03/2018 Brandstof werkvergadering te Nieuwpoort 
aan de Lek 

55,30 EUR 

13/03/2018 Fietskaarten, fietstocht Nieuwpoort naar 
Nieuwpoort aan de Lek 

33,80 EUR 

13/03/2018 Wegenkaarten busreis Dudenhofen in 
september 

24,85 EUR 

14/06/2018 Verzekering voor ongevallen en 
aansprakelijkheid 

196,65 EUR 

14/06/2018 Administratiekosten: postzegels 20,49 EUR 

14/06/2018 Onkosten vergadering te Burcht voor open 41,12 EUR 
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deur 68e CieGie 

29/06/2018 160 broodjes ontbijt fietstocht tussen 
Nieuwpoort en Nieuwpoort aan de Lek 

72,- EUR 

15/06/2018 Kaas, hesp, boter, enz. voor ontbijt 
fietstocht tussen Nieuwpoort en Nieuwpoort 
aan de Lek 

99,87 EUR 

8/07/2018 Bijdrage JC aan Bourgondisch maal 
Dudenhofen 58 x 5 EUR 

290,- EUR 

03/08/2018 Brandstof, haring, kaas, paté, open deur 11e 
Gie (68e CieGie) 

246,04 EUR 

03/08/2018 Brandstof, open deur 11e Gie (68e CieGie) 25,50 EUR 

03/08/2018 Brandstof & tunnelkosten volgwagen 
fietstocht tussen Nieuwpoort en Nieuwpoort 
aan de Lek 

80,76 EUR 

14/08/2018 Brandstof bierfeest Dudenhofen 74,98 EUR 

17/08/2018 Brandstof bierfeest Dudenhofen 76,03 EUR 

3/09/2018 Brauhaus Faust Miltenberg – Jumelagereis 
Dudenhofen 

360,- EUR 

3/09/2018 Rederei Heneberger Miltenberg – 
Jumelagereis Dudenhofen 

600,- EUR 

4/09/2018 Rudesheimer Winzerepress – Jumelagereis 
Dudenhofen 

500,- EUR 

4/09/2018 Adölf Störzel Rudesheim – Jumelagereis 
Dudenhofen 

600,- EUR 

6/09/2018 Spessaertmuseum Lohr. – Jumelagereis 
Dudenhofen 

100,- EUR 

7/09/2018 Parkeerkosten jumelagereis Dudenhofen 30,- EUR 

09/09/2018 Extra uurloon busonderneming jumelagereis 
Dudenhofen 

25,- EUR 

1/10/2018 Bier open deur 11e Gie (68e CieGie) 192,36 EUR 

09/10/2018 Consumpties dia-avond reis Dudenhofen 135,- EUR 

11/10/2018 Snoep en geschenken reis Dudenhofen 124,57 EUR 

11/12/2018 Versnaperingen (chips, nootjes, …) dia 
avond reis Dudenhofen 

24,91 EUR 

13/12/2018 CW&RM Brandstof ophalen beeldjes voor 
Dudenhofen  

13,20 EUR 

06/01/2018 Bank: trimestriële bijdrage 9,80 EUR 

06/01/2018 Bank: beheerskosten bankkaart 3,59 EUR 

10/04/2018 Bank: trimestriële bijdrage 9,80 EUR 

10/04/2018 Bank: verrichtingskosten 3, 59 EUR 

06/07/2018 Bank: trimestriële bijdrage 9,80 EUR 

06/07/2018 Bank: beheerskosten bankkaart 3, 59 EUR 

06/10/2018 Bank: trimestriële bijdrage 9, 80 EUR 

06/10/2018 Bank: beheerskosten bankkaart 3, 59 EUR 

Totaal  4.526,84 EUR 

 

Overwegende dat de nominatieve subsidie jumelagecommissie voor het werkingsjaar 2018 
4.526,84 EUR bedraagt; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op rekening 64.93.000 onder  beleidsitem 
015001 – Jumelage / Internationale betrekkingen; 

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

 
Art.1. De nominatieve subsidie voor een bedrag van 4.526,84 EUR aan de jumelagecommissie voor 

het werkingsjaar 2018 toe te kennen. 

Art.1. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de dienst toerisme, de financieel 
directeur en de jumelagecommissie. 
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23. HERSAMENSTELLING SPORTRAAD. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 40, 41, 285 en 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het decreet dd. 10 juli 1991 houdende “organisatie van het overleg en de inspraak in het 
gemeentelijke cultuurbeleid” wordt te Nieuwpoort een gemeentelijke sportraad opgericht die zijn zetel 
heeft te Nieuwpoort/Centrum en van de statuten luiden; 

Gelet op stemming van de wijziging van de statuten op de algemene vergadering van de sportraad 
dd. 24 februari 2019; 

Gelet op de stemming van de leden van het dagelijks bestuur op de algemene vergadering van de 
sportraad dd. 24 februari 2019; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 maart 2019 houdende 
de goedkeuring van de statuten van de stedelijke sportraad; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 betreffende hervaststelling statuten sportraad; 

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 betreffende een algemeen reglement op de 
adviesraden; 

Gelet op de mandaten die verkozen werden: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester aangevuld 
met 5 werkgroepleden; 

Overwegende dat volgende personen werden verkozen: 

- Rik Defever, lid van de Nieuwpoortse Wapensportkring als voorzitter; 

- Jenna Marest, lid van de Mini Racing als ondervoorzitter; 

- Jeroen Declerck, lid van de Vrije Zwemmers als penningmeester; 

- Ward D’Hulster, lid van de Koninklijke Vrolijke Wielrijders als werkgroeplid; 

- Anneke Roelof, lid van de Vrije Zwemmers als werkgroeplid; 

- Lieven Verdonck, lid van de Tafeltennisclub als werkgroeplid; 

- Karel Dewilde, lid van Saloon als werkgroeplid; 

- Liselotte Watthy, lid van Tennisclub Issera als werkgroeplid; 

Overwegende dat onderstaande personen deel uitmaken van het dagelijks bestuur zonder 
stemrecht: 

- Bert Gunst, Schepen van Sport; 

- Evelyn Vyvey, Diensthoofd Sportdienst/Sportfunctionaris; 

- Heleen Debehets, Zwembadbeheerder; 

- Gwenny Dorné, Secretaris; 

 
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:  
 
Art.1. Volgende personen maken deel uit van het dagelijks bestuur met stemrecht:  

- Rik Defever, lid van de Nieuwpoortse Wapensportkring aan te duiden als voorzitter; 

- Jenna Marest, lid van de Mini Racing aan te duiden als ondervoorzitter; 

- Jeroen Declerck, lid van de Vrije Zwemmers aan te duiden als penningmeester; 

- Ward D’Hulster, lid van de Koninklijke Vrolijke Wielrijders aan te duiden als werkgroeplid; 

- Anneke Roelof, lid van de Vrije Zwemmers aan te duiden als werkgroeplid; 

- Lieven Verdonck, lid van de Tafeltennisclub aan te duiden als werkgroeplid; 
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- Karel Dewilde, lid van Saloon als aan te duiden als werkgroeplid; 

- Liselotte Watthy, lid van Tennisclub Issera aan te duiden als werkgroeplid. 

Art.2. Volgende personen maken deel uit van het dagelijks bestuur zonder stemrecht: 

- Bert Gunst, Schepen van Sport; 

- Evelyn Vyvey, Diensthoofd Sportdienst/Sportfunctionaris; 

- Heleen Debehets, Zwembadbeheerder; 

- Gwenny Dorné, Secretaris. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de sportdienst, dienst cultuur, de bibliotheek, de 
jeugdraad, de jeugddienst, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
overheid. 

 
24. 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» Voorzitter 

Benoit Willaert Rik Lips 
 
 


