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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 19 DECEMBER 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, Bill Vermeylen, 
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Wim Demeester: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4;
Sara Neudt: 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 november 2019 werden ter inzage gelegd acht 
dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. BELASTING OP DE PRIVATIEVE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting op het 
innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2014 houdende vaststelling van de belasting op het 
plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein;

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 september 2015 houdende vaststelling van een wijziging van de 
belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het 
openbaar domein;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat door de privatieve inname van het openbaar domein, het openbaar domein niet 
gebruikt wordt overeenkomstig zijn bestemming;

Overwegende dat een inname van het openbaar domein op verscheidene manieren kan gebeuren 
en het daarom noodzakelijk is om deze onder te verdelen in verschillende categorieën;

Overwegende dat de vishandel een belangrijk element is voor Nieuwpoort; dat de Stad de visserij 
wil ondersteunen en dat er daarom een apart reglement is voor de bezetting van het openbaar domein 
in de vissers- en handelshaven, linkeroever;

Overwegende dat de verschillende categorieën van privatieve inname onderworpen worden aan 
een verschillend belastingtarief, rekening houdende met de wijze waarop, de locatie, de duur en de 
graad van hinderlijkheid van de inname van het openbaar domein;
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Overwegende dat een privatieve inname van het openbaar domein vergund moet worden en dat dit 
aanleiding geeft tot kosten voor de Stad;

Overwegende dat de inname van het openbaar domein verkeershinder met zich meebrengt op de 
openbare wegen in de Stad;

Overwegende dat de inname van het openbaar domein daarenboven vereist dat er een verhoogd 
toezicht plaatsvindt;

Overwegende dat er innames van het openbaar domein zijn waarbij de bezetter een economisch 
voordeel haalt en dat de Stad het billijk acht dat er in dat geval een bijdrage geleverd wordt in de 
financiën van het stadsbestuur;

Overwegende dat de Stad bovendien ook inkomstenderving ondervindt door de inname van het 
openbaar domein, wanneer constructies worden geplaatst op de betalende parkeerplaatsen;

Overwegende dat het evident is om evenementen die in samenwerking met de Stad worden 
georganiseerd niet te belasten;

Overwegende dat de Stad de eigen verenigingen en scholen wil steunen. Daarom hoeven erkende 
Nieuwpoortse verenigingen en Nieuwpoortse scholen geen belasting op de privatieve inname van het 
openbaar domein te betalen als ze evenementen organiseren;

BESLUIT: 14 JA, 2 NEEN  (Matthias Priem Sabine Slembrouck ), BIJ 3 
ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting vast te stellen op de privatieve 
inname van het openbaar domein.

Art.2. Categorieën van privatieve inname:

 Categorie 1: inname van het openbaar domein bij bouwwerkzaamheden en bij 
verhuizingen;

 Categorie 2: inname van het openbaar domein met een torenkraan;

 Categorie 3: inname van het openbaar domein door terrassen waarvoor een 
omgevingsvergunning vereist is (de vroeger genoemde “gesloten en half-gesloten 
terrassen”);

 Categorie 4: inname van het openbaar domein door terrassen waarvoor een 
standplaatsvergunning vereist is;

 Categorie 5: inname van het openbaar domein in het kader van evenementen;

 Categorie 6: alle andere innames van het openbaar domein, zoals bv. koopwaar, 
kustrijwieltuigen, publiciteitsborden, menuborden, beachflags, straatmuzikanten, 
sampling, enz.

Art.3. Definities:

 Onder “bouwwerkzaamheden” wordt verstaan elke vorm van bouwen, renoveren, 
afbreken en tuinaanleg;

 Onder “torenkraan” wordt verstaan een torenvormige hijskraan bestaande uit een mast 
(een metalen frame) die op de grond staat of verankerd is in een betonnen voet;

 Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is bij bouwen of verbouwen en 
die verschillende vergunningen vervangt en verenigt (zoals de vroegere 
stedenbouwkundige vergunning);

 Een signalisatiemachtiging is een vergunning die toelaat om signalisatie te plaatsen op 
het openbaar domein volgens art 78 van de Wegcode;

 Een standplaatsvergunning is een tijdelijke vergunning op naam voor de inname van het 
openbaar domein, met een maximum duur van één jaar.

Art.4. Vereiste vergunningen
De bezetter is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
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 Voor categorieën 1 en 2 is een signalisatievergunning vereist;

 Voor categorie 3 is een omgevingsvergunning vereist;

 Voor categorieën 4 en 5 moet de bezetter een standplaatsvergunning aanvragen;

 Voor categorie 6 moet de bezetter een standplaatsvergunning of een schriftelijke 
toelating van de burgemeester aanvragen.

Art.5. Andere bepalingen:

 De onderstaande reglementen die ook betrekking hebben op de bezetting van het 
openbaar domein hebben voorrang op dit reglement:

o Belasting plaatsrechten voor markten;

o Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten;

o Belasting plaatsrechten voor kermissen;

o Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en 
handelshaven, linkeroever;

 In de zone Nieuwpoort-Bad, Kaai t.e.m. Langebrug is er een bouwstop in de maanden juli 
en augustus. In die periode moeten torenkranen worden afgebroken. Voor zover er nog 
een inname van het openbaar domein is, zal de bezetter dan belast worden in categorie 
1;

 De locaties waar derden evenementen in Nieuwpoort kunnen laten doorgaan, al dan niet 
in samenwerking met Stad Nieuwpoort, worden hieronder opgelijst. Een locatie kan 
verder in zones worden opgedeeld:

o Het Fonteinenplein;

o De Zeedijk, met als zones:

 Het Loodswezenplein;

 De zone tussen het Loodswezenplein en het Hendrikaplein;

 De zone tussen het Hendrikaplein en de Veurnestraat;

 De zone tussen de Veurnestraat en de Lefevrestraat;

 De zone tussen de Lefevrestraat en het Leopoldplein;

 De zone tussen het Leopoldplein en de Kinderlaan;

o Het Mauritspark, met als zones 1, 2a, 2b, 2c en 3 zoals aangeduid op het plan in 
bijlage;

o Het Leopold II-park;

o Het Kaaiplein ter hoogte van de Vismijn;

o Andere locaties in Nieuwpoort.

 Heeft de bezetter van het openbaar domein parkeerverbodsborden nodig, dan betaalt hij 
daarvoor een retributie volgens het retributiereglement op het uitvoeren van werken voor 
rekening van derden;

 De privatieve inname van het openbaar domein in functie van een evenement (categorie 
5), wordt niet toegelaten voor particulieren.

Art.6. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

 Categorie 1: € 0,50 per m² per dag, met een minimum van € 25 per inname;

 Categorie 2: € 1.000 per maand. Elke begonnen maand wordt voor een volledige maand 
aangerekend;

 Categorie 3: € 45 per m² per jaar, met een minimum van € 1.200. De belasting is 
ondeelbaar en is voor het gehele aanslagjaar verschuldigd. Wijzigingen in de loop van 
het aanslagjaar hebben geen invloed op de belastingaanslag.
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 Categorie 4: € 100 per m² per jaar. Het plaatsen van zaken zoals een menubord, een 
beachflag, enz. in een inname van categorie 4, doet het karakter van de inname niet 
veranderen en wordt belast aan € 100 per m². De belasting is ondeelbaar en is voor het 
gehele aanslagjaar verschuldigd. Wijzigingen in de loop van het aanslagjaar hebben 
geen invloed op de belastingaanslag.

 Categorie 5:

o Het Fonteinenplein: € 500 per dag voor de duurtijd van de vergunning;

o De Zeedijk: € 500 per dag per zone voor de duurtijd van de vergunning;

o Het Mauritspark: € 500 per dag per zone voor de duurtijd van de vergunning;

o Het Leopold II-park: € 500 per dag voor de duurtijd van de vergunning;

o Het Kaaiplein ter hoogte van de Vismijn: € 500 per dag voor de duurtijd van de 
vergunning;

o Andere locaties: € 10 per m² per dag voor de duurtijd van de vergunning;

 Categorie 6: € 0,50 per m² per dag, met een minimum van € 25 per inname.

Art.7. Andere bepalingen i.v.m. de tarieven:

 Elke begonnen m² wordt aangerekend voor een volledige m²;

 Elke begonnen zone en/of locatie wordt aangerekend als een volledig zone en/of 
volledige locatie;

 Het bedrag van de belasting wordt berekend op basis van de goedgekeurde vergunning. 
Overschrijdt een bezetter de goedgekeurde inname, dan kan dat aanleiding geven tot 
een GAS-boete.

Art.8. Belastingplichtige
Voor de categorieën 1, 2, 4, 5 en 6 is de belasting verschuldigd door de aanvrager van de 
vergunning of schriftelijke toelating conform artikel 4 van het huidig belastingreglement. De 
belasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning of de toelating wordt verleend.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt is 
hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.
Voor de categorie 3 is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het 
openbare domein in gebruik neemt. De ingebruiknemer, de uitbater en de eigenaar zijn 
hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

Art.9. Vrijstellingen
Er is een vrijstelling van de belasting voor:

 evenementen die mee ingericht worden door de Stad;

 het privaat gebruik van het openbaar domein door openbare besturen of openbare 
diensten;

 erkende Nieuwpoortse verenigingen en Nieuwpoortse scholen.

Art.10. Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.11. Bezwaar
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag.

Art.12. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Veiligheid, Preventie en 
Mobiliteit en de Dienst Evenementen.
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2. BELASTING OP DE PRIVATIEVE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN IN DE VISSERS- EN 
HANDELSHAVEN, LINKEROEVER.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting op het 
plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de 
vissers- en handelshaven;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat door de privatieve inname van het openbaar domein, het openbaar domein niet 
gebruikt wordt overeenkomstig zijn bestemming;

Overwegende dat de vishandel een belangrijk element is voor Nieuwpoort; dat de Stad de visserij 
wil ondersteunen en dat dit reglement daarom afwijkt van het algemene belastingreglement op de 
privatieve inname van het openbaar domein;

Overwegende dat de inname van het openbaar domein vereist dat er een verhoogd toezicht 
plaatsvindt;

Overwegende dat er innames van het openbaar domein zijn waarbij de bezetter een economisch 
voordeel haalt en dat de Stad het billijk acht dat er in dat geval een bijdrage geleverd wordt in de 
financiën van het stadsbestuur;

BESLUIT: 14 JA, 2 NEEN  (Matthias Priem Sabine Slembrouck ), BIJ 3 
ONTHOUDINGEN(Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting vast te stellen op de privatieve 
inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven linkeroever.

Art.2. Onder de vissers- en handelshaven linkeroever, wordt het domein verstaan zoals aangeduid 
op de bijlage.

Art.3. Het bedrag van de belasting wordt bepaald op:

 € 40 per begonnen schijf van 10 m² tot een maximale bezetting van 100 m²;

 € 80 per begonnen schijf van 10 m² voor het gedeelte van de bezetting boven 100 m².

Art.4. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het openbaar 
domein in gebruik neemt. De uitbater en de eigenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Art.5. Er is een vrijstelling van de belasting voor:

 openbare besturen en de door hen aangestelde aannemers;

 het scheepsgerief van de vissersschepen die in de loop van de maand hun vangst(en) 
verkopen of verkocht hebben in de Nieuwpoortse Vismijn;

 het scheepsgerief van de vissersschepen die ingevolge mechanisch defect geen visserij 
kunnen uitoefenen en dit voor een periode van maximum 6 maanden 
(180 kalenderdagen) ingaande op de eerste dag van de inname van het openbaar 
domein.
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Art.6. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag.

Art.8. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Veiligheid, Preventie en 
Mobiliteit en de Dienst Vismijn.

3. BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN KOSTELOOS (RECLAME)DRUKWERK.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992, meer bepaald de hoofdstukken 1, 3, 
4 en 6 t.e.m. 9 bis;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet dd. 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, meer bepaalde de artikelen 44 t.e.m. 65;

Gelet op art. 126 t.e.m. 175 van het Koninklijk Besluit dd. 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 april 2019 houdende vaststelling van de belasting op de kosteloze 
huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat de Stad met dit reglement een ontradend effect beoogt, om het verspreiden van 
niet-geadresseerd drukwerk te beperken;

Overwegende dat alles wat kleiner is dan of gelijk aan A5 niet veel voorkomt en dat de gemaakte 
kosten niet opwegen tegen het tarief van de belasting. Daarom wordt daarvoor een vrijstelling 
verleend;

Overwegende dat het in het algemeen belang is dat politieke partijen vrij en zonder financiële 
belemmering hun politieke standpunten kunnen verspreiden onder de bevolking in de sperperiode 
voor de verkiezingen; dat daarom een vrijstelling verleend wordt voor verkiezingsdrukwerk in de 
sperperiode;

BESLUIT: 16 JA, 1 NEEN  (Johan Vanblaere ), BIJ 2 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine 
Slembrouck ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op de verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of dit gebeurt in 
brievenbussen of op de openbare weg.
Gelijkgestelde producten zijn o.m.: alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder 
aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding worden beschouwd 
als niet-geadresseerd.

Art.2. De belasting wordt bepaald op € 0,04 per exemplaar.
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Art.3. De belastingplichtige is de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de 
drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
De drukker en de fysieke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of 
embleem het drukwerk of het product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de belasting.

Art.4. De belasting is niet verschuldigd voor drukwerk kleiner of gelijk aan het A5-formaat. De 
belasting is evenmin verschuldigd voor verkiezingsdrukwerk tijdens de sperperiode.

Art.5. De belastingplichtige moet de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen 
aan het stadsbestuur, ten laatste de dag vóór de verspreiding.

Art.6. Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en 
beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 
van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor 
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan het bedrag 
van de belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting 
ingekohierd.

Art.7. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 
betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.8. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag.

Art.9. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën.

4. BELASTING PLAATSRECHTEN VOOR MARKTEN.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende vaststelling van de belasting 
plaatsrechten markten;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat de standplaatsen op markten voordelen inhouden voor de uitbaters en 
handelaars die ze opstellen; dat anderzijds de plaatsing er de oorzaak van is dat het openbaar domein 
niet wordt gebruikt overeenkomst zijn bestemming;

Overwegende dat de standplaatsen op markten verkeershinder met zich meebrengen op de 
openbare wegen in de stad;
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Overwegende dat de standplaatsen op markten daarenboven vereisen dat er een verhoogd 
toezicht plaatsvindt;

Overwegende dat de Stad bovendien ook inkomstenderving ondervindt voor standplaatsen op 
markten, wanneer constructies worden geplaatst op betalende parkeerplaatsen;

Overwegende dat de standplaatsen op markten bovendien extra kosten voor de Stad meebrengen, 
doordat de marktkramers gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk, via de elektriciteitskasten die 
door de Stad ter beschikking worden gesteld;

Overwegende dat de inname van het openbaar domein extra kosten met zich meebrengt wegens 
verhoogd toezicht en/of inkomstenderving tot gevolg heeft; dat de Stad een belasting invoert op de 
standplaatsen op openbare markten of wegen;

Overwegende dat standwerkers eigen specifieke producten aanbieden, verschillend van andere 
marktkramers; dat kunstenaars, zangers, goochelaars e.d. een heel andere groep vormen en als 
zodanig geen klassieke commerciële producten aanbieden; dat er tijdens de zomermaanden meer 
vraag is naar marktplaatsen; dat de Stad een financiële stimulans wil geven aan marktkramers en 
standwerkers die via een jaarabonnement hun engagement tonen om op regelmatige basis aanwezig 
te zijn en zo een minimumbezetting garanderen; dat het daarom verantwoord is om andere tarieven 
aan te rekenen;

Overwegende dat de Stad een vergoeding wil vragen voor het gebruik van de elektriciteit;

BESLUIT: 19 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting te vestigen op standplaatsen op 
markten.

Art.2. De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 Gewone marktkramers:

o Voor alle maanden per jaar excl. juli en augustus: € 5,50 per strekkende meter per 
marktdag;

o Voor juli en augustus: € 8 per strekkende meter per marktdag;

o Voor een jaarabonnement: € 200 per strekkende meter;

o Elke begonnen strekkende meter wordt als een volle meter beschouwd;

 Standwerkers:

o Per marktdag: € 65;

o Voor een jaarabonnement: € 2.250;

 Kunstenaars, zangers, goochelaars en andere dergelijke voorstellers: € 20 per 
marktdag;

 Voor het houden van een openbare veiling van roerende goederen: € 1 per m² met een 
minimum van € 7,50.
Er is geen standgeld verschuldigd voor de veilingen en openbare verkopen die bij 
rechtsmacht geschieden.

Art.3. Voor het bekomen van elektriciteit worden er speciaal geladen kaartjes verkocht aan € 4 per 
kaart.

Art.4. De standplaatsen mogen een maximale diepte hebben van 3 meter, met uitzondering van de 
kramen voor fruit, groenten en bloemen.

Art.5. Als de maximale diepte overschreden wordt, wordt de belasting verdubbeld.

Art.6. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.

Art.7. Dit reglement is niet van toepassing op de shoppingdagen en avondmarkten.

Art.8. Aanrekening en betaling van de belasting:



blz. 10

GR dd. 19 december 2019 

 De belasting dient door de abonnementhouders contant of per overschrijving te worden 
betaald na toezending van de factuur. De belasting voor de abonnementhouders is 
verschuldigd voor een volledig jaar, ongeacht het effectieve gebruik. De belasting wordt 
aangerekend per semester telkens voor de helft van het verschuldigde bedrag.

 Voor de andere gebruikers van de markt, wordt de belasting vooraf contant geïnd tegen 
afgifte van een ontvangstbewijs.

 Bij gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een 
kohier. De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden 
binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.9. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van 
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.10. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën en de Dienst Economie.

5. CONTANTBELASTING OP HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN AFVAL OP HET 
RECYCLAGEPARK.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet dd. 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) dat het duurzaam 
materialenbeheer in Vlaanderen regelt. Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op 
basis waarvan de gemeenten instaan voor de organisatie van de inzameling en verwerking van het 
huishoudelijk afval dat ontstaat op hun grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de 
gemeente een intergemeentelijk samenwerkingsverband (in casu I.V.V.O.) machtigt de door de 
gemeente goedgekeurde belastingen voor het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht van 
die gemeente. Dergelijke machtiging levert voor de gemeente een administratieve vereenvoudiging 
op;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 
genoemd). Het legt de gemeenten op om rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen van 
de gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van huishoudelijk 
afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde afvalfracties 
vastgelegd in bijlage 5 van Vlarema;

Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd 
door de Vlaamse regering dd. 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de 
planperiode 2016-2022 vertaalt;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de door de gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband I.V.V.O. wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke 
contantbelastingreglementen te uniformiseren en vereenvoudigen;

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende vaststelling van de politieverordening 
op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 22 februari 2018 houdende vaststelling van de contantbelasting op 
het inzamelen van afval op het recyclagepark;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat het huidige belastingreglement met verschillende tarieven per fractie werkt; dat 
Nieuwpoort de enige gemeente in de I.V.V.O. is die dit toepast, waardoor toeristen hun afval 
goedkoper kunnen achterlaten dan bij hen thuis; dat Nieuwpoort momenteel afval aantrekt op het 
recyclagepark;

Overwegende dat er geen tarief is voor houtafval in het huidige reglement waardoor Nieuwpoort 
3 keer meer houtafval heeft per inwoner dan gemiddeld; dat Nieuwpoort ongeveer 700 ton houtafval 
inzamelt en zelf instaat voor de verwerkingskost die 55 €/ton bedraagt;

Overwegende dat asbest nog steeds gratis aangeleverd kan worden tot 200 kg/jaar/gezin met 
uitzondering van het dienstjaar 2020-2021 gezien de betaaldrempel verhoogd werd naar 
1.000 kg/jaar/gezin voor een asbestactie van Vlaanderen;

Overwegende dat VLAREMA oplegt dat de tarieven voor de bedrijven kostendekkend moeten zijn; 
dat dat niet hoeft voor particulieren;

Overwegende dat de vermeende correlatie tussen de hoeveelheid sluikstorten en de hoogte van 
de retributie niet kan aangetoond worden;

Overwegende dat de retributie van het I.V.V.O. tot de laagste van Vlaanderen behoort en nooit 
werd geïndexeerd sinds 2003;

Overwegende dat het huidige reglement tuinafval voor particulieren gratis is tot 1.000 kg; dat dit 
nog steeds toegepast kan worden;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 2 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Slembrouck ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een contantbelasting te vestigen op het 
inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark via het diftarsysteem.

Art.2. De definities opgenomen in de politieverordening dd. 24 november 2016 op het aanbieden en 
inzamelen van afvalstoffen zijn van toepassing op dit reglement.

Art.3. Contantbelasting
De volgende contantbelasting is verschuldigd:

Categorie inwoners en tweede verblijvers

Fractie Contantbelasting 

Grofvuil 
(brandbaar afval )

0,185 €/kg

Asbestafval 0,130 €/kg 
vanaf 1001 kg/gezin/jaar
(dienstjaren 2020-2021)
vanaf 201 kg/gezin/jaar
(dienstjaren 2022-2025)

Inert bouwafval
Houtafval 
Harde plastics

0,040 €/kg

Tuinafval 0,025 €/kg
0-1000 kg: gratis

Categorie bedrijven, verenigingen e.a.

Fractie
Gelijkaardig bedrijfsafval

Contantbelasting
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Grofvuil 
(brandbaar afval )

0,200 €/kg

Asbestafval 0,130 €/kg 

Inert bouwafval
Houtafval 
Harde plastics

0,060 €/kg

Tuinafval 0,040 €/kg

EPS (piepschuim) 50 €/10 zakken

De contantbelasting kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex 
(01/01/2020).

Art.1. Elk gezinslid van de gemeente ontvangt een tegemoetkoming ter waarde van 5 € per jaar. 
Deze tegemoetkoming kan evenwel niet aangewend worden voor de verschuldigde 
contantbelasting voor grofvuil conform de Vlarema-wetgeving, die aanrekening van kosten 
vanaf de eerste kilogram verplicht.

Nieuwe inwoners ontvangen eveneens hogervermelde tegemoetkoming vanaf het ogenblik 
van inschrijving in het bevolkingsregister.

Het saldo van de tegemoetkoming vervalt op 31 december van het lopende jaar.

Art.2. De contantbelasting is verschuldigd door elke bezoeker van de betaalzone van het 
recyclagepark ongeacht of deze de betalende fracties per gemotoriseerd voertuig, per fiets of 
te voet aanbrengt.

De contantbelasting is verschuldigd volgens het geleverde gewicht per afvalfractie. De 
bezoeker duidt de juiste fractie aan op de zuil bij de ingaande weegbrug van de betaalzone. 
Een brutoweging wordt geregistreerd. Na uitladen van de aangeduide fractie rijdt de bezoeker 
naar de uitgaande weegbrug voor een tarraweging. Het verschil tussen bruto- en tarragewicht 
is het aangeleverde gewicht, geregistreerd volgens een veelvoud van 10 kg, waarop de 
contantbelasting wordt gerekend.

Het verschuldigde bedrag, na aftrek van de eventuele tegemoetkoming, dient vereffend aan 
de betaalzuil. De bezoeker ontvangt een ticket.
Indien de aanbieder meerdere betalende fracties heeft, is hij verplicht zich voor elke fractie 
apart te registreren aan de betaalzone.
Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 10 kg vermenigvuldigd met de 
contantbelasting voor de betrokken fractie.

Art.3. De bezoeker dient, na verbruik van zijn tegemoetkoming, bij voorkeur te betalen via 
betaalkaart op het park of door het storten van een provisie op een vaste rekening van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband I.V.V.O. Er wordt geen krediet toegestaan op de 
provisierekening, tenzij betaling op het park door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk 
is. Indien de provisierekening ontoereikend is, kan de bezoeker zijn provisierekening 
aanzuiveren bij voorkeur via betaalkaart of via het klantenportaal www.ivvo.be of via 
overschrijving. Betaling in cash is enkel mogelijk op de I.V.V.O. Klantendienst, Bargiestraat 6 
te 8900 Ieper tijdens de kantooruren.

Een volgend bezoek aan het recyclagepark kan indien het eventuele negatief saldo is betaald. 
De parktoezichter heeft het recht de toegang tot en het gebruik van het recyclagepark te 
weigeren indien de bezoeker onvoldoende saldo ter beschikking heeft.

Art.4. De toegang tot het recyclagepark is enkel toegelaten voor particuliere inwoners van 
Nieuwpoort, de particulieren met een tweede verblijf in Nieuwpoort en de bedrijven met een 
zetel of een vestigingseenheid in Nieuwpoort.

- Een particulier (inwoner of tweede verblijver) met een Belgische eID krijgt toegang tot het 
park met die eID of met een geldige toegangskaart.

http://www.ivvo.be/
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Een particulier zonder een Belgische eID (bv. een tweede verblijver met een andere 
nationaliteit) kan alleen toegang krijgen via een geldige toegangskaart.
Particulieren en tweede verblijvers kunnen een toegangskaart verkrijgen mits aanvraag 
bij IVVO Klantendienst en mits betaling van de bijbehorende factuur van € 8 inclusief 
BTW.
De meerderjarige leden per gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
contantbelasting. Onder ‘gezin’ wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen 
leeft, hetzij twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden gebonden – 
gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. De 
inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend, tenzij andersluidend bewijs.
De toegang tot het recyclagepark wordt geweigerd van zodra een persoon is 
uitgeschreven uit het bevolkingsregister of het kohier van de tweede verblijven of indien 
tijdelijk de toegang tot het park geschorst wordt of bij stopzetting van (de dienst aan) het 
bedrijf.

- Bedrijven, verenigingen, scholen, instellingen, kerkfabrieken, kunnen een toegangskaart 
van I.V.V.O. verkrijgen bij I.V.V.O. Klantendienst mits betaling van de bijhorende factuur 
van € 8 + BTW. Als zij een gepersonaliseerde toegangskaart willen, dan betalen ze € 16 
+ BTW.

Art.5. Mits gemotiveerde beslissing kan het college van burgemeester en schepenen toelaten dat 
een particuliere persoon of een rechtspersoon die geen inwoner van Nieuwpoort is, geen 
tweede verblijver van Nieuwpoort en geen bedrijf met zetel of vestigingseenheid in 
Nieuwpoort, toch gebuik mag maken van het recyclagepark. In dat geval moet die persoon 
een toegangskaart kopen en de tarieven betalen die van toepassing zijn op de categorie 
waartoe hij behoort.

Art.6. De contantbelasting wordt geïnd door I.V.V.O. in naam en voor rekening van de Stad. Bij 
gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De 
kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden binnen twee maanden 
na verzending van het aanslagbiljet.

Art.7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van 
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.8. Voor een bezoek aan het recyclagepark is de bezoeker verplicht zich te houden aan de regels 
van het huishoudelijk reglement (reglement van inwendig bestuur), te raadplegen op het park 
en via www.ivvo.be.

Art.9. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Milieu, het Recyclagepark, 
de Technische Dienst en de I.V.V.O.

6. CONTANTBELASTING OP HET INZAMELEN, VERWIJDEREN EN VERWERKEN VAN GFT-
AFVAL.

De Raad,

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op art. 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 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 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet dd. 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet genoemd) dat het duurzaam 
materialenbeheer in Vlaanderen regelt. Meer in het bijzonder is dit decreet de juridische grond op 
basis waarvan de gemeenten instaan voor de organisatie van de inzameling en verwerking van het 

http://www.ivvo.be/
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huishoudelijk afval dat ontstaat op hun grondgebied. Artikel 26 van dat decreet laat toe dat de 
gemeente een intergemeentelijk samenwerkingsverband (in casu I.V.V.O.) machtigt de door de 
gemeente goedgekeurde belastingen voor het beheer van huishoudelijk afval te innen in opdracht van 
die gemeente. Dergelijke machtiging levert voor de gemeente een administratieve vereenvoudiging 
op;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 
genoemd). Het legt de gemeenten op om rekening te houden met diverse kosten bij het bepalen van 
de gemeentelijke afvalbelastingen en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten van huishoudelijk 
afvalbeheer. Tevens wordt een minimale en maximale tarifering voor bepaalde afvalfracties 
vastgelegd in bijlage 5 van Vlarema;

Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd 
door de Vlaamse regering dd. 16 september 2016 dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de 
planperiode 2016-2022 vertaalt;

Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de door de gemeente verleende beheersoverdracht aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband I.V.V.O. wiens raad van bestuur voorstelt om de gemeentelijke 
contantbelastingreglementen te uniformiseren en vereenvoudigen;

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende vaststelling van de politieverordening 
op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen;

Gelet op het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende vaststelling van de retributie voor 
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers;

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 augustus 2008 houdende vaststelling van de retributie voor 
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;

Gelet op het raadsbesluit dd. 17 februari 2011 houdende vaststelling van de retributie voor 
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende vaststelling van de retributie voor 
ophaling van grof huisvuil en GF(t)-containers-wijziging;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat VLAREMA oplegt dat de tarieven voor de bedrijven kostendekkend moeten zijn; 
dat dat niet het geval is voor particulieren;

Overwegende dat de stijging van de tarieven van restafval en van GF(t)-afval te wijten zijn aan een 
stijging van de milieuheffing, van de transportkosten door invoer van een kilometerheffing en van de 
brandstofkosten;

Overwegende dat de huidige retributie slechts 50 % dekt van de ophaal- en verwerkingskosten van 
gft; dat de rest wordt bijgelegd door de gemeente uit de algemene middelen. Om het sorteergedrag 
aan te moedigen, wordt de prijs wel verhoogd maar wordt niet de effectieve kost aangerekend;

Overwegende dat de vermeende correlatie tussen de hoeveelheid sluikstorten en de hoogte van 
de retributie niet kan aangetoond worden;

Overwegende dat het aantal containerledigingen geoptimaliseerd kan worden en dat de ophalers 
efficiënter en sneller kunnen werken door een aanbiedingskost in rekening te brengen; dat dit tevens 
milieuvriendelijker is gezien het aantal start-stopbewegingen afneemt;

Overwegende dat benchmarking leert dat de retributie in andere Vlaamse gemeenten die werken 
met gewichtsdiftar in een range ligt van 0,18 – 0,30 €/kg voor restafval en van 0,08 – 0,18 €/kg voor 
gft-afval; dat daarnaast vaak gewerkt wordt met een aanbiedingskost voor restafval; dat tenslotte in 
diverse regio’s zowel voor de restafval als de gft-container een huurkost gevraagd wordt die oploopt 
tot 0,84 €/maand;

Overwegende dat de retributie van het I.V.V.O. tot de laagste van Vlaanderen behoort en nooit 
werd geïndexeerd sinds 2003;

BESLUIT: 15 JA, 3 NEEN  (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 2 
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ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine Slembrouck ):

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een contantbelasting te vestigen op het inzamelen, 
verwijderen en verwerken van gft-afval via het diftarsysteem.

Art.2. De definities opgenomen in de politieverordening dd. 24 november 2016 op het aanbieden en 
inzamelen van afvalstoffen.zijn van toepassing op dit reglement.

Art.3. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door:

- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 
vreemdelingenregister, en die geregistreerd is als aansluitpunt van het DIFTAR-systeem en als 
dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een 
elektronische gegevensdrager;

- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of 
zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in het 
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die een beroep doet op de 
dienstverlening;

- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het 
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende 
activiteit uitoefent en die een beroep doet op de dienstverlening;

- verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare 
instellingen,… die een beroep doen op de dienstverlening.

Art.4. Containers

Het gft-afval wordt aangeboden in respectievelijk groene containers die in opdracht van de gemeente 
door I.V.V.O. ter beschikking worden gesteld. De containers zijn eigendom van I.V.V.O. 
Andere containers worden niet geledigd.
De containers bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de 
normale gebruiker gekend is. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, 
infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.

Het standaardvolume is 120/140 liter maar aansluitpunten kunnen ook kiezen voor een container van 
40 l of 240 l.
Het gebruik van een gft-container is niet verplicht. Het gft-afval mag niet met het restafval aangeboden 
worden. Naast het gebruik van een gft-container wordt het thuiscomposteren tevens gepromoot.

Art.5. Bedragen

Art. 5.1 De contantbelasting voor gft-afval is samengesteld als volgt:

GFT-CONTAINERS

Gft-afval van particulieren 40 l 120/140 l 240 l
Verwerking (per kg): € 0,050 

Gft-afval van bedrijven 120/140 l 240 l

Verwerking (per kg) € 0,085

Gft-afval van horeca 120/140 l 240 l

Aanbiedingskost (per 
aangeboden container, incl. 
gebruik composteerbare 
zakken)

€ 1,50 € 4,00

Verwerking (per kg) € 0,085
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De contantbelasting kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex 
(01/01/2020).

Art. 5.2 Voorschotbedrag containers gft-afval
De contantbelasting wordt betaald met voorschotten. De voorschotten worden geïnd via een 
betalingsuitnodiging te betalen via ons klantenportaal https://ivvo.be of via overschrijving. 
Elk betaald voorschot blijft verbonden aan de referentiepersoon voor de duur van de dienstverlening. 
Telkens een aansluitpunt een beroep doet op de huis-aan-huis inzameling van gft-afval wordt het 
daarmee samenhangend bedrag van de contantbelasting van het voorschot afgehouden.

De voorschotbedragen zijn de volgende:
40 l t.e.m. 240 l 

Aansluitpunt met 1 t.e.m. 2 
containers voor gft-afval

€ 25,-

Aansluitpunt met 3 t.e.m. 5 
containers voor gft-afval

€ 50,-

Aansluitpunt met >5 containers 
voor gft-afval

Aantal containers * € 25,-

De betalingsuitnodiging vermeldt dat de gebruiker het voorschotbedrag zelf mag aanpassen in functie 
van zijn behoeften maar met een minimum bedrag van 15 €.

Art. 5.3 Drempelbedrag containers gft-afval
Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvangt het aansluitpunt een nieuwe 
betalingsuitnodiging voor een voorschot. Het drempelbedrag per aansluitpunt is:

40 l t.e.m. 240 l 
Aansluitpunt € 10,-/aansluitpunt

Bij de betalingsuitnodiging wordt een historiek gevoegd van de contantbelasting en het saldo. Indien 
de gebruiker niet tijdig zijn saldo aanzuivert waardoor zijn voorschot op of onder 0 € komt, worden zijn 
containers niet meer geledigd bij de eerstvolgende aanbieding indien zijn betalingsuitnodiging (incl. 
herinnering) is vervallen tot zijn saldo is aangezuiverd.

Art. 5.4 Activatie/desactivatie containers gft-afval
IVVO staat in voor de activatie van de containers bij de (her)opening van een (afgesloten) 
aansluitpunt.
De containers worden door I.V.V.O. gedesactiveerd indien geen actieve aansluiting.

Art.6. Andere kosten

Art. 6.1 Tarieven omruilen container gft-afval / plaatsen slot
Voor de omruiling van een container wordt een omruilingskost aangerekend van 12 € per container. 
De eerste omruiling is gratis, indien de container leeg, proper en in goede staat wordt aangeleverd.
De vervanging van defecte containers door oneigenlijk gebruik door de containergebruiker wordt als 
volgt aangerekend:

40 liter: 35 € 
120-140 liter: 40 €
240 liter: 50 €

De vervanging van onderdelen en/of elektronische gegevensdrager: 20 € per interventie
Voor de levering en plaatsing van een kantelslot wordt een kost van 42,35 € aangerekend per 
container.
Bovenvermelde bedragen zijn inclusief BTW. Deze kosten worden aangerekend via een aparte factuur 
en worden geïnd in naam en voor rekening van I.V.V.O. Deze kosten dienen betaald te worden 
vooraleer de opdracht wordt uitgevoerd.

Art. 6.2 Tarieven stopzetting
Indien de klant de container(s) in goede staat, leeg en proper zelf terugbrengt naar het 
recyclagepark/milieupark is de stopzetting gratis.

https://ivvo.be/
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Indien I.V.V.O. de container dient op te halen bij stopzetting van het gebruik van de container(s) wordt 
een kost aangerekend van 12 € per aansluitpunt.
Indien de container(s) niet leeg en proper word(t)en aangeleverd, worden de verwerkingskosten van 
het afval aangerekend, verhoogd met een reinigingskost van 12 € per container.

Art. 6.3 Administratiekosten/boetes
Voor het versturen van betalingsherinneringen zal I.V.V.O. administratiekosten aanrekenen van 5 € 
per herinnering vanaf de 2de herinnering.
Misbruik van de containers of het aanbieden van containers met foutieve inhoud kan worden 
gesanctioneerd volgens het gemeentelijk politiereglement.

Art.7. De contantbelasting wordt geïnd door I.V.V.O. in naam en voor rekening van de Stad. Bij 
gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier. De 
kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard. De ingekohierde belasting moet betaald worden binnen twee maanden 
na verzending van het aanslagbiljet.

Art.8. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van 
verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van 
contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.9. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienst Financiën, de Dienst Milieu, het Recyclagepark, 
de Technische Dienst en de I.V.V.O.

7. I.K.W.V. - ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2019 - BEKRACHTIGING.

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. 7 november 2019 betreffende de bijeenroeping van de 
algemene vergadering dd. 18 december 2019 om 19.30u. op het secretariaat van I.K.W.V., Strandlaan 
3 te 8434 Westende;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 december 2019 
houdende goedkeuring van de agenda en aanstellen van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de I.K.W.V. dd. 18 december 2019;

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 26 november 2019;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2020;

2. Aanduiding commissaris-revisor voor periode van 3 jaar;

3. Rondvraag.

Overwegende dat 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 gemeenteraad ná de algemene vergadering van de I.K.W.V. plaatsvindt; dat 
het college van burgemeester en schepenen dd. 3 december 2019 een beslissing heeft genomen op 
basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in 
de zitting dd. 19 december 2019;
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BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 december 2019 houdende 
goedkeuring van de agenda en aanstellen van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de I.K.W.V. dd. 18 december 2019, te laten bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de I.K.W.V..

8. AANKOOP PERCEEL TUINGROND GELEGEN ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 1°AFD.; SECTIE 
A NR. 0055C2 - ONTWERPAKTE

De Raad,

Gelet op art. 40 en 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 mei 2018 houdende 
de opstart dossier mogelijkheid aankoop perceel Onze Lieve Vrouwstraat 1°Afd.; sectie A nr. 0055C2;

Gelet op het deskundig verslag van schatting dd. 5 juli 2018 van een perceel grond gelegen Onze 
Lieve Vrouwstraat 1°Afd.; sectie A nr. 0055C2 met een grootte van 268 m² van landmeter-expert 
Philip Derck, Pannestraat 127 te 8630 Veurne met een geschatte venale waarde van 30.000 EUR;

Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen dd. 24 juli 2018 houdende goedkeuring van 
het schattingsverslag;

Gelet op het geprekadastreerd opmetings- en afpalingsplan, opgesteld door Philip Derck, 
Pannestraat 127 te 8630 Veurne, ontvangen op het secretariaat op 26 maart 2019;

Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door Stephanie Vanmaele, notaris, Kokstraat 9a te 8620 
Nieuwpoort, ontvangen op het secretariaat op 13 november 2019;

Overwegende dat de ontwerpakte dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad;

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

Art.1. De ontwerpakte voor de aankoop van het perceel tuingrond gelegen Onze Lieve Vrouwstraat 
1°Afd.; sectie A nr. 0055C2 goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie en aan notaris Vanmaele.

9. DELEGATIE TOT HET AANSTELLEN VAN LEDEN ADVIESRADEN AAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

De Raad,

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019 
betreffende voorstel tot behoud van de adviesraden;
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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. 3 december 2019 
houdende delegatie bevoegdheid tot aanstellen leden van de gemeentelijke adviesraden;

Overwegende dat het niet verplicht is de gemeentelijke adviesraden na elke legislatuur volledig te 
vernieuwen en de statuten opnieuw vast te stellen; dat daarom werd beslist om de duurtijd van de 
adviesraden te laten doorlopen over de legislaturen heen;

Overwegende dat er in het begin van de legislatuur een oproep tot deelname aan de gemeentelijke 
adviesraden werd verspreid; dat gedurende het jaar nog een aantal kandidaturen werden ontvangen;

Overwegende dat het delegeren van de aanstellingsbevoegdheid bijdraagt tot een efficiënte 
organisatie van de gemeentelijke adviesraden;

Overwegende dat bij het aanstellen of het aftreden van het nieuw lid rekening dient te worden 
gehouden met de geldende voorwaarden die bepaald zijn in de statuten; 

Overwegende dat conform art. 304 § 3 van het decreet lokaal bestuur ten hoogste twee derde van 
de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn; dat raadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn;

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur de bevoegdheid tot het instellen van adviesraden en 
overlegstructuren voorbehoudt aan de gemeenteraad; dat enkel het aanstellen van de leden wordt 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen, tenzij anders luidende bepalingen;

Overwegende dat vanuit de administratie werd voorgesteld om de aanstelling en het ontslag van 
een lid van een adviesraad te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen teneinde 
vlotter te kunnen voorzien in de samenstelling en eventueel wijziging van de adviesraden; dat ter 
zitting  door raadsleden Rousseau en Priem wordt gevraagd om deze bevoegdheid niet te delegeren 
omdat ze deze bij de raad wensen te houden;

Overwegende dat wordt voorgesteld om dit punt te verdagen;

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

Art.1. Het agendapunt inzake de delegatie van de bevoegdheid tot het aanstellen van de leden van 
gemeentelijke adviesraden aan het college van burgemeester en schepenen, wordt 
verdaagd.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen.

10. VVSG - ALGEMENE VERGADERING 5 DECEMBER 2019 - BEKRACHTIGING.

De Raad,

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

Gelet op het schrijven van de VVSG dd. 7 november 2019 betreffende de bijeenroeping van de 
algemene vergadering dd. 5 december 2019 om 13 u. in Thor Central te Genk;

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 4 december 2019;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 december 2019 
houdende goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de VVSG dd. 5 december 
2019;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Beslissingen
1.1. Kennisname van het ontslag van rechtswege van een lid van de raad van Bestuur (B. 

Somers) – aanduiding van een vervangend lid
1.2. Goedkeuring van het verslag vorige vergadering
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1.3. Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2020
1.4. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement
1.5. Voorstel en goedkeuring van statutenwijziging

2. Kennisgevingen 
2.1. Kennisname van de samenstelling van de bestuurlijke commissies
2.2. Kennisname van het definitief strategisch plan VVSG

3. Varia
3.1. Het kennisnetwerk van de VVSG

Overwegende dat bij raadsbesluit dd. 27 juni 2019 de heer Eddy Louwie als vertegenwoordiger en 
de heer Kris Vandecasteele als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid voor de 
vergaderingen van de VVSG vzw gedurende de gehele legislatuur;

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van de VVSG plaatsvindt; dat 
het college van burgemeester en schepenen dd. 5 december 2019 een beslissing heeft genomen op 
basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in 
de zitting dd. 19 december 2019;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 december 2019 houdende 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de VVSG dd. 5 december 
2019, te laten bekrachtigen.

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

11. OPSTART VAN EEN PILOOTPROJECT MET HET OOG OP DE OPRICHTING VAN EEN 
NIEUWE VEILIGHEIDSZONE.

De Raad,

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

Gelet op de intentieverklaring dd. 30 september 2019 om deze nieuwe hulpverleningszone op te 
richten, die werd getekend door de vier burgemeesters Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en 
Middelkerke;

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 november 2019 betreffende principiële goedkeuring tot uitstap uit 
de hulpverleningszone brandweer Westhoek en opstart van de oprichting van een nieuwe 
hulpverleningszone;

Overwegende dat een ambtelijke werkgroep werd opgericht naar aanleiding van de beslissing tot 
uitstap uit de hulpverleningszone Brandweer Westhoek en de opstart van de oprichting van een 
nieuwe veiligheidszone;

Overwegende dat uit de overlegmomenten van deze ambtelijke werkgroep blijkt dat de oprichting 
van een nieuwe hulpverleningszone dient te worden gekaderd in de oprichting van een nieuwe 
veiligheidszone waarbij het lokaal veiligheidsbeleid zo maximaal mogelijk wordt geïntegreerd;

Overwegende dat het logisch en duidelijk is om een geografische eenvormige entiteit te hebben 
voor zowel politiezone als hulpverleningszone;

Overwegende dat een dergelijke gelijkvormige geografische afbakening en centralisatie van de 
ondersteunende diensten schaalvoordelen biedt in de werking van alle entiteiten;

Overwegende dat door een schaalvergroting de uitdagingen waarvoor politie, brandweer en de 
lokale besturen in de toekomst staan, beter zullen worden beheerst;

Overwegende dat de schaalvergroting binnen één veiligheidszone met gelijkaardige uitdagingen en 
tussen gemeenten die gelijkwaardig zijn naar omvang, socio-economische, geografische en 
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infrastructurele kenmerken, een meerwaarde zal betekenen voor zowel de hulpverleningszone, de 
politiezone als de lokale besturen;

Overwegende dat één veiligheidszone meer slagkracht zal geven, een efficiëntere werking 
mogelijk zal maken en dienstverlening op maat van de burger zal kunnen aanleveren, rekening 
houdend met de aanwezigheid van grootschalige toeristische infrastructuur;

Overwegende dat het lokaal bestuur de volgende logische stap wenst te zetten in het realiseren 
van een integrale, geïntegreerde en lokale veiligheidszorg en mee wenst te evolueren met de 
maatschappelijke en professionele tendensen;

Overwegende dat deze visie reeds wordt gesteund vanuit politieke en wetenschappelijke hoek en 
in het bijzonder door de ervaringen vanuit de praktijk;

Overwegende dat het lokaal bestuur de verantwoordelijkheid ten volle wil opnemen en zich wenst 
te engageren om hierbij op een vernieuwende en integrale manier het lokale veiligheidsbeleid vorm te 
geven;

Overwegende dat dit enige verschuivingen veronderstelt in de bestaande structuren en hun 
werking waarvoor de vigerende regelgeving op dit moment onvoldoende ruimte laat;

Overwegende dat het lokaal bestuur de oprichting van een nieuwe veiligheidszone wil realiseren 
via het opstarten van een pilootproject ‘veiligheidszone’ waar hierbij een zo eenduidig mogelijke 
politieke en ambtelijke structuur en aansturing voorop wordt gesteld en waarbij een integratie van of 
afstemming tussen de verschillende politieke en ambtelijke organen noodzakelijk is;

Overwegende dat respect voor de onderscheiden publiekrechtelijke rechtspersonen van groot 
belang is zodat het pilootproject veiligheidszone het lokaal veiligheidsbeleid zo maximaal mogelijk 
integreert;

Overwegende dat op deze manier bestuurlijke, organisatorische en financiële efficiëntiewinsten 
worden toegelaten door het laten samensmelten van de werking en structuren van de bestaande 
politiezones, hulpverleningszones (brandweerposten) en (delen van) lokale besturen, en dat dit ook 
leidt tot een optimalisering van de dienstverlening;

Overwegende dat de decretaal vooropgestelde bestuurlijke handhaving, binnen die context van 
samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren, een betere beleidsmatige afstemming en 
opvolging vragen;

Overwegende dat deze tweevoudige integratie leidt tot een significante inperking, afstemming en 
vereenvoudiging van de bestuurlijke lokale reglementering, wat de opvolging ervan op zijn beurt 
vereenvoudigt en dat de institutionele verkokering op lokaal niveau wordt tegengegaan;

Overwegende dat het prioritair is voor de lokale besturen dat de nieuwe structuur een antwoord 
blijft bieden op de voor de kustgemeenten huidige en toekomstige specifieke veiligheidsrisico’s en een 
hedendaagse, kwaliteitsvolle, sterke, efficiënte en betaalbare basispolitie- en brandweerzorg en lokale 
veiligheidszorg in zijn geheel, ten bate van de inwoners van onze gemeenten kan realiseren en in 
standhouden;

Overwegende dat dit gerealiseerd kan worden via een totaalaanpak binnen een integraal lokaal 
veiligheidsbeleid;

Overwegende dat het lokaal bestuur via de realisatie van dit pilootproject ‘veiligheidszone’ de toon 
wil zetten en een concept wil aanbieden voor het toekomstige integraal en lokaal veiligheidsbeleid met 
de volgende vier uitgangspunten:

1)     De inwoners hebben recht op een kwaliteitsvolle, toegankelijke, efficiënte, betaalbare en 
integrale lokale veiligheidszorg;

2)     Een lokale bestuurlijke omkadering en structuur dringen zich op waarbij er nood is aan een 
sterke lokale verankering. De burgemeester is de beleidsverantwoordelijke voor de civiele en 
politionele veiligheid. Het lokale veiligheidsbeleid behoort tot zijn exclusieve bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. We stellen vast dat de hogere overheden heel wat veiligheidsdomeinen of op 
zijn minst de handhaving ervan op het lokale niveau situeren waardoor deze bevoegdheid alsmaar 
uitgebreid wordt;

3)     Het toenemend aantal opdrachten zetten de veiligheidsdiensten, -werking en -zorg onder 
druk;
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4)     De lokale besturen blijven op zoek naar hogere rentabiliteit, efficiëntie en effectiviteit via het 
aangaan van synergiën;

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

Art.1. De opstart van het pilootproject tot oprichting van een nieuwe veiligheidszone met de 
gemeenten De Panne, Koksijde en Middelkerke met een integratie van de brandweerposten 
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke en de fusie van de politiezone De Panne-
Nieuwpoort-Koksijde en politiezone Middelkerke goed te keuren.

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

12. TOELAGE DRIVERSDAYS

De Raad,

Gelet op art. 43 § 1, § 2-23° 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. 12 november 2019 
houdende goedkeuring organisatie Newport Driversdays;

Overwegende dat er wordt voorgesteld om op 16 en 17 mei 2020 Newport Driversdays te 
organiseren in Nieuwpoort-bad;

Overwegende dat de organisatie van Driversdays een toelage vraagt aan stad Nieuwpoort ten 
bedrage van 30.000 EUR;

Overwegende dat stad Nieuwpoort wordt meegenomen in de communicatie en zichtbaarheid van 
het evenement. Vermelding op hun affiche, flyers, roadbook, zichtbaarheid langs het parcours, 
radiospot, …;

Overwegende dat driversdays een prestige evenement is waarmee de stad zich kan profileren naar 
andere gemeenten;

Overwegende dat in het verleden steeds de toelating werd verleend aan de organisatie;

Overwegende dat de facturen ter bewijs van uitgave worden voorgelegd;

Overwegende dat er voldoende krediet voorzien is onder beleidsitem 071900 evenementen;

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

Art.1. Geen bezwaar in te brengen aan de aanvraag van Newport Driversdays tot de organisatie 
van hun event op 16 en 17 mei 2020.

Art.2. De toelage van 30.000 EUR goed te keuren en over te maken aan de vzw Newport 
Driversdays na voorleggen van de facturen.
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Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de evenementencoördinator, de dienst toerisme en de 
financieel directeur.

13. LEVEREN EN PLAATSEN SPEELTOESTELLEN PRINS MAURITSPARK EN HET MARITIEM 
PARK – 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. 12 november 2019 
houdende de aanvaarding van het bestek TD-GR-D2020-2 Leveren en plaatsen speeltoestellen Prins 
Mauritspark en het Maritiem park, en de voorlegging aan de gemeenteraad ter goedkeuring;

Gelet op het bestek TD-GR-D2020-2 Leveren en plaatsen speeltoestellen Prins Mauritspark en het 
Maritiem park, opgemaakt door de technische dienst, met kostenraming 95.000 EUR (incl. BTW);

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD-GR-D2020-2: Leveren en plaatsen speeltoestellen Maritiem Park en Prins Mauritspark, en 
de algemene uitvoeringsregels.

Overwegende dat Toerisme Vlaanderen in het kader van het hefboomproject Kust, subsidie Prins 
Mauritspark fase 2, 60% betoelaagt (met een maximum van 39.000 EUR) voor speelinfrastructuur;

Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42, § 1, 1° a van de wet dd. 17 juni 2013, limiet van 
144.000,00 EUR (incl. BTW) niet wordt overschreden, kan gegund worden bij middel van een 
onderhandelingsprocedure;

Overwegende dat de offerte geldig is voor 1 kalenderjaar en er geen prijsherziening van 
toepassing is;

Overwegende dat bij gunning van de opdracht volgend gunningcriterium in aanmerking wordt 
genomen: de prijs;

Overwegende dat de nodige kredieten te voorzien zijn onder beleidsitem 071101 Openbare 
speelpleinen;

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

Art.1. Het bestek TD-GR-D2020-2 Leveren en plaatsen speeltoestellen Prins Mauritspark en het 
Maritiem park, opgemaakt door de technische dienst, te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2. Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 90.000 EUR (incl. 
BTW).

Art.3. De opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, diensthoofd jeugddienst, de 
afdelingshoofd technische dienst en de financieel directeur.
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14. LEVEREN EN PLAATSEN ZITMEUBILAIR PRINS MAURITSPARK EN HET MARITIEM PARK – 
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. 12 november 2019 
houdende de aanvaarding van het bestek TD-GR-D2020-3 Leveren en plaatsen zitmeubilair Prins 
Mauritspark en het Maritiem park, en de voorlegging ter goedkeuring aan de Raad;

Gelet op het bestek TD-GR-D2020-3 Leveren en plaatsen zitmeubilair Prins Mauritspark en het 
Maritiem park, opgemaakt door de technische dienst, met kostenraming 133.000 EUR (incl. BTW);

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek TD-GR-D2020-3: Leveren en plaatsen zitmeubilair Maritiem Park en Prins Mauritspark, en de 
algemene uitvoeringsregels;

Overwegende dat Toerisme Vlaanderen in het kader van het hefboomproject Kust, subsidie Prins 
Mauritspark fase 2, 60% betoelaagt (met een maximum van 29.400 EUR) voor zitmeubilair;

Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42, § 1, 1° a van de wet dd. 17 juni 2013, limiet van 
144.000,00 EUR (incl. BTW) niet wordt overschreden, gegund kan worden bij middel van een 
onderhandelingsprocedure;

Overwegende dat de offerte geldig is voor 1 kalenderjaar en er geen prijsherziening van 
toepassing is;

Overwegende dat bij gunning van de opdracht volgend gunningcriterium in aanmerking wordt 
genomen: de prijs;

Overwegende dat de nodige kredieten te voorzien zijn onder beleidsitem 06800 Groene Ruimten;

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

Art.1. Het bestek TD-GR-D2020-3 Leveren en plaatsen zitmeubilair Prins Mauritspark en het 
Maritiem park, opgemaakt door de technische dienst, te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2. Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 133.000 EUR (incl. 
BTW).

Art.3. De opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, de afdelingshoofd technische 
dienst en de financieel directeur.

15. DOSS. O/2019/180 (OMV_2019117414): HERAANLEG EN UITBREIDING ZIJWEG 
GEMEENTEWEG ALBERT I LAAN, GELEGEN ALBERT I LAAN, 8620 NIEUWPOORT, 
KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 2° AFD; SECTIE E NR(S) 0000 EN DEEL VAN 0178N3, 
0170A3, 0177P5, 0178W3, 0178P4, 0170W2, 0178A4, 0178R4, 0178Z3 EN 0169M2.
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De Raad,

Gelet op art. 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;

Gelet op de aanvraag ingediend door de nv Group AP Project Development, Edmond 
Machtenslaan 102 bus 7, 1080 Brussel tot heraanleg en uitbreiding zijweg gemeenteweg Albert I laan, 
gelegen Albert I Laan, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie E nr(s) 0000 
en deel van 0178N3, 0170A3, 0177P5, 0178W3, 0178P4, 0170W2, 0178A4, 0178R4, 0178Z3 en 0169M2;

Overwegende dat het ontwerp, volgens het gewestplan Veurne-Westkust, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit dd. 6 december 1976, deels gelegen is in woongebied en deels in ambachtelijke 
zone en KMO’s;

Overwegende dat het ontwerp gelegen is binnen een op datum van 23 maart 2017 (B.S. 12 juni 
2017) bij besluit van de gemeenteraad goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Albert I 
Laan - Jozef Cardijnlaan - Victorlaan; dat het voorliggend project gelegen in artikel 1: projectzone.

Overwegende dat het ontwerp niet gelegen is binnen een goedgekeurd BPA;

Overwegende dat het ontwerp niet gelegen is binnen een niet vervallen verkaveling;

Overwegende dat het advies van de gemeenteraad dient gevraagd gezien de aanvraag de aanleg 
van of wijzigingen aan het openbaar gemeentelijk wegennet beoogt;

Overwegende dat de plannen van de wegenis werden opgemaakt door bvba Geomex, 
Kapelleriestraat 3, 8840 Staden dd. 16 september 2019; dat de kosten voor de aanleg van de wegenis 
worden geraamd op € 135.295,55 (excl. BTW);

Overwegende dat de omgevingsaanvraag heraanleg en uitbreiding zijweg gemeenteweg Albert I 
laan omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft; dat in toepassing van artikel 
4.2.17. § 2. van het VCRO, de gemeenteraad dan een beslissing over de zaak van de wegen neemt, 
alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de 
omgevingsaanvraag;

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

Art.1. Het tracé, profiel, de breedte en verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en 
openbare nutsvoorzieningen, zoals voorzien in de aanvraag ingediend door de nv Group AP 
Project Development, Edmond Machtenslaan 102 bus 7, 1080 Brussel met betrekking tot 
heraanleg en uitbreiding zijweg gemeenteweg Albert I-laan, gelegen Albert I Laan, 8620 
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie E nr(s) 0000 en deel van 0178N3, 
0170A3, 0177P5, 0178W3, 0178P4, 0170W2, 0178A4, 0178R4, 0178Z3 en 0169M2 goed te keuren, 
mits te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de aanvrager, het Agentschap R-O Vlaanderen, de cel 
wegen riolering en de dienst Omgeving.

16. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN EEN VITESSE HOGER

De Raad, 

Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 8 augustus 2018 om in te gaan op de projectoproep 
van de PODMI ter bestrijding van gezinsarmoede;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 oktober 2018 houdende wijziging statuten IGS (W)integratie;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 10 april 2019 houdende de toekenning van een toelage aan 
OCMW's ter ondersteuning van projecten in kader van de projectoproep voor projecten 
gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 23 mei 2019 om akte te nemen 
van de goedkeuring door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
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(PODMI) van het project Een vitesse hoger - preventie en opsporing van (gezins-)armoede met extra 
aandacht voor (zelfstandige) adolescenten en jonge ouders (16-26 jaar) Veurne- Westkust en hiervoor 
de nodige kredieten te voorzien in 2019 en 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 november 2019 
houden samenwerkingsovereenkomsten Een vitesse hoger;

Overwegende dat het project Een vitesse hoger een samenwerkingsverband betreft tussen de 
OCMW’S van De Panne, Veurne, Koksijde en Nieuwpoort met als doel binnen de vier gemeenten alle 
mogelijkheden en initiatieven op elkaar af te stemmen om zo armoede te bestrijden en te vermijden, 
het tijdig detecteren van probleemsituaties en het opzetten van concrete geïntegreerde hulpverlening 
voor kinderen en hun gezinnen;

Overwegende dat het project Een vitesse hoger onder de intergemeentelijke samenwerking (IGS) 
(W)integratie valt;

Overwegende dat het accent wordt gelegd op de leeftijdsgroep van 16 tot 26-jarigen om vanaf 
deze generatie een kentering teweeg te brengen en armoede van bij de start van hun eigen 
zelfstandig gezinsleven aan te pakken en te vermijden;

Overwegende dat er om de doelstellingen te bereiken met zoveel mogelijk partners wordt 
samengewerkt, zijnde opleidingsvoorzieningen, sociale diensten, onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije 
tijd en andere gemeentediensten. Op die manier wordt ook een breed netwerk en een gedragen 
horizontale aanpak binnen het volledige werkingsgebied gecreëerd;

Overwegende dat dit project van 1 november 2018 tot en met 31 december 2020 loopt;

Overwegende dat vanuit het project een vormingspakket rond veerkracht en weerbaarheid wordt 
uitgewerkt, gericht naar jongeren van het secundair onderwijs, met als doel hen sterker te maken en 
aandacht te geven aan de socio-economische diversiteit die te vinden is tussen de jongeren;

Overwegende dat het vormingspakket gefinancierd wordt met middelen voorzien in het kader van 
de bestrijding van (gezins-)armoede binnen (W)integratie, zijnde voornamelijk subsidies vanuit de 
PODMI en eigen middelen gedragen door de vier deelnemende gemeenten (Koksijde, De Panne, 
Veurne en Nieuwpoort);

Overwegende dat het vormingspakket in de secundaire scholen door Vzw Arktos wordt ontwikkeld 
en uitgerold. Arktos heeft de nodige expertise en is ook bereid om er een stuk zelf in te investeren; 

Overwegende dat de uitrol in de periode 2020 – 2021 binnen acht secundaire scholen uit het 
werkingsgebied zal gebeuren;

Overwegende dat de eerste vijf scholen (kalenderjaar 2020) reeds gekend zijn. Zij waren zelf 
vragende partij om in dit project te stappen:

- College Veurne;
- Annuntiata Veurne;
- Centrum Leren-Werken Nieuwpoort;
- Atheneum De Vierboete Nieuwpoort;
- Atheneum Calmeyn De Panne;

Overwegende dat voor de uitrol van het pakket er samenwerkingsovereenkomsten tussen IGS 
(W)integratie, vzw Arktos en de deelnemende scholen worden afgesloten;

Overwegende dat deze overeenkomsten geen bijkomende financiële inspanning teweegbrengen 
voor het lokaal bestuur Nieuwpoort;

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

Art.1. De opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen IGS (W)integratie en vzw Arktos en 
tussen IGS (W)integratie, VZW Arktos en de deelnemende secundaire scholen goed te 
keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis, de sociale dienst OCMW en IGS 
(W)integratie.
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17. AANVULLING PLEEGKINDEREN REGLEMENT VOORDEELPAS

De Raad, 

Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het raadsbesluit dd. 22 februari 2018 houdende aanpassing van het reglement 
voordeelpas en onderwijscheques;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
houdende pleegzorggemeente;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 november 2019 
houdende aanvulling pleegkinderen reglement voordeelpas;

Overwegende dat het reglement rond de voordeelpas onder andere volgende artikels bevat;

Art. 1. Iedere inwoner van Nieuwpoort vanaf 2,5 jaar tot en met 25 jaar heeft recht op een 
voordeelpas jeugd - cultuur - sport. De term ‘inwoner’ wordt gedefinieerd als zijnde wie in 
Nieuwpoort gedomicilieerd is of hier geregistreerd staat in het kader van de gedeelde 
huisvesting van minderjarigen (kopie van het getuigschrift gedeelde woonst vereist).

Art. 5. Onder ‘gezin’ wordt voor de toepassing van dit reglement begrepen: alle alleenstaande, 
wettelijk samenwonende of gehuwde personen met hun biologische, geadopteerde en/of 
pleegkinderen die allen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres of op hetzelfde adres 
geregistreerd staan in het kader van de gedeelde huisvesting van minderjarigen. Feitelijk 
samenwonende personen en hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen behoren niet 
tot het gezin dat gevormd wordt door de andere personen waarmee ze feitelijk samenwonen 
en hun biologische, geadopteerde en/of pleegkinderen.

Om in aanmerking te komen voor de VDP+ dient men te voldoen aan één van de volgende 
voorwaarden:

- Het gezin heeft recht op leefloon. Te bewijzen via een recent attest van het OCMW;

- Het gezin heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Te bewijzen via een 
recent attest van de mutualiteit;

- Het gezin staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Te 
bewijzen via een attest van de schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het 
gezin op het moment van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve 
schuldenregeling staat;

- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf 
keer het leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad worden niet 
meegerekend. Te bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en indien 
van toepassing een attest van de FOD Sociale Zekerheid.

Enkel de eigen biologische, geadopteerde of pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin 
van de aanvrager komen in aanmerking voor de VDP+.

Er kan rekening gehouden worden met recente wijzigingen in de werk- of gezinssituatie. De 
gezinssamenstelling zal telkens via de dienst bevolking gecontroleerd worden. Er dient een 
recent bewijs van inkomen (loonfiche, attest werkloosheidsuitkering, tussenkomst mutualiteit, 
enz.) voorgelegd te worden.

Overwegende dat door het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 beslist 
werd om een pleegzorggemeente te worden, met hieraan gekoppeld dat de Nieuwpoortse 
pleegkinderen (tussen 2,5 en 26 jaar) zonder verdere voorwaarden een code op de voordeelpas 
krijgen;

Overwegende dat aan artikel 5 van het reglement rond de voordeelpas daarom een puntje wordt 
toegevoegd, zijnde “Pleegkinderen krijgen zonder verdere voorwaarden een VDP+. Te bewijzen via 
een attest van de dienst voor pleegzorg Vlaanderen.”;

BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1. De volgende aanpassing van artikel 5 van het reglement rond de voordeelpas goed te keuren:

Art. 5. Onder ‘gezin’ wordt voor de toepassing van dit reglement begrepen: alle 
alleenstaande, wettelijk samenwonende of gehuwde personen met hun biologische, 
geadopteerde en/of pleegkinderen die allen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres of 
op hetzelfde adres geregistreerd staan in het kader van de gedeelde huisvesting van 
minderjarigen. Feitelijk samenwonende personen en hun biologische, geadopteerde 
en/of pleegkinderen behoren niet tot het gezin dat gevormd wordt door de andere 
personen waarmee ze feitelijk samenwonen en hun biologische, geadopteerde en/of 
pleegkinderen.

Om in aanmerking te komen voor de VDP+ dient men te voldoen aan één van de 
volgende voorwaarden:
- Het gezin heeft recht op leefloon. Te bewijzen via een recent attest van het OCMW;
- Het gezin heeft recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Te bewijzen 
via een recent attest van de mutualiteit;
- Het gezin staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve 
schuldenregeling. Te bewijzen via een attest van de 
schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment van 
de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling 
staat;
- Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan 
anderhalf keer het leefloon. Inkomen van bloedverwanten tot en met de derde graad 
worden niet meegerekend. Te bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de 
personenbelasting en indien van toepassing een attest van de FOD Sociale 
Zekerheid;
- Pleegkinderen krijgen zonder verdere voorwaarden een VDP+. Te bewijzen via 
een attest van de dienst voor pleegzorg Vlaanderen.

Enkel de eigen biologische, geadopteerde of pleegkinderen die deel uitmaken van het 
gezin van de aanvrager komen in aanmerking voor de VDP+.

Er kan rekening gehouden worden met recente wijzigingen in de werk- of 
gezinssituatie. De gezinssamenstelling zal telkens via de dienst bevolking 
gecontroleerd worden. Er dient een recent bewijs van inkomen (loonfiche, attest 
werkloosheidsuitkering, tussenkomst mutualiteit, enz.) voorgelegd te worden.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis, de jeugddienst, de sportdienst, de 
zwembadbeheerder, de dienst cultuur, de projectmedewerker Domino, de dienst 
communicatie en de dienst voor pleegzorg Vlaanderen.

18. 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.

Algemeen Directeur Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


