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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 25 JUNI 2020

Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, 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;
Frederik Gunst: wd. Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Kris Vandecasteele: Schepen;
Sara Neudt: Raadslid;
Johan Vanblaere: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 30, 31, 32, 33;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

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 mei 2020 werden ter inzage gelegd acht dagen 
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER HOUDENDE DE POLITIEVERORDENING LOS 
TERRAS OP DE ZEEDIJK, VENTWEG KAAI, STRAND, ALBERT I LAAN, 
LOMBARDSIJDESTRAAT EN MARKTPLEIN NAAR AANLEIDING VAN COVID-19.

De Raad,

Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1 1° , art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet 
lokaal bestuur;

Gelet op art. 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet In geval van oproer, kwaadwillige 
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, 
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de 
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 
gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet 
tot de raad te moeten wenden;

Gelet op art. 135 § 2 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, 
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen 
ophouden van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op art. 285, art. 286, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties;

Gelet op het ministerieel besluit dd. 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020, 30 april 2020 en 5 
juni 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 (en latere wijzigingen) houdende de vaststelling van het 
algemeen reglement op de administratieve sancties;

Gelet op het raadsbesluit dd. 7 november 2019 houdende de politieverordening inzake het privatief 
gebruik van het openbaar domein;

Gelet op het besluit dd. 3 juni 2020 van de Nationale Veiligheidsraad betreffende de heropstart van 
de horeca en dit onder strikte voorwaarden;
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Overwegende dat één van de voorwaarden is dat de tafels herschikt moeten worden, zodat een 
ruimte van 1,5 m. tussen de tafels vrij blijft; 

Overwegende dat hierdoor een aantal tafels gesupprimeerd moeten worden;

Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid een politieverordening dient uit te 
vaardigen om snel maatregelen te kunnen nemen zodat de lokale horeca maximaal ondersteund kan 
worden;

Overwegende dat een groter terrasoppervlakte voor de horeca wordt toegestaan om de bestaande 
capaciteit te compenseren;

Overwegende dat deze extra ingenomen ruimte enkel een compensatie is van het verlies van de 
bestaande capaciteit; dat er dus geen bijkomende capaciteit gerealiseerd wordt;

Overwegende dat door de dienst omgeving onderzocht werd welke locaties mogelijkheid bieden tot 
uitbreiden van de terrassen op de Zeedijk en de Ventweg Kaai;

Overwegende dat eveneens werd onderzocht hoe de beachbars en de horecazaken gelegen in de 
Albert I laan, Lombardsijdestraat en op het Marktplein zouden kunnen uitbreiden;

Overwegende dat onderstaande voorgesteld wordt voor de Zeedijk:

- Het los terras mag enkel worden geplaatst van 12 juni 2020 tot en met 13 september 2020 
telkens van 10 u. tot 22 u.;

- Het los terras te beperken tot een maximumbreedte cf. de gevelbreedte van de handelszaak 
en een maximum diepte van 5 meter;

- De losse terrassen enkel toe te staan in volgende zones en binnen de aangebrachte 
markeringen:

Zone 1: Loodswezenplein - Hendrikaplein

 

Zone 2: Hendrikaplein - Veurnestraat

 

Zone 3: Veurnestraat - Goethalsstraat
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Zone 4: Goethalsstraat - Lefebvrestraat

 

Zone 5: Lefebvrestraat - Henegouwenstraat

 

Zone 6: Henegouwenstraat - Brabantstraat
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Zone 7: Brabantstraat - Leopoldplein

 

Zone 8: Leopoldplein - Vlaanderenstraat

 

Zone 9: Vlaanderenstraat - Meeuwenlaan

 

Zone 10: Meeuwenlaan - Kinderlaan
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Overwegende dat door de dienst omgeving eveneens onderzocht werd welke locaties mogelijkheid 
bieden tot uitbreiden van de terrassen op de Ventweg Kaai;

Overwegende dat volgende voorgesteld wordt:

- om de maximale veiligheid te kunnen garanderen bij het toestaan van een uitbreiding van 
losse terrassen, dient de Ventweg Kaai parkeer-en verkeersvrij gemaakt te worden; de horeca 
kan enkel uitbreiden met losse tafels en stoelen op de dagen en uren dat de straat wordt 
afgesloten. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement worden opgemaakt.

- om zo weinig mogelijk de andere handelszaken te hinderen, wordt geopteerd om de Ventweg 
Kaai af te sluiten op vrijdag, zaterdag- en zondagavond, dit vanaf 26 juni 2020 tot en met 13 
september 2020, telkens van 18 u. tot 22 u.;

- de inname wordt beperkt tot maximum 1 rij tafels en stoelen en dit direct aanpalend aan en 
over de volledige breedte van het bestaand, vergund terras;

- de losse terrassen enkel toe te staan in volgende zones en binnen de aangebrachte 
markeringen:

Zone 1: Astridlaan – Havenstraat

 

Zone 2: Havenstraat – Kaaistraat
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Zone 3: Kaaistraat - Valkestraat

 

Zone 4: Valkestraat – Oostendestraat

 

Zone 5: Oostendestraat – Sint Jacobstraat

 

Zone 6: Sint Jacobstraat – Ieperstraat
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Overwegende dat voor de beachbars volgende voorgesteld wordt:

- De inname van het los terras wordt enkel toegestaan van 12 juni 2020 tot en met 13 
september 2020 van 10 u. tot 22 u.;

- de inname dient direct aanpalend aan de bestaande, vergunde bezetting te worden geplaatst;
- Het los terras wordt beperkt tot een maximum diepte cf. de reeds bestaande, vergunde 

bezetting en een maximum lengte van 5 meter, naar keuze links of rechts.

Overwegende dat voor de Albert I laan volgende wordt voorgesteld:

- Om de maximale veiligheid te kunnen garanderen bij het toestaan van een uitbreiding van 
losse terrassen, dient de Albert I laan parkeer-en verkeersvrij gemaakt te worden; de horeca 
kan enkel uitbreiden met losse tafels en stoelen op de dagen en uren dat de straat wordt 
afgesloten. Hiervoor zal een tijdelijk verkeersreglement worden opgemaakt.

- Het los terras mag enkel geplaatst worden op volgende data: 11 juli, 12 juli, 18 juli, 19 juli, 25 
juli, 26 juli, 1 augustus, 2 augustus, 8 augustus, 9 augustus, 15 augustus en 16 augustus 
telkens van 10 u. tot 22 u., conform het uitgevaardigde tijdelijk verkeersreglement.

- Het los terras mag geplaatst worden op de parkeerplaats(en) gelegen voor de horecazaak. 
Een los terras mag ook voor het eerst aanpalende buurperceel geplaatst worden, links en/of 
rechts van de handelszaak, mits hiervoor toelating van de buren wordt bekomen en het 
openbaar domein dit toelaat.

- Het los terras mag niet in conflict komen met het uitgewerkte circulatieplan.

Overwegende dat voor de Lombardsijdestraat volgende wordt voorgesteld:

- Het los terras mag enkel geplaatst worden op volgende data: 11 juli, 12 juli, 18 juli, 19 juli, 25 
juli, 26 juli, 1 augustus, 2 augustus, 8 augustus, 9 augustus, 15 augustus en 16 augustus 
2020 telkens van 10 u. tot 22 u.

- Het los terras wordt beperkt tot een maximum diepte van 3 meter direct aanpalend aan het 
bestaand, vergund terras, gerekend vanaf de bouwlijn, met maximum 1 rij tafels mits 
goedkeuring van de buren en indien het openbaar domein dit toelaat.

- Het los terras mag niet in conflict komen met het uitgewerkte circulatieplan. 

Overwegende dat voor het Marktplein volgende voorgesteld wordt:

- Het los terras mag enkel geplaatst worden van 26 juni 2020 tot en met 13 september 2020, 
met uitzondering van de vrijdagen, telkens van 10 u. tot 22 u.

- Het los terras mag een maximum oppervlakte hebben van 5 meter op 5 meter.

Overwegende dat alle aanvragen voor uitbreiding van het los terras schriftelijk moeten worden 
aangevraagd;

Overwegende dat alle vergunningen precair worden uitgereikt en dat deze kunnen worden 
ingetrokken wanneer blijkt dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd;

Overwegende dat de uitbreiding enkel losse tafels en stoelen betreft in bovenvermelde zones en 
dat deze elke avond dienen binnen genomen te worden;

Overwegende dat deze politieverordening ingaat vanaf 10 juni 2020 en eindigt op 13 september 
2020;
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Overwegende dat dit besluit van burgemeester dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende 
gemeenteraad;

Overwegende dat wordt gevraagd om het besluit van de burgemeester dd. 10 juni 2020 houdende 
politieverordening los terras op de Zeedijk, Ventweg Kaai, strand, Albert I laan, Lombardsijdestraat en 
Marktplein te bekrachten;

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

Art.1. Het besluit van de burgemeester houdende de politieverordening los terras op de Zeedijk, 
Ventweg Kaai, Albert I laan, Lombardsijdestraat en Marktplein dd. 10 juni 2020, te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie; de lokale politie 
Westkust, de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank, de dienst lokale economie, 
reken- belastingdienst, deskundige openbaar domein en de dienst secretarie.

2. VASTSTELLING JAARREKENING 2019 PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL

De Raad,

Gelet op art. 40, 41, 58 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 
2014-2019 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel;

Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende aktename van het budget 2019 van de 
Protestantse Baptistenkerk Bethel, met een gemeentelijke exploitatietoelage van 21.132,70 EUR 
waarvan 42,4% ten laste van de stad Nieuwpoort, namelijk 8.960,26 EUR. De aan Stad Nieuwpoort 
gevraagde investeringstoelage van 11.024 EUR (op een totaal van 26.000 EUR) werd toen niet 
goedgekeurd.

Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2020 houdende goedkeuring van een bijkomende 
investeringstoelage ten bedrage van € 10.466,08 voor het vervangen van de verwarmingsketel in 
2019;

Overwegende dat binnen de termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad advies moet uitbrengen over de rekeningen 
en dit advies overmaken aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de rekening een saldo vertoont zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Ontvangsten Uitgaven Resultaat 2019

Exploitatie 17.619,60 33.342,42 -15.722,82

Investering 19.274,27 24.684,15 -5.409,88

Exploitatietoelage 21.132,70 0 21.132,70

Resultaat 2019 58.026,57 58.026,57 0

Overwegende dat met een technische ingreep een deel van de investeringstoelage voor de 
verwarmingsketel die door Stad Nieuwpoort in 2020 werd betaald, werd toegewezen aan de 
exploitatietoelage van 2020 (nl. voor een bedrag van € 5.409,88), opdat de Bethelkerk een correcte 
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rekening zou kunnen verkrijgen in zowel 2019 als 2020. Dat dit gebeurd is op vraag van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid;

BESLUIT: 13 JA, 5 NEEN  (Matthias Priem Arnel Lemaire Jo Rousseau Sabine 
Slembrouck Nicolas Vermote ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2019 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de Protestantse Baptistenkerk Bethel, 
de Administratieve Raad van de Protestantse-Evangelische Eredienst en de Gouverneur van 
de provincie West-Vlaanderen.

3. KENNISNAME JAARREKENING 2019 SINT-NIKLAASKERK

De Raad,

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

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-
2019 met de gebudgetteerde exploitatietoelagen van kerkfabriek Sint-Niklaas;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 juli 2018 houdende aktename van het  budget 2019 van 
kerkfabriek Sint-Niklaas met een gemeentelijke dotatie in de exploitatietoelage van € 797,18;

Overwegende dat de kerkraad op 30 januari 2020 de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-
Niklaas goedkeurde;

Overwegende dat de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas een gemeentelijke bijdrage 
vertoont van € 56.942,03, waarvan € 56.144,03 ten laste van de gemeente Koksijde en € 798 ten laste 
van Stad Nieuwpoort; dat het gecumuleerd resultaat van de jaarrekening € 28.267,15 bedraagt en ten 
opzichte van 2018 is toegenomen; dat er een gecumuleerd overschot is van € 28.267,15 dat 
verrekend zal worden bij de vaststelling van de gemeentelijke dotatie voor het budget van 2021;

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van € 797,18 werd overschreden met € 0,82;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas gunstig te adviseren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan dienst financiën, de kerkfabriek Sint-Niklaas en de 
Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

4. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2020-2025 SINT-NIKLAASKERK

De Raad,

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet dd. 
7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op de ontvangen documenten dd. 30 oktober 2019 van de Sint-Niklaaskerk met het 
meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende dat het Bisdom Brugge een gunstig advies heeft verleend voor het meerjarenplan 
van de Sint-Niklaaskerk;
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Overwegende dat de rekening 2019 de volgende cijfers vertonen ten laste van stad Nieuwpoort:

 2019
Exploitatietoelage 798,00

Toelage Investeringen 0,00
Totaal 798,00

Overwegende dat de bijdrage van Stad Nieuwpoort 1,4 % bedraagt in de toelage;

Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de periode van 2020 tot 
2025 voor exploitatie:

Bijdragen in exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totaal

Stad Koksijde 71.050,46 74.912,89 76.020,93 77.141,20 76.281,57 75.462,84 450.869,89

Stad Nieuwpoort 1.008,83 1.063,67 1.079,40 1.095,31 1.083,11 1.071,48 6.401,80

Totaal 72.059,29 75.976,56 77.100,33 78.236,51 77.364,68 76.534,32 457.271,69

Overwegende dat de hieronder staande cijfers werden ontvangen voor de periode van 2020 tot 
2025 voor investeringen:

Bijdragen in 
investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totaal

Stad Koksijde   19.720,00  19.720,00  39.440,00

Stad Nieuwpoort   280,00  280,00  560,00

Totaal 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 40.000,00

Overwegende dat de volgende bedragen werden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van 
Stad Nieuwpoort:

MJP Stad Nieuwpoort 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totaal

Exploitatie 1.009,00 1.029,00 1.050,00 1.071,00 1.092,00 1.114,00 6.365,00

Investeringen 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 560,00

Overwegende dat de bedragen voor exploitatie in het meerjarenplan beperkt – voor een totaal van 
€ 36,80 – zullen moeten aangepast worden bij een wijziging;

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Johan Vanblaere ):

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Niklaaskerk goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de kerkraad van de Sint-Niklaaskerk 
en de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

5. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN -VERGOEDING DIENSTJAAR 
2020

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;
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Gelet op de richtlijn 2000/60/EG dd. 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maartregelen betreffende het waterbeleid, de Europese kaderrichtlijn Water;

Gelet op de richtlijn 91/271/EEG dd. 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 dd. 11 januari 2002 betreffende de toepassing van 
bovengenoemd decreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzage milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering dd. 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook 
van de verhouding waarin het Vlaams gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de 
verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals 
houdende de vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 
subsidiëringprogramma’s;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring 
van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen en van 
de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

Gelet op de recente evolutie met betrekking tot de reorganisatie van de watersector en de 
beslissingen hieromtrent van de Vlaamse regering dd. 17 december 2004;

Gelet op de wet dd. 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, gewijzigd door hoofdstuk XIII – Reorganisatie watersector – afdeling I van het decreet 
dd. 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;

Gelet op het decreet dd. 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, 
gewijzigd door hoofdstuk XIII – Reorganisatie watersector – afdeling V, van het decreet dd. 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;

Gelet op hoofdstuk XII (waterzuivering) en XIII (reorganisatie watersector) van het decreet dd. 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;

Gelet op de voorafgaande beslissingen dd. 7 juli 2005 met betrekking tot de behandeling van de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage, afgesloten tussen de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen van de FOD Financiën en de I.W.V.A.;

Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2005 houdende toetreding tot de I.W.V.A. voor de 
activiteit “sanering” en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en hemelwater;

Gelet op het raadsbesluit dd. 20 december 2018 houdende vaststelling van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en -vergoeding dienstjaar 2019;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat indien de gemeente zelf zou blijven instaan voor het onderhoud en de verdere 
uitbouw van haar infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en hemelwater, dit grote financiële 
inspanningen zal vergen;

Overwegende dat de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk is voor de toepassing van de 
Europese richtlijnen binnen de grenzen van haar bevoegdheid;

Overwegende dat ondanks het subsidiebesluit dd. 1 februari 2002 de gemeenten geconfronteerd 
worden met niet-subsidieerbare kosten en de uitdaging om administratief en technisch de veelheid 
aan noodzakelijke werken tot een goed einde te kunnen brengen;

Overwegende dat het beheer van de infrastructuur voor de beheersing van afvalwater en 
hemelwater een gemeentelijke kernopdracht blijft;

Overwegende dat de gemeente ervoor opteert om een saneringsbijdrage te vragen om zodoende 
het principe ‘de vervuiler betaalt’ te hanteren;

Overwegende dat een saneringsvergoeding gevraagd kan worden aan eigen waterwinners 
teneinde een gelijkbehandeling te bekomen van drinkwaterlozers en eigen waterwinners; dat deze 
maatregel bovendien de BTW-aftrek maximaliseert;
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Overwegende dat de principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische 
redenen van toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage eveneens van toepassing 
gemaakt kunnen worden op de gemeentelijke saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding;

Overwegende dat de VMM als economische toezichthouder aanbeveelt om de kortingsregeling 
voor grootverbruikers vanaf 2007 enkel toe te passen voor de landbouwers-grootverbruikers, gezien 
voor de niet-landbouwers-grootverbruikers het grootste deel van het opgenomen water terug geloosd 
wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur;

Overwegende dat een afwijking kan toegestaan worden indien de verbruiker een gemotiveerde 
aanvraag indient waarin aangetoond wordt dat er een redelijkerwijs groot verschil bestaat tussen het 
opgenomen en geloosde water op basis van een door de economische toezichthouder goedgekeurde 
waterbalans;

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

Art.1. Voor het dienstjaar 2020 een saneringsbijdrage van 1,4 x de Bovengemeentelijke 
Saneringsbijdrage van toepassing in 2020 aan te rekenen via de waterfactuur.

Art.2. Voor het dienstjaar 2020 een gemeentelijke saneringsvergoeding aan te rekenen voor eigen 
waterwinning gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de 
opgenomen m³ water.

Art.3. De principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische redenen van 
toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage zijn eveneens van toepassing op de 
gemeentelijke saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding.

Art.4. De kortingsregels voor grootverbruikers wordt in 2020 enkel toegepast voor de landbouwers-
grootverbruikers, gezien voor de niet-landbouwers-grootverbruikers het grootste deel van het 
opgenomen water terug geloosd wordt in de gemeentelijke saneringsinfrastructuur.

Art.5. Een aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke 
saneringsvergoeding op basis van geloosde m³ in plaats van op basis van opgenomen m³ 
water is mogelijk indien de verbruiker een gemotiveerde aanvraag indient waarin aangetoond 
wordt dat er een redelijkerwijs groot verschil bestaat tussen het opgenomen en geloosde 
water op basis van een door economische toezichthouder goedgekeurde waterbalans.

Art.6. Kennis van dit besluit te geven aan de I.W.V.A., de dienst milieu, de technische dienst, 
afdeling wegen en de dienst financiën.

6. INTREKKING RAADSBESLUIT DD. 19 DECEMBER 2019 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
BELASTING OP HET OPENBAAR DOMEIN EN BESLISSING OM GEEN TERRASBELASTING TE 
HEFFEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2020

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. 19 december 2019 houdende vaststelling van de belasting op de 
privatieve inname van het openbaar domein;

Overwegende dat veel handelaars door de lockdown naar aanleiding van de Corona-epidemie een 
moeilijke periode doormaken; dat het stadsbestuur hen wil helpen door in 2020 geen terrasbelasting 
aan te rekenen;
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BESLUIT: 19 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het raadsbesluit dd. 19 december 2019 houdende vaststelling van de belasting op de 
privatieve inname van het openbaar domein in te trekken.

Art.2. Voor het aanslagjaar 2020 geen belasting te heffen op de privatieve inname van het openbaar 
domein door terrassen.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst Financiën, de dienst veiligheid en preventie en 
mobiliteit en de dienst evenementen. 

7. ONTHEFFING VAN DE RETRIBUTIE OP AFVALCONTAINERS VOOR DE PERIODE VAN 13 
MAART 2020 TOT 9 JUNI 2020 VOOR HANDELAARS

De Raad,

Gelet op art. 40, § 3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v. van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de artikelen 41, 162, 170, § 4 en 173 van de Grondwet;

Gelet op het decreet dd. 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA;

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

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

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 het raadsbesluit dd. 28 november 2019 houdende vaststelling van de retributie op het 
gebruik en de ophaling van voor restafval;

Overwegende dat veel handelaars door de lockdown naar aanleiding van de Corona-epidemie een 
moeilijke periode doormaken; dat het stadsbestuur hen wil helpen door een tegemoetkoming te 
voorzien voor diegenen die een afvalcontainer huren;

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

Art.1. Alle handelaars die een afvalcontainer huren via een creditnota een ontheffing van de 
retributie voor afvalcontainers te geven voor de periode van 13 maart 2020 tot 9 juni 2020. De 
tegemoetkoming zal proportioneel berekend worden in functie van de vrijgestelde periode ten 
opzichte van de aangerekende periode.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de dienst veiligheid en preventie en 
mobiliteit en de dienst evenementen.

8. CIPAL - ALGEMENE VERGADERING 25 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING. 

De Raad,

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

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende aanstelling van dhr. Frans Lefevre en dhr. 
Eddy Louwie, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de 
algemene vergaderingen van Cipal dv, voor de duur van de legislatuur;
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Gelet op de statuten van Cipal;

Gelet op het schrijven van Cipal dd. 7 mei 2020 waarbij de stad Nieuwpoort wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van Cipal dd. 25 juni 2020 die plaatsvindt om 16 u.;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur dd. 12 mei 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 25 juni 2020;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 25 juni 2020 als volgt 
werd vastgesteld:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019;

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019;

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019;

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019;

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019;

7. Vervanging bestuurder;

8. Wijziging maatschappelijke zetel;

9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Overwegende dat de stad Nieuwpoort deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;

Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van Cipal dv plaatsvindt; dat het 
college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van 
de bekomen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de 
eerstvolgende zitting;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Cipal dd. 25 juni 2020, te 
bekrachtigen.

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

9. DE LIJN - ALGEMENE VERGADERING 26 MEI 2020 - BEKRACHTIGING.

De Raad,

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

Gelet op het aangetekend schrijven van De Lijn dd. 15 april 2020 betreffende de bijeenroeping van 
de 29ste algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op 
26 mei 2020 om 14 u.;

Gelet op het aangetekend schrijven van De Lijn dd. 4 mei 2020 betreffende uitnodiging, agenda en 
stemformulier voor de 29e algemene vergadering van aandeelhouders;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 27 juni 2019 houdende de bekrachtiging van het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen dd. 21 mei 2019 waar de agenda werd goedgekeurd en de 
vertegenwoordigers werden aangeduid;

Gelet op het financiële advies van de financieel directeur dd. 8 mei 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
de goedkeuring agenda van de algemene vergadering van De Lijn dd. 26 mei 2020;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Verwelkoming en inleiding;

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college 
van commissarissen-revisoren;

3. Beleidsverslag;

4. Commentaar bij de jaarrekening;

5. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren;

6. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening;

7. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college 
van commissarissen-revisoren

8. Goedkeuring jaarrekening 2019;

9. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van 
commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019;

10. Varia.

Overwegende dat een vertegenwoordiger dient aangeduid te worden voor het vertegenwoordigen 
van de Stad Nieuwpoort in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn;

Overwegende dat in het verleden mevr. Sara Neudt en dhr. Wim Demeester, respectievelijk als 
volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager, werden aangeduid voor de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;

Overwegende dat omwille van de coronacrisis de stemming schriftelijk en van op afstand zal 
plaatsvinden; dat de vertegenwoordigers hun stemgedrag dienen in te vullen op een formulier en 
daarna te bezorgen aan De Lijn; dat er voldoende informatie zal worden bezorgd, alsook een 
conference call;

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; 

Overwegende dat er omwille van de coronacrisis een aantal maatregelen zijn genomen rond de 
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen 
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn; 

Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting 
dd. 19 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze 
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende de 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van De Lijn dd. 26 mei 2020 te 
bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst Secretarie en aan de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn.
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10. I.K.W.V. - ALGEMENE VERGADERING 26 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING.  

De Raad,

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

Gelet op het schrijven van de I.K.W.V. dd. 5 mei 2020 betreffende de bijeenroeping van de 
algemene vergadering dd. 26 juni 2020 om 19.30 u.;

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 13 mei 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. dd. 26 juni 2020;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Goedkeuren werkingsverslag 2019;

2. Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2019;

3. Bestemming resultaat;

4. Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant;

5. Rondvraag.

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

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;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. dd. 26 juni 2020 te 
bekrachtigen.

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

11. GEMEENTELIJKE HOLDING NV - ALGEMENE VERGADERING 24 JUNI 2020 - 
BEKRACHTIGING.

De Raad,

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

Gelet op het aangetekend schrijven van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd. 18 mei 2020 
houdende uitnodiging tot de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24 juni 2020 dat digitaal 
zal plaatsvinden om 14 u.;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2020 betreffende 
de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv dd. 24 
juni 2020;

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 26 mei 2020;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en 
met 31.12.2019;

2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019 - 31.12.2019 door de 
vereffenaars;
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3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 
31.12.2019 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen 
waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten;

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 
01.01.2019 tot en met 31.12.2019;

5. Vraagstelling.

Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Nieuwpoort de agenda, op basis van de bekomen 
documenten, dient goed te keuren alsook een gemeentelijke vertegenwoordiger dient aan te duiden 
voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding in vereffening dd. 
24 juni 2020;

Overwegende dat de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt op 24 juni 2020; dat 
tegen uiterlijk 17 juni 2020 de volmacht ingevuld en ondertekend de Gemeentelijke Holding nv – in 
vereffening, Kunstlaan 56 B4C 1000 Brussel dient te bereiken; 

Overwegende dat de gemeenteraad na de algemene vergadering zal plaatsvinden; dat aan het 
college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2020 gevraagd wordt om de agendapunten goed 
te keuren, een vertegenwoordiger aan te stellen en een ingevuld en ondertekend volmacht over te 
leggen aan de Gemeentelijke Holding;

Overwegende dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen dient bekrachtigd te 
worden in de eerstvolgende gemeenteraad;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2020 betreffende de 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv dd. 
24 juni 2020, te bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de Gemeentelijke Holding in 
vereffening.

12. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - ALGEMENE VERGADERING 5 JUNI 2020 - 
BEKRACHTIGING.

De Raad,

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

Gelet op het schrijven van Woonmaatschappij IJzer & Zee ontvangen op dd. 25 mei 2020 
betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 5 
juni 2020 om 18 u. Brugse Steenweg 2 te Veurne;

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 2 juni 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2020 betreffende 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 5 
juni 2020;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Verslag voorgaande Algemene Vergadering dd. 07/06/2019 te Veurne (als bijlage);

2. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 06/05/2020 over het boekjaar 2019 en het bijzonder 
verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk (art. 18 v/d statuten)(als bijlage);

3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 (art. 18 v/d statuten);

4. Goedkeuring van de balans- en de resultatenrekening over het boekjaar 2019 (art. 18 v/d 
statuten);

5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2019 (art. 24 v/d statuten);
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6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 (art. 18 v/d 
statuten);

7. Kwijting aan de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2019 (art. 18 v/d statuten);

8. Aanstellen van bestuurders voor de periode 2019 – 2020;

9. Vaststelling vergoeding audit honorarium bedrijfsrevisor over het boekjaar 2019;

10. Vaststelling vergoeding van de Voorzitter en leden van de Raad van Bestuur over het 
boekjaar 2019;

11. Varia.

Overwegende dat de zitting van de gemeenteraad ná de algemene vergadering van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 
2020 een beslissing heeft genomen; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in 
de eerstvolgende zitting;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2020 betreffende 
goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & 
Zee dd. 5 juni 2020, te bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te aan de dienst secretarie en aan Woonmaatschappij IJzer & Zee.

13. DVV WESTHOEK - ALGEMENE VERGADERING 23 JUNI 2020 - BEKRACHTIGING. 

De Raad,

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

Gelet op de mail van Dorine Sioen namens dvv Westhoek dd. 30 april 2020 waarin de stad 
Nieuwpoort wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van dvv Westhoek die op 23 juni 2020 om 
18 u. plaatsheeft;

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

Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 5 mei 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 23 juni 2020;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 4 december 2019;

2. Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van 
bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);

a. Jaarrekening 2019;

b. Jaarverslag 2019;

3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);

4. Duiding bij statutenwijziging;

5. Varia.

Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet 
worden voor elke algemene vergadering;
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Overwegende dat er omwille van de coronacrisis een aantal maatregelen zijn genomen rond de 
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen 
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn; 

Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting 
dd. 12 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze 
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 mei 2020 betreffende 
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 23 juni 2020, te 
bekrachtigen.

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

14. I.V.V.O. - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING. 

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 financieel advies van de financieel directeur dd. 30 april 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 mei 2020 betreffende 
goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 16 juni 2020;

Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 24 april 2020 houdende uitnodiging tot de 
statutaire algemene vergadering dd. 16 juni 2020 om 18.00u op de exploitatiezetel van I.V.V.O. 
Bargiestraat 6 8900 te Boezinge;

Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2019 – akteneming;

2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2019;

3. Verslag van de commissaris – akteneming;

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019;

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;

6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers;

7. Aanduiding bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2020-2021-2022.

Overwegende dat er omwille van de coronacrisis een aantal maatregelen zijn genomen rond de 
organisatie van de gemeenteraad te Nieuwpoort; dat gedurende de crisis de gemeenteraadszittingen 
digitaal plaatsvinden en naamstemmen niet mogelijk zijn; 

Overwegende dat omwille van deze reden het college van burgemeester en schepenen in zitting 
dd. 12 mei 2020 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze 
bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;

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

Art.1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 mei 2020 betreffende 
goedkeuring van de agenda van de statutaire algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 16 juni 
2020 te bekrachtigen.
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Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de I.V.V.O.

15. OVERDRACHT LOODS HANDELSKAAI - NV ALLEWERELT.

De Raad,

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

Gelet op het bodemsaneringsdecreet dd. 22 februari 1995;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 februari 2009 houdende vaststelling van de 
concessievoorwaarden van de gronden handelshaven;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 oktober 2004 
houdende vaststelling van het verstrijken van de concessietermijn van alle percelen in de 
handelshaven;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 maart 2019 houdende 
verlenging concessies handelshaven tot 31 december 2019;

 Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende goedkeuring eigendomsoverdracht Watson 
aan Stad Nieuwpoort;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 november 2019 
betreffende de stopzetting concessie handelshaven – Allewerelt – locatie project Watson II;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 november 2019 
betreffende restauratieproject Watson reddingsboot 2 Nieuwpoort;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 januari 2020 
betreffende het verlenen van een omgevingsvergunning aan de nv Allewerelt voor wat betreft het 
slopen van een loods gelegen Koolboeistraat 4;

Gelet op de ontwerp onderhandse overeenkomst opgesteld door Notaris Stephanie Vanmaele 
dd.30 april 2020 betreffende overdracht loods handelskaai;

Gelet op het deskundig advies van de preventieadviseur Dominique Vandenbohede dd. 12 juni 
2020 betreffende de gesloten loods gelegen in de handelskaai Koolboeistraat 4; dat het advies 
gunstig is en dat volgende afspraken werden nagekomen:

 De persmachine die nog in de loods aanwezig was werd ontmanteld;

 Alle elektriciteitspunten die niet meer nodig waren werden stroomvrij gesteld;

 Er bevinden zich geen materialen die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 juni 2020 betreffende 
kennisname overdracht loods in de handelskaai van nv Allewerelt;

Overwegende dat de stad Nieuwpoort de loods verwerft om tijdelijk het renovatieproject Watson II 
te huisvesten; dat om deze reden de gesloten loods gelegen in de handelskaai Koolboeistraat 4 niet 
dient te worden afgebroken door nv Allewerelt;

Overwegende dat de stad Nieuwpoort de gesloten hangar, gelegen Koolboeistraat 4 te 
Nieuwpoort, kadastraal gekend tweede afdeling sectie A nummer 0031X55P0001 met een bebouwde 
oppervlakte van 575m², verwerft om niet ingevolge het recht van natrekking;

Overwegende dat de overeenkomst kan worden goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde 
van het afleveren van een oriënterend bodemonderzoek door nv Allewerelt;

Overwegende dat de gemeenteraad de overeenkomst betreffende de verwerving om niet van de 
gesloten loods gelegen in de handelskaai Koolboeistraat 4 dient goed te keuren;

BESLUIT: 18 JA, 1 NEEN  (Eddy Louwie ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1. De overeenkomst betreffende de verwerving om niet van de gesloten loods gelegen in de 
handelskaai Koolboeistraat 4 te Nieuwpoort, kadastraal gekend tweede afdeling sectie A 
nummer 0031X55P0001 met een bebouwde oppervlakte van 575m², mits het verkrijgen van 
een oriënterend bodemonderzoek, goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, nv Allewerelt en notaris Stephanie 
Vanmaele.

16. LOCATIES VOOR HUWELIJKEN.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, art. 165/1, 2de alinea dat bepaalt dat de gemeenteraad op het 
grondgebied van de stad andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de stad het 
uitsluitend gebruiksrecht heeft, kan aanwijzen om burgerlijke huwelijken te voltrekken;

Overwegende dat door de huidige coronacrisis bijzondere aandacht moet gaan naar de veilige 
organisatie van burgerlijke ceremoniën, in het bijzonder wat betreft het sluiten van een huwelijk;

Overwegende dat een huwelijk voltrokken kan worden op een andere locatie dan het stadhuis mits 
de locatie neutraal en openbaar is; dat het principe van openbaarheid een essentiële vereiste is voor 
het sluiten van een huwelijk;

Overwegende dat de stad het exclusief gebruiksrecht moet hebben over de andere locatie;

Overwegende dat de oppervlakte door de social distancing een belangrijke factor vormt voor het 
bepalen van de geschikte ruimte;

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

Art.1. Het sluiten van het burgerlijk huwelijk eveneens toe te staan in de Stadshalle, Marktplein 6 te 
Nieuwpoort.

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

17. LEVEREN EN PLAATSEN NIEUWE OPENBARE VERLICHTING DIENSTWEG HAVENGEUL 
TUSSEN ELISALAAN EN LOUISWEG

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;

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

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 maart 2020 houdende 
het vernieuwen van de Dienstweg Havengeul tussen de Elisalaan en de Louisweg;

Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper dd. 17 maart 2020 ref. 
Fluvius/340761/Offe ten bedrage van 30.843,19 EUR (BTW verlegd) ten laste van de stad;

Gelet op de detaillering van de offerte:

- Nieuwe openbare verlichting
- Aansluiting op OV-net 24 st 3.941,28
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- Materiaal palen en steunen 24 st 5.607,89
- Plaatsen palen en steunen 24 st 4.903,92
- Materiaal verlichtingstoestellen 24 st 7.075,46
- Waarvan Recupel        0,24
- Plaatsen verlichtingstoestellen 24 st 1.304,88
- Materiaal opties verlichting 48 st 1.240,80
- Totaal (excl. BTW) 24.074,23
- 21% BTW 5.055,59
- Totaal bedrag (incl. BTW) 29.129,82
-
- Aanpassing bestaande openbare verlichting
- Wegnemen en slopen palen en steunen 24 st 5.940,96
- Slopen en wegnemen verlichtgingstoestellen 24 st    828,00
- Totaal (BTW verlegd) 6.768,96
- BTW medecontractant 1.421,48
- Totaal bedrag (incl. BTW) 8.190,44
-

Algemeen Totaal (BTW verlegd) 30.843,19
- 21% BTW  6.477,07
- Totaal bedrag (BTW incl.) 37.320,26

Overwegende dat voorgesteld wordt om de bestaande openbare verlichting langs de Dienstweg 
Havengeul, in synergie met de herinrichting Prins Mauritspark, te vervangen door een nieuwe 
verlichtingsinstallatie bestaande uit:

- 24 verlichtingstoestellen type SIGNIFY_LUMA_Micro_4000K_DW10_3500LM_ZhagaAKZO 
Grey 

- 24 verlichtingsmasten type SPMH 5 TERR 1 COATAKZO Grey

Overwegende dat de voorgestelde verlichtingsarmatuur voor de Dienstweg Havengeul afwijkt van 
de standaard armaturen die worden gebruikt als functionele verlichting van openbaar domein, namelijk 
het type ‘LUMA’ of ‘TECEO’ of ‘ALURA’; dat de nieuwe verlichtingsarmatuur van de Dienstweg 
Havengeul hetzelfde type armatuur zou zijn van het Prins Mauritspark;

Overwegende dat het vernieuwen van de openbare verlichting Dienstweg Havengeul past in de 
verledding van de straatverlichting;

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving 
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Fluvius over het alleenrecht beschikt 
voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;

Overwegende dat het voorstel past in de beleidsdoelstelling duurzaamheid, nieuwe openbare 
verlichting wordt voorzien in Led; dat er kredieten voorzien zijn onder AR2289000 Diverse openbare 
verlichting;

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

Art.1. Het vernieuwen van de openbare verlichting in de Dienstweg Havengeul tussen de Elisalaan 
en de Louisweg goed te keuren.

Art.2. De kosten te ramen op 30.843,19 EUR + 6.477,07 EUR (BTW 21%).

Art.3. De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de 
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur.
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18. LEVEREN EN PLAATSEN 3 HOUTEN BRUGGEN KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER - 
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 raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende vaststelling van welke opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 mei 2020 houdende 
aanvaarding van het bestek TD/D2020-25 Leveren en plaatsen houten bruggen kinderboerderij De 
Lenspolder, aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;

Gelet op het bestek TD/D2020-25 Leveren en plaatsen 3 houten bruggen kinderboerderij De 
Lenspolder, met raming 75.000 EUR (incl. BTW), opgemaakt door de technische dienst;

Overwegende dat het bestek TD/D2020-25 Leveren en plaatsen houten bruggen kinderboerderij 
De Lenspolder de volgende werken voorziet :

- Uitbreken van de 3 bestaande houten bruggen

- Leveren en plaatsen van 3 nieuwe houten bruggen

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek leveren en plaatsen 3 houten bruggen kinderboerderij De Lenspolder, en de algemene 
uitvoeringsregels.

Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij onderhandelingsprocedure;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem AR. 2215107 Technisch in 
orde stellen van kinderboerderij;

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

Art.1. Het bestek TD-GR-D2020-25 Leveren en plaatsen houten bruggen kinderboerderij De 
Lenspolder, 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 75.000 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 kinderboerderij, de 
afdelingshoofd technische dienst en de financieel directeur.

19. ONDERGRONDS BRENGEN BUNDELNET LANGESTRAAT TUSSEN RECOLLETTENSTRAAT 
EN HOOGSTRAAT

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;

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

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

Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 90 8900 Ieper dd. 8 april 2020: ten bedrage van 
13.908,58 EUR (BTW verlegd) + 73,72 EUR (BTW 21%) ten laste van de stad;

Gelet op de detaillering van de offerte:
Werken aan netten

Laagspanningsnet 79 m 4.796,23 vrij van btw

Bovengronds net 79 m 1.349,72 vrij van btw

Netsteunen laagspanning 2 st vrij van btw

Openbaar verlichtingsnet 79 m 1.779,93 vrij van btw

Totaal 7.925,88 vrij van btw

Andere werken aan infrastructuur eigendom van DNB

Aansluitingen elektriciteit 9 st 5.631,66 vrij van btw

Werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB

Werken bestaande OV 9 st 351,04 btw verlegd

TOTAAL 13.908,58

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 mei 2020 houdende 
het voorleggen aan de gemeenteraad van het ondergronds brengen van het bundelnet Langestraat 
tussen Recollettenstraat en Hoogstraat;

Overwegende dat er enkel nog een bundelnet bevestigd is op de gevels in de Langestraat tussen 
de Recollettenstraat en de Hoogstraat - zuidkant;

Overwegende dat voorgesteld wordt om het ondergronds brengen van het bovengronds 
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in synergie uit te voeren met het openbreken van de 
trottoirs en het plaatsen van de nieuwe voedingskabels tussen de elektriciteitskast en de grondspots 
voor de gevelverlichting ‘t Kasteeltje;

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving 
van bekendmakingsregels  bij aanvang van de procedure, dat Fluvius over het alleenrecht beschikt 
voor het openbaar verlichtingsnet;

Overwegende dat het voorstel past in de beleidsdoelstelling duurzaamheid, nieuwe openbare 
verlichting wordt voorzien in Led; dat er kredieten voorzien zijn onder AR2289000 Diverse openbare 
verlichting;

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

Art.1. Het ondergronds brengen van het bundelnet Langestraat tussen Recollettenstraat en 
Hoogstraat te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2. De kosten te ramen op 13.908,58 EUR + 73,72 EUR (BTW 21%).

Art.3. De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de 
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst cel wegen, het diensthoofd reken- en 
belastingdienst en de financieel directeur.
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20. VERNIEUWEN GEVELVERLICHTING ‘T KASTEELTJE

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;

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

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 mei 2020 houdende 
het voorleggen aan de gemeenteraad van het vernieuwen van de gevelverlichting ‘t Kasteeltje;

Gelet op de offerte van Fluvius Ter Waarde 90 8900 Ieper dd. 14 mei 2020: ten bedrage van 
29.071,82 EUR (BTW verlegd) + 6.105,08 EUR (BTW 21%) ten laste van de stad;

Gelet op de detaillering van de offerte voorstel 1:
Detailberekening nieuwe  verlichting

Aansluiting OV op net 11 st 1.806,42 btw verlegd

Materiaal palen en steunen 11 st 671,00 btw verlegd

Plaatsen palen/steunen 11 st 2.802,69 btw verlegd

Materiaal verlichtingstoestellen 11 st 12.196,92 btw verlegd

Waarvan. recupel 0,11 btw verlegd

Plaatsen verlichtingstoestellen 11 st 598,07 btw verlegd

Materiaal opties verlichting 11 st 2.299,00 btw verlegd

Andere aannemersprestaties 3.903,04 btw verlegd

Totaal 24.277,14 btw verlegd

Detailberekening aanpassing bestaande  verlichting

Wegen/slopen palen &steunen 17 st 4.208,18 btw verlegd

Wegnemen/slopen armaturen 17 st 586,50 btw verlegd

Totaal 4.794,68 btw verlegd

Overwegende dat de bestaande sfeerverlichting van ’t Kasteeltje, bestaande uit 17 grondspots die 
de gevel kant Langestraat en de gevel kant Hoogstraat verlichten, onherstelbaar is;

Overwegende dat voorgesteld wordt om het ondergronds brengen van het bovengronds 
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in synergie uit te voeren met het openbreken van de 
trottoirs en het plaatsen van de nieuwe voedingskabels tussen de elektriciteitskast en de grondspots 
voor de gevelverlichting ‘t Kasteeltje;

Overwegende dat voorgesteld wordt om de voeding van de grondspots af te koppelen van de 
binneninstallatie van het gebouw en de grondspots aan te sluiten op het net van Fluvius in de 
bestaande stroomverdeelkast; de stroomverdeelkast die zich situeert tegen de gevel van ’t kasteeltje 
in de Hoogstraat blijft behouden, maar de voedingskabels vanuit de kast naar de grondspots dienen te 
worden vernieuwd;

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving 
van bekendmakingsregels  bij aanvang van de procedure, dat Fluvius over het alleenrecht beschikt 
voor het openbaar verlichtingsnet;
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Overwegende dat het voorstel past in de beleidsdoelstelling duurzaamheid, nieuwe openbare 
verlichting wordt voorzien in Led; dat er kredieten voorzien zijn onder AR2289000 Diverse openbare 
verlichting;

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

Art.1. Het vernieuwen van gevelverlichting van ’t Kasteeltje in de Langestraat en Hoogstraat te 
aanvaarden en goed te keuren.

Art.2. De kosten te ramen op 29.071,82 EUR (BTW verlegd) + 6.105,08 EUR (BTW 21%).

Art.3. De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de 
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

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

21. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN FASE 2 (VAK LANGESTRAAT-A. 
DEZAEYERSTRAAT) – ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING

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 raadsbesluit dd. 19 juni 2008 houdende vaststelling van de aannemingsvoorwaarden 
en gunningswijze van het dossier TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een 
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan, 
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2008 houdende 
publicatie van de opdracht in het Bulletin der aanbestedingen en de Bouwkroniek;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2009 
houdende gunning van de studieopdracht TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een 
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan, 
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat aan de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge voor 
een ereloonpercentage van 2,39%;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 januari 2020 
houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en 
de stad Nieuwpoort voor de uitvoering van de tweede fase van de renovatie van de Pieter 
Deswartelaan, met name het gedeelte tussen Langestraat en André Dezaeyerstraat;

Overwegende dat de Pieter Deswartelaan door De Vlaamse Waterweg nv beheerd wordt;

Overwegende dat de vernieuwing van de Pieter Deswartelaan in verschillende fasen wordt 
uitgevoerd; dat de fasering in functie van de beschikbare budgetten van De Vlaamse Waterweg nv zal 
gebeuren;

Overwegende dat een eerste fase tussen de Sluizenring en de Langestraat is uitgevoerd; dat de 
tweede fase het deel tussen de Langestraat en de André Dezaeyerstraat betreft; dat de vernieuwing 
van de Pieter Deswartelaan samengaat met de aanleg van een fietspad en dit in het kader van de 
aanleg van de fietssnelweg F35 door de Vlaamse overheid;

Overwegende dat het ontwerpdossier als volgt is samengesteld:

- Plan 1 – bestaande toestand;
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- Plan 2 – ontworpen toestand wegenis;

- Plan 3 – dwarsprofielen;

- Bijzonder bestek nr. ARW-20-018;

- Kostenraming;

Overwegende dat de uit te voeren werken inhouden: 

- Het aanleggen van een rijweg in asfalt;

- Het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen;

- Het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in asfalt;

Overwegende dat de kostenraming bij ontwerpdossier als volgt bedraagt:

SAMENVATTING
TOTAALPRIJS 
(BTW excl.) BTW (21%)

TOTAALPRIJS 
(BTW incl.)

Stad Nieuwpoort 10.255,00 2.153,55 12.408,55

Waterwegen en Zeekanaal NV 409.745,00 n.v.t. 409.745,00
ALGEMEEN TOTAAL 420.000,00 2.153,55 422.153,55

Overwegende dat de opdracht door De Vlaamse Waterweg nv kan gegund worden bij open 
aanbesteding;

Gelet op het ontwerpdossier van de opdracht Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 2 (vak 
Langestraat – A. Dezaeyerstraat) opgemaakt door de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge voor 
een bedrag van 422.153,55 EUR (incl. BTW), waarvan 12.408,55 EUR (incl. BTW) ten laste van de 
stad Nieuwpoort;

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder 
bestek nr. ARW-20-018 Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 2 (vak Langestraat – A. 
Dezaeyerstraat) opgemaakt door de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 2240007 Wegen 
Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan vak Langestraat -Spoorwegbedding;

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

Art.1. Het ontwerpdossier van de opdracht Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 2 (vak 
Langestraat-A. Dezaeyerstraat) te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2. De kostenraming ten bedrage van 422.153,55 EUR (incl. BTW), waarvan 12.408,55 EUR 
(incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort goed te keuren.

Art.3. Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek nr. ARW-
20-018 Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 2 (vak Langestraat – A. Dezaeyerstraat) 
opgemaakt door de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge.

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

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

22. PREMIE HERBRUIKBARE LUIERS

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2020 betreffende 
een premie voor herbruikbare luiers;

Gelet op het decreet dd. 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
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gewijzigd bij decreet dd. 20 april 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 december 1997 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) en zijn wijzigingen;

Gelet op het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van de 
Vlaamse regering dd. 16 september 2016;

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is om het ontstaan van 
afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 
afvalstoffen;

Overwegende dat in tweede instantie het afval maximaal selectief dient ingezameld te worden;

Overwegende dat het uitvoeringsplan van huishoudelijke en gelijkaardig bedrijfsafval streeft naar 
een zo’n laag mogelijk restafvalcijfer; dat hiervoor maximaal herbruikbaar materiaal dient gebruik te 
worden;

Overwegende dat per kind over de gehele luierperiode meer dan een ton restafval aan 
wegwerpluiers produceert;

Overwegende dat het gebruik van herbruikbare luiers het restafvalcijfer kan verminderen;

Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor 
herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal een aantal mensen afschrikt;

Overwegende dat het daarom goed is om aan de burgers die voor het herbruikbaar materiaal 
willen kiezen, een aanmoedigingspremie te geven.

Overwegende dat de inwoners informatie kunnen inzamelen via de Luierhoek: de Luierhoek werkt 
samen met verschillende apothekers in Nieuwpoort. Deze apothekers kunnen de herbruikbare luiers 
leveren in samenwerking met de Luierhoek;

Overwegende dat de premie tot stand kwam door de afschaffing van de rol zakken en gft-tegoed 
voor grote gezinnen;

Overwegende dat voorgesteld wordt om éénmalig een bedrag van € 100 per kind tot 3 jaar te 
voorzien mits een aankoopbewijs en geboortepapieren kunnen voorgelegd worden;

Overwegende dat diverse gemeentes en steden reeds deze premie toekennen zoals Koksijde, De 
Panne, Veurne,…;

Overwegende dat het geboorteattest en attest gezinssamenstelling raadpleegbaar zijn via het e-
loket: https://nieuwpoort.egovflow.be/ of de dienst bevolking; dat dit via het aanvraagformulier kan 
bekendgemaakt worden;

Overwegende dat een adoptie- of pleegzorgattest te verkrijgen is Pleegzorg Vlaanderen; dat deze 
informatie gedeeld kan worden op het aanvraag formulier om de aanvrager zo goed mogelijk te 
informeren;

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

Art.1. Een budget te voorzien voor de milieudienst om de premie voor herbruikbare luiers te kunnen 
toekennen.

Art.2. De premie voor herbruikbare luiers kan éénmalig aangevraagd worden door vader, moeder of 
wettelijke voogd voor een kind tot 3 jaar. De aanvraag gebeurt op basis van volgende 
documenten:

- Invullen aanvraagformulier

- Geboorteattest desbetreffend kind  of op adoptieakte 

- Het gezin moet in het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister van Stad 
Nieuwpoort zijn opgenomen (attest samenstelling van het gezin of getuigschrift 
gedeelde woonst)

https://nieuwpoort.egovflow.be/
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Onder ‘gezin’ wordt voor deze 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 kader van de 
gedeelde huisvestiging van minderjarigen. 

- Factuur van de aankoop van herbruikbare luiers

Art.3. De premie bedraagt per aanvrager en per kind de helft van de factuurprijs van de 
herbruikbare luiers en de bijhorende benodigdheden met een maximum van € 100.

Art.4. De premie-aanvraag wordt ingediend vóór de derde verjaardag van het kind bij de 
milieudienst.

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, sociaal huis en 
milieuambtenaar.

23. OVEREENKOMST TOETREDEN TOT HET INTERPROVINCIAAL KENNISCENTRUM MILIEU

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen dd. 31 maart 2020 betreffende het toetreden 
tot het interprovinciaal kenniscentrum milieu;

Gelet op het schrijven van de dienst Minawa betreffende het voorstel afsluiten overeenkomst met 
de Provincie West-Vlaanderen binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu;

Overwegende dat sinds 2013 het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC) werd opgericht 
voor de 5 provincies onderling om intensief gebruik te maken van de bestaande expertise; 

Overwegende dat de provincieraad van West-Vlaanderen op 5 maart ll. bijkomend het voorstel 
voor een overeenkomst met West-Vlaamse gemeenten goedkeurde. Hierdoor kunnen gemeenten die 
een overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen ondertekenen vanaf nu langs deze weg ook 
een beroep doen op de expertise bij een ander provinciebestuur.

Concreet:
- Ondertekening van de overeenkomst verplicht de gemeente tot niets. Het schept 

wel de mogelijkheid om dankzij de overeenkomst tussen gemeente en eigen 
provinciebestuur à la carte een beroep te doen op expertise bij een ander 
provinciebestuur (doordat er tussen de 5 provincies onderling al een overeenkomst is). Dit 
is juridisch afgetoetst en is in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. 

- Dit is geen exclusiviteitscontract. Het staat de Gemeente nog steeds vrij om offerte te 
vragen bij studiebureau of streekintercommunale. Wel is het zo dat een deel van de 
geboden expertise amper beschikbaar is “op de markt”.

- Ondertekenen van overeenkomst voor West-Vlaamse gemeenten is gratis. 
Aanvraag voor ondersteuning dient te gebeuren via een online sharepointplatform. 

- Een aanvraag tot expertise wordt door de aanbieder-provincie bekeken tegen welke 
kostprijs de uitvoering kan gebeuren (is veelal maatwerk), gemeente krijgt dan offerte. 
Het staat de gemeente vrij om al of niet akkoord te gaan met deze offerte en er dus wel of 
niet op in te gaan. Dit is enkel van toepassing indien Nieuwpoort specifiek om de 
expertise vraagt en de offerte goedkeurt.

- De overeenkomst bestaat uit een tekst met 2 bijlagen: actielijst en praktische afspraken.

Overwegende dat de actielijst volgende criteria bespreekt: 

1. Geluid: grootschalige muziekevenementen, akoestisch onderzoek, trillingsmeting, 
behandelen van geluidsoverlast, ijken van geluidsmeters,…

2. Geur en luchtverontreiniging: hinderstudie, stoffen meten in afgebakend gebied, 
ondersteuning in kaart brengen van luchtverontreiniging, …

3. Water: fysico-chemische toestand van waterkwaliteit opvolgen, opmaak waterbeheerplan, 
IBA’s, …
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4. Bodem en grondwater: begeleiding bij schadegevallen, onderzoek waterbodemkwaliteit, 
opmaak standaard technisch verslag oriënterend bodemonderzoek, …

5. Gezondheid en hygiëne
6. Natuur en landschap: beheer en inrichting van oever en waterlopen, soortbeheer, 

groeninventaris, biodiversiteitscan, onderzoek naar visbestand,…
7. Energie 
8. Handhaving: opleiding op maat over juridisch-technische handhavingsthema’s

Overwegende dat de tekst met bijlagen moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en 
bezorgd worden aan de Provincie zodat de deputatie dit kan goedkeuren/ondertekenen; 

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

Art.1. De overeenkomst toetreden tot het interprovinciaal kenniscentrum milieu en bijlagen te 
ondertekenen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de milieudienst en dienst Minawa tav Marie De Winter.

24. GECORO: ONTSLAG SONJA MAECKELBERGH EN VASTSTELLEN NIEUW LID.

De Raad,

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art. 1.3.3. § 4;

Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019, gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 27 juni 2019, 30 
januari 2020 en 28 mei 2020 waarbij de Gecoro als volgt wordt samengesteld:

- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:

Effectief Plaatsvervanger
Voorzitter: Harry Dierinck Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Lieve Donck Isabelle Deconinck
Patrick Verbrugge Yannick Verhelst
Etienne Dezeure Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Carl Debruyne Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere André Deleu
An Gobert Sophie Bellefroid

- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Dominiek Puype Oueslati Lyes
Hugo Demarcke Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Rosanne Bruneel Smekens Claudine
Christiane Viaene Sonja Maeckelbergh

- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Geert Defruyt Johan Debergh

- mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als vaste secretaris van de 
Gecoro, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als 
plaatsvervanger secretaris Gecoro;
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Gelet op de mail van S-plus dd. 31 mei 2020 waarbij mevr. Sonja Maeckelbergh als 
plaatsvervanger seniorenorganisaties Gecoro vervangen wordt door mevr. Tine Breyne;

Overwegende dat de voorgedragen leden voldoen aan art. 304 § 2 van het decreet lokaal bestuur 
inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen; dat de Gecoro correct is 
samengesteld; dat voorgesteld wordt om de voordracht van S-plus te aanvaarden en goed te keuren;

Overwegende dat het raadsbesluit in toepassing van art. 330 van het decreet lokaal bestuur wordt 
overgemaakt voor algemeen bestuurlijk toezicht; dat in toepassing van art. 332 § 1 de 
toezichthoudende overheid over dertig dagen beschikt om het raadsbesluit te vernietigen en om de 
gemeenteoverheid daarvan op de hoogte te brengen;

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

Art.1. Akte te nemen van het schrijven van S-plus dd. 31 mei 2020 waarbij mevr. Sonja 
Maeckelbergh als plaatsvervanger seniorenorganisaties Gecoro vervangen wordt door mevr. 
Tine Breyne.

BESLUIT BIJ AFZONDERLIJKE GEHEIME STEMMING BIJ 18 JA TEGEN 1 NEEN.

Art.2. Mevr. Tine Breyne aan te stellen als plaatsvervanger namens S-plus (seniorenorganisatie).

Art.3. De Gecoro is dan als volgt samengesteld:

- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:

Effectief Plaatsvervanger
Voorzitter: Harry Dierinck Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Lieve Donck Isabelle Deconinck
Patrick Verbrugge Yannick Verhelst
Etienne Dezeure Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Carl Debruyne Daniel Verstraete
Yves De Jonckheere André Deleu
An Gobert Sophie Bellefroid

- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Dominiek Puype Oueslati Lyes
Hugo Demarcke Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Rosanne Bruneel Claudine Smekens
Christiane Viaene Breyne Tine

- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief Plaatsvervanger

Geert Defruyt Johan Debergh

- mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als vaste secretaris van 
de Gecoro, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als 
plaatsvervanger secretaris Gecoro.

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan het secretariaat van de Gecoro, de deputatie West-
Vlaanderen en de dienst omgeving.
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25. KENNISGEVING BALANS EN JAARVERSLAG ACHTHOEK 2019. 

De Raad, 

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

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; waarbij in hoofdstuk V, 
gemeenten worden aangespoord tot het opzetten van intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden met het oog op de afstemming van het culturele aanbod en de 
cultuurcommunicatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet 
dd. 6 juli 2012;

Gelet op het decreet dd. 15 juni 2018 betreffende de Bovenlokale Cultuurwerking, in het bijzonder 
art. 39 tot en met 56;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2016 houdende de verlenging van de projectvereniging 
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 december 2013 houdende 5-art 2014-2019;

Gelet op het raadsbesluit dd. 19 mei 2005 betreffende de projectvereniging 5-art;

Gelet op de oprichting van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en 
Veurne; 

Gelet op de statuten van de projectvereniging Achthoek, meer bepaald art. 11 § 2. verslaggeving 
aan de gemeenteraden;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 juni 2020 houdende 
de kennisgeving van het jaarverslag en de balans voor het jaar 2019 van de projectvereniging 
Achthoek;

Gelet op de jaarrekeningen, het verslag van de accountant en het werkingsverslag van de 
projectvereniging Achthoek;

Overwegende dat de projectvereniging Achthoek door regionaal overleg, samenwerking en 
ondersteuning lokaal culturele meerwaarde wil creëren en bijdragen tot cultuurdeelname;

Overwegende dat de projectvereniging in 2020 werd stopgezet en gesplitst in twee verenigingen, 
namelijk Viertoren (De Panne, Veurne, Koksijde, Nieuwpoort) en IJzervallei (Alveringem, Diksmuide, 
Houthulst, Lo-Reninge);

Overwegende dat er verslag dient uitgebracht aan de gemeenteraad over de activiteiten en de 
financiële situatie van de projectvereniging Achthoek;

Overwegende dat het jaarverslag en de balans voor het jaar 2019 aan de gemeenteraad moeten 
worden voorgelegd;

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

Art.1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de balans voor het jaar 2019 van de 
projectvereniging Achthoek.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de financieel directeur, het diensthoofd 
reken- en belastingdienst en de projectvereniging Achthoek.

26. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPELEWEST 2020 - GOEDKEURING 

De Raad,

Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 februari 2020 
houdende de principiële goedkeuring van een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen met 
een beperking;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 juni 2020 houdende de 
definitieve organisatie van ‘Spelewest’, een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen met 
een beperking zomer 2020;

Overwegende dat alle partners definitief het licht op groen zetten voor de organisatie en ook de 
veiligheidsraad de goedkeuring gaf voor de organisatie van de zomerse speelpleinwerking 2020;

Overwegende dat volgende samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te worden:

TUSSEN

Stadsbestuur Nieuwpoort,  gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7 en  vertegenwoordigd door de 
burgemeester en de algemeen directeur en hierna “het bestuur” genoemd.

en

VZW Westhoek Vrije Tijd Anders, vertegenwoordigd door dhr. Patrick Masson, Coördinator , Rijselstraat 98 te 
8900 Ieper, hierna WVA genoemd

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: Aard van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking 
i.s.m. VZW Metgezel, VZW Tandem, gemeente Alveringem, stad Veurne, gemeente De Panne, gemeente 
Koksijde en gemeente Middelkerke:

- Speelpleinwerking dagelijks op werkdagen tijdens de maanden juli en augustus 2020

De overeenkomst geldt voor 1 zomervakantie 2020 en wordt dan geëvalueerd. 

Binnen deze samenwerking schenken WVA  en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een goede 
communicatie om tot een goede samenwerking te komen.  

Artikel 2: Engagementen van WVA
 Zorgt voor de algemene en logistieke organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking 

zomervakantie 2020
 Zoekt gemotiveerde animatoren
 Zorgt voor de locatie van de speelpleinwerking  
 Zorgt voor de coaching van de animatoren
 Zorgt voor de inschrijvingen en de intake van de kinderen 

Kostprijs per kind 8 EUR per kind per dag met kortingen voor 2de en 3de kind. 
 Is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de stad zodoende kinderen uit 

kwetsbare gezinnen een korting te verlenen van 50%, voordeelpascode
 Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal en eventuele andere 

werkingskosten nodig voor de inrichting van Spelewest
 Zoekt alle nodige extra subsidies

Artikel 3: Engagementen van het bestuur
 Het stadsbestuur zorgt voor een animator ter plaatse of budget voor de aanstelling van een animator bij 

wijze van budget voor 1 jobstudent voor 2 maanden. 
 verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de stedelijke informatiekanalen (infokrant, 

publicaties, website, sociale media), drukt in eigen beheer de folder af voor verdeling binnen de 
netwerken van de stad

 duidt een contactpersoon aan vanuit de stad die dit mee opvolgt, zijnde de jeugdconsulent
 zorgt mee voor de aanmeldingen van kinderen vanuit Nieuwpoort

Artikel 4: Contactpersonen
Het bestuur stelt een contactpersoon aan:

Naam: Lode Maesen
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Adres: Dudenhofenlaan 2 B te 8620 Nieuwpoort

e-mail: jeugd@nieuwpoort.be

telefoon/gsm: 058/23 91 26 – 0498/92 92 17

Artikel 5: Financiële tussenkomst
De stad voorziet budget voor één animator voor twee maanden, dit bedrag wordt betaald na ontvangst van een 
factuur.

Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het inrichten van een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen 
met een beperking voor de duur van de zomervakantie 2020.

Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de partijen tot een 
minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

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

Art.1. De organisatie van Spelewest 2020, de intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen 
met een beperking, goed te keuren.

Art.2. Volgende samenwerkingsovereenkomst aan te nemen:

TUSSEN

Stadsbestuur Nieuwpoort,  gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7 en  vertegenwoordigd door de 
burgemeester en de algemeen directeur en hierna “het bestuur” genoemd.

en

VZW Westhoek Vrije Tijd Anders, vertegenwoordigd door dhr. Patrick Masson, Coördinator , Rijselstraat 98 te 
8900 Ieper, hierna WVA genoemd

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: Aard van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking 
i.s.m. VZW Metgezel, VZW Tandem, gemeente Alveringem, stad Veurne, gemeente De Panne, gemeente 
Koksijde en gemeente Middelkerke:

- Speelpleinwerking dagelijks op werkdagen tijdens de maanden juli en augustus 2020

De overeenkomst geldt voor 1 zomervakantie 2020 en wordt dan geëvalueerd. 

Binnen deze samenwerking schenken WVA  en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een goede 
communicatie om tot een goede samenwerking te komen.  

Artikel 2: Engagementen  van WVA
 Zorgt voor de algemene en logistieke organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking 

zomervakantie 2020
 Zoekt gemotiveerde animatoren
 Zorgt voor de locatie van de speelpleinwerking  
 Zorgt voor de coaching van de animatoren
 Zorgt voor de inschrijvingen en de intake van de kinderen 

Kostprijs per kind 8 EUR per kind per dag met kortingen voor 2de en 3de kind. 
 Is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de stad zodoende kinderen uit 

kwetsbare gezinnen een korting te verlenen van 50%, voordeelpascode

mailto:jeugd@nieuwpoort.be
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 Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal en eventuele andere 
werkingskosten nodig voor de inrichting van Spelewest

 Zoekt alle nodige extra subsidies

Artikel 3: Engagementen van het bestuur
 Het stadsbestuur zorgt voor een animator ter plaatse of budget voor de aanstelling van een animator bij 

wijze van budget voor 1 jobstudent voor 2 maanden. 
 verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de stedelijke informatiekanalen (infokrant, 

publicaties, website, sociale media), drukt in eigen beheer de folder af voor verdeling binnen de 
netwerken van de stad

 duidt een contactpersoon aan vanuit de stad die dit mee opvolgt, zijnde de jeugdconsulent
 zorgt mee voor de aanmeldingen van kinderen vanuit Nieuwpoort

Artikel 4: Contactpersonen
Het bestuur stelt een contactpersoon aan:

Naam: Lode Maesen

Adres: Dudenhofenlaan 2 B te 8620 Nieuwpoort

e-mail: jeugd@nieuwpoort.be

telefoon/gsm: 058/23 91 26 – 0498/92 92 17

Artikel 5: Financiële tussenkomst
De stad voorziet budget voor één animator voor twee maanden, dit bedrag wordt betaald na ontvangst van een 
factuur.

Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het inrichten van een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen 
met een beperking voor de duur van de zomervakantie 2020.

Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de partijen tot een 
minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

27. TIJDELIJK REGLEMENT ZOMERSTRATEN

De Raad,

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 mei 2020 houdende 
goedkeuring tijdelijk reglement zomerstraten 2020;

Gelet op de lange periode van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus;

Gelet op de richtlijnen om zoveel als mogelijk thuis te blijven;

Overwegende dat de maatregelen voor de zomer nog onzeker zijn;

Overwegende dat het geen normale zomer wordt gelet op de onzekerheid van maatregelen;

Overwegende dat alle evenementen werden geannuleerd voor de zomervakantie;

Gelet op het voorstel om extra promotie te maken voor het project ‘speelstraten’ van de 
jeugddienst;

Overwegende dat het bestaande reglement het onmogelijk maakt om voor deze zomer nog 
speelstraten in te richten;

Overwegende dat gelet op de ruimte die logistieke diensten krijgen, gezien de annulering van de 
zomerevenementen, er mogelijkheden zijn om alsnog in te gaan op eventuele vragen naar 
speelstraten en uitbreiding en versoepeling;

mailto:jeugd@nieuwpoort.be


blz. 37

GR dd. 25 juni 2020 

Gelet op het voorstel van de jeugddienst om het tijdelijk project ‘zomerstraten’ op te zetten volgens 
het concept van de speelstraten maar met een versoepeling van het reglement en de uitbreiding van 
de logistieke ondersteuning;

Gelet op het voorstel van volgend reglement:

HOOFDSTUK 1. WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Algemeen

De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 9 oktober 1998 tot 

wijziging van het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 

december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, 

is onbeperkt van toepassing ook op de ‘zomerstraten’

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

1. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek 

geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’.

2. In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak 

door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.

3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat gelegen is, alsook 

prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een 

vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen en steps en 

fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

4. De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor 

de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.

5. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen 

en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Artikel 2: Wettelijke voorwaarden

1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is 

tot 50 km per uur.

2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet 

bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur geplaatst 

worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.

4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde 

uren.

5. Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
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6. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.

7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld.

8. De hekkens worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ‘ZOMERSTRATEN’ 

NIEUWPOORT

Artikel 3: Specifieke bepalingen

1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een normale 

doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de zomerstraat.

2. De openbare weg die men als zomerstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is 

tot 50 km per uur of lager.

3. De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als zomerstraat of slechts een deel van de straat. 

Dit wordt toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met veel kruispunten.

Artikel 4: Specifieke voorwaarden

1. zomerstraatverantwoordelijken:

• Een zomerstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 zomerstraatverantwoordelijken zijn die zich 

engageren voor de organisatie van de zomerstraat. Dit wil o.a. zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor het 

plaatsen van de hekkens tijdens de speeluren, verantwoordelijk zijn voor de door de stad ter beschikking gestelde 

materiaal,…

• De zomerstraatverantwoordelijken moeten in de aangevraagde straat wonen elk op een ander adres.

• De zomerstraatverantwoordelijken zijn vrijwillige medewerkers van de stad en hebben een aantal plichten en 

rechten:

 plichten: plaatsen hekkens, contactpersoon voor de bewoners en stadsdiensten

 rechten: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Deze rechten en plichten worden ook vastgelegd in een afsprakennota tussen de vrijwilliger en de Stad 

Nieuwpoort.

2. Bewonersenquête:

• Een zomerstraat kan pas ingericht worden als de meerderheid van de bewoners van de straat - of het deel van 

de straat – die/dat als zomerstraat ingericht wordt, akkoord gaat.

• Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer of busnummer van 

de straat – of het deel van de straat – dat als speelstraat ingericht wordt, heeft 1 stem.

• De bewonersenquête wordt afgenomen door de zomerstraat- verantwoordelijken. De stad stelt hiervoor 

standaardformulieren ter beschikking.

3. Periode:
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• De zomerstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie 2020 (juli – augustus 2020)

• Er is keuze tussen:

 een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen

 maximaal 2 opeenvolgende weekends

 1 vaste dag per week

• De uren voor het inrichten van een speelstraat zijn van 10 u. tot 20 u.

4. Procedure:

• Elke aanvraag om een zomerstraat in te richten moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan het College 

van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort met de vermelding ‘aanvraag zomerstraat’.

• Bewoners vragen zelf een zomerstraat aan met behulp van een aanvraagformulier dat verkregen kan worden in 

de jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort, jeugd@nieuwpoort.be.

• Elke aanvraag bevat de volgende elementen:

 Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de 2 speelstraatverantwoordelijken;

 Plaats en periode voor het inrichten van de speelstraat;

 Eventuele aanvraag voor het gebruik van materiaal van de dienst feestelijkheden of van de uitleendienst van de 

jeugddienst;

 Een bewonersenquête waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners van de straat – of het deel van de 

straat – die/dat ingericht wordt als zomerstraat, zich akkoord verklaart met de zomerstraat.

• Elke aanvraag voor de zomerstraat 2020 moet ten laatste twee weken op voorhand ingediend worden. Het 

aangevraagde materiaal wordt toegekend volgens beschikbaarheid.

• De stuurgroep zomerstraten adviseert het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt. De 

stuurgroep Speelstraten bestaat uit een vertegenwoordiger van de Politie, de preventieambtenaar en de 

jeugdconsulent.

• De aanvragers worden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schriftelijk op de 

hoogte gebracht of hun aanvraag al dan niet goedgekeurd werd.

5. Slotbepalingen

• het reglement voor het gebruik van het materiaal van de dienst feestelijkheden en van de jeugddienst is niet van 

toepassing. Het materiaal van de dienst feestelijkheden zal uitgeleend worden volgens de beschikbaarheid. Het 

uitleenmateriaal van de jeugddienst wordt uitgeleend maximum voor drie opeenvolgende dagen.

• In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de stad niet verantwoordelijk gesteld 

worden. De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan 

derden. Eventuele schade die de deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd worden van 

de stad.

• Het inrichten van een zomerstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

• Indien bewoners bepalingen van het Reglement zomerstraten niet naleven kan de beslissing tot het inrichten 

van de zomerstraat steeds ingetrokken worden. Wanneer de beslissing tot intrekking is genomen en de 
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zomerstraatverantwoordelijken hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners 

geen zomerstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.

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

Art.1. Het project ‘zomerstraten’ van de jeugddienst goed te keuren.

Art.2. Het volgende tijdelijke reglement voor de periode zomer 2020 goed te keuren:

HOOFDSTUK 1. WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Algemeen

De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 9 oktober 1998 tot 

wijziging van het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 

december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, 

is onbeperkt van toepassing ook op de ‘zomerstraten’

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

1. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek 

geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’.

2. In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak 

door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.

3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat gelegen is, alsook 

prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een 

vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen en steps en 

fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

4. De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor 

de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.

5. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen 

en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Artikel 2: Wettelijke voorwaarden

1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is 

tot 50 km per uur.

2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet 

bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur geplaatst 

worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
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4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde 

uren.

5. Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.

6. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.

7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld.

8. De hekkens worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ‘ZOMERSTRATEN’ 

NIEUWPOORT

Artikel 3: Specifieke bepalingen

1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een normale 

doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de zomerstraat.

2. De openbare weg die men als zomerstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is 

tot 50 km per uur of lager.

3. De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als zomerstraat of slechts een deel van de straat. 

Dit wordt toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met veel kruispunten.

Artikel 4: Specifieke voorwaarden

1. zomerstraatverantwoordelijken:

• Een zomerstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 zomerstraatverantwoordelijken zijn die zich 

engageren voor de organisatie van de zomerstraat. Dit wil o.a. zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor het 

plaatsen van de hekkens tijdens de speel- of feesturen, verantwoordelijk zijn voor de door de stad ter beschikking 

gestelde materiaal,…

• Een zomerstraat kan aangewend worden als speelstraat voor kinderen of voor een buurtgezinsfeest voor 

gezinnen van de desbetreffende straat onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen.

• De zomerstraatverantwoordelijken moeten in de aangevraagde straat wonen elk op een ander adres.

• De zomerstraatverantwoordelijken zijn vrijwillige medewerkers van de stad en hebben een aantal plichten en 

rechten:

 plichten: plaatsen hekkens, contactpersoon voor de bewoners en stadsdiensten

 rechten: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Deze rechten en plichten worden ook vastgelegd in een afsprakennota tussen de vrijwilliger en de Stad 

Nieuwpoort.

2. Bewonersenquête:

• Een zomerstraat kan pas ingericht worden als de meerderheid van de bewoners van de straat - of het deel van 

de straat – die/dat als zomerstraat ingericht wordt, akkoord gaat.
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• Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer of busnummer van 

de straat – of het deel van de straat – dat als speelstraat ingericht wordt, heeft 1 stem.

• De bewonersenquête wordt afgenomen door de zomerstraat- verantwoordelijken. De stad stelt hiervoor 

standaardformulieren ter beschikking.

3. Periode:

• De zomerstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie 2020 (juli – augustus 2020)

• Er is keuze tussen:

 een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen

 maximaal 2 opeenvolgende weekends

 1 vaste dag per week

• De uren voor het inrichten van een speelstraat zijn van 10 u. tot 22 u.

4. Procedure:

• Elke aanvraag om een zomerstraat in te richten moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan het College 

van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort met de vermelding ‘aanvraag zomerstraat’.

• Bewoners vragen zelf een zomerstraat aan met behulp van een aanvraagformulier dat verkregen kan worden in 

de jeugddienst, Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort, jeugd@nieuwpoort.be.

• Elke aanvraag bevat de volgende elementen:

 Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de 2 speelstraatverantwoordelijken;

 Plaats en periode voor het inrichten van de speelstraat;

 Eventuele aanvraag voor het gebruik van materiaal van de dienst feestelijkheden of van de uitleendienst van de 

jeugddienst;

 Een bewonersenquête waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners van de straat – of het deel van de 

straat – die/dat ingericht wordt als zomerstraat, zich akkoord verklaart met de zomerstraat.

• Elke aanvraag voor de zomerstraat 2020 moet ten laatste twee weken op voorhand ingediend worden. Het 

aangevraagde materiaal wordt toegekend volgens beschikbaarheid.

• De stuurgroep zomerstraten adviseert het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt. De 

stuurgroep Speelstraten bestaat uit een vertegenwoordiger van de Politie, de preventieambtenaar en de 

jeugdconsulent.

• De aanvragers worden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schriftelijk op de 

hoogte gebracht of hun aanvraag al dan niet goedgekeurd werd.

5. Slotbepalingen

• het reglement voor het gebruik van het materiaal van de dienst feestelijkheden en van de jeugddienst is niet van 

toepassing. Het materiaal van de dienst feestelijkheden zal uitgeleend worden volgens de beschikbaarheid. Het 

uitleenmateriaal van de jeugddienst wordt uitgeleend maximum voor drie opeenvolgende dagen.

• In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de stad niet verantwoordelijk gesteld 

worden. De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan 
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derden. Eventuele schade die de deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd worden van 

de stad.

• Het inrichten van een zomerstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

• Indien bewoners bepalingen van het Reglement zomerstraten niet naleven kan de beslissing tot het inrichten 

van de zomerstraat steeds ingetrokken worden. Wanneer de beslissing tot intrekking is genomen en de 

zomerstraatverantwoordelijken hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners 

geen zomerstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.

28. ONDERWIJS - VERLENGING VAN DE HUIDIGE SCHOLENGEMEENSCHAP 
STRAND&POLDER VOOR DE PERIODE VAN 1 SEPTEMBER 2020 TOT 31 AUGUSTUS 2026 IN 
DE VORM VAN EEN INTERLOKALE VERENIGING 

De Raad,

Gelet op art. 40, 41, 388-395 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet basisonderwijs dd. 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX;

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 mei 2014 over de vorming van de huidige scholengemeenschap;

Gelet op het advies van de schoolraad dd. 15 januari 2020;

Gelet op het overleg van het hoog overlegcomité (HOC) dd. 27 mei 2020;

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 
scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen;

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op 
de eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich 
hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;

Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Strand&Polder onder de vorm van een 
interlokale vereniging werd opgericht;

Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst 
van scholengemeenschap Strand&Polder en deze na een periode van zes schooljaren afloopt op 31 
augustus 2020;

Overwegende dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode van 
zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de 
scholengemeenschap van 9 maart 2020;

Art.1. De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap Strand&Polder in de vorm van een 
interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.

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

29. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: WAT MET LEOPOLD II.

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

Gelet op art. 21 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 17 juni 2020 waarbij deze verzoekt om een punt toe te 
voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 25 juni 2020;

Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:

Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;
Overwegende dat Nieuwpoort op zijn grondgebied een park en een straat heeft die de naam draagt 
van Leopold II;
Overwegende de verschrikkelijke feiten gepleegd in Congo onder het bewind van koning Leopold 
II;
Overwegende het initiatief van kabinet Somers betreffende het aanbieden van een handleiding 
rond omgang met beelden en straatnamen met geladen historische achtergrond;
Overwegende dat hetzelfde kabinet ook een panel van experten heeft samengesteld die steden en 
gemeenten kunnen begeleiden in een traject rond de bewuste beelden en straatnamen;
Art 1: Het stadsbestuur van Nieuwpoort zal zich zo spoedig mogelijk aanmelden bij het kabinet 
Somers voor een vraag naar ondersteuning bij een traject naar verwijdering/heroriëntering/duiding 
bij de gecontesteerde straat/parknaam in zijn stad;

Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;

Overwegende dat de Burgemeester aangeeft dat de kwestie rond Leopold II en het kolonialisme 
dient besproken en aangeleerd te worden in het onderwijs; 

BESLUIT: 5 JA, 14 NEEN  (Rik Lips Geert Vanden Broucke Bert Gunst Frans Lefevre
Ann Gheeraert Jos Decorte Patricia Markey-Deconinck Karin Debruyne 

Vancoillie Adina Counye Wim Demeester Eddy Louwie Maarten Claeys
Bill Vermeylen Johan Vanblaere ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.

30. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: FIETSSTRATEN IN NIEUWPOORT.

De Raad,

Gelet op art. 21 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 17 juni 2020 waarbij deze verzoekt om een punt toe te 
voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 25 juni 2020;

Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:

Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;
Gelet op art 22novies van het KB van 1/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, meer bepaald betreffende het 
verkeer in fietsstraten;
Overwegende de ambitie van stad Nieuwpoort om meer mensen op de fiets te krijgen, maar 
daarvoor ook de nodige acties dienen te worden ondernomen;
Overwegende de Louisweg reeds gedeeltelijk autovrij is, maar het gedeelte waar auto’s mogen 
rijden geen fietspad heeft en dit dus voor onveilige situaties kan zorgen;
Overwegende dat heel wat fietsers gebruik maken van de Louisweg, zowel voor nuttige als 
recreatieve verplaatsingen;
Overwegende dat de Pieter Deswartelaan op een fietsas ligt (fietspad langs de vaart richting 
Veurne en Frontzate richting Diksmuide) en ook de toegangsweg is tot het nieuwe provinciaal 
domein de Koolhofputten;
Overwegende dat ook in de Pieter Deswartelaan momenteel over het grootste gedeelte geen 
duidelijk fietspad is aangelegd;
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Art 1: Benoemen van de Louisweg (gedeelte tussen Emile Verhaerenlaan en Kinderlaan) tot 
fietsstraat
Art 2: Benoemen van de Pieter Deswartelaan (vanaf Langestraat tot aan de Oude Veurnevaart) tot 
fietsstraat.

Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;

Overwegende dat de Burgemeester aangeeft dat het stadsbestuur de visie van Pro Nieuwpoort 
deelt betreffende het aanmoedigen van het fietsverkeer; dat de invoering van een fietsstraat in de 
Louisweg reeds beslist werd in de verkeerscommissie; dat in de Pieter Deswartelaan een 
dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd, dat dit dossier planmatig in uitvoering is in samenwerking 
met de Vlaamse Waterweg nv;

BESLUIT: 3 JA, 13 NEEN  (Rik Lips Geert Vanden Broucke Bert Gunst Frans Lefevre
Ann Gheeraert Jos Decorte Patricia Markey-Deconinck Karin Debruyne 

Vancoillie Adina Counye Wim Demeester Eddy Louwie Maarten Claeys
Bill Vermeylen ), BIJ 2 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem Sabine 

Slembrouck ):

Art.1. Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.

31. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: NIEUWPOORT VOUCHER.

De Raad,

Gelet op art. 21 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 17 juni 2020 waarbij deze verzoekt om een punt toe te 
voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 25 juni 2020;

Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:

Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;
Art 1: Het toekennen van een Nieuwpoort Voucher aan elke inwoner van Nieuwpoort ter waarde 
van €50,00.

Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;

Overwegende dat de Burgemeester aangeeft dat het niet wenselijk is om voorbarig geld uit te 
geven, aangezien het onduidelijk is wat de coronacrisis verder nog met zich zal meebrengen; dat uit 
recente voorbeelden van andere steden en gemeenten is gebleken dat het geven van vouchers 
weinig economische meerwaarde creëert; dat het stadsbestuur de minder gegoede burgers op een 
andere manier wenst te helpen;

BESLUIT: 3 JA, 15 NEEN  (Rik Lips Geert Vanden Broucke Bert Gunst Frans Lefevre
Ann Gheeraert Jos Decorte Patricia Markey-Deconinck Karin Debruyne 

Vancoillie Adina Counye Wim Demeester Eddy Louwie Matthias Priem
Sabine Slembrouck Maarten ClaeysBill Vermeylen ), BIJ 0 

ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen. 

32. 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. 

BESLOTEN ZITTING
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33. AANVRAAG HUWELIJK OP ZONDAG 22/11/2020.

De Raad,

Gelet op art. 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 165/1, dat bepaalt dat een burgerlijk huwelijk kan doorgaan 
op een door partijen gekozen dag met uitzondering van zon- en feestdagen. Dat de gemeenteraad 
kan afwijken van het principieel verbod en algemeen of specifiek voor een bepaald huwelijk een 
afwijking kan toestaan zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand het burgerlijk huwelijk 
rechtsgeldig kan voltrekken;

Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2020 betreffende de retributie op de huwelijken buiten de 
normale diensturen, dat een retributie van 650 euro bepaalt;

Gelet op de aanvraag via mail ontvangen op dd. 3 juni 2020, van de heer Vanhercke Virgil en 
mevrouw Catteceur Charelle, inzake het vragen om op zondag 22 november 2020 om persoonlijke 
redenen te mogen trouwen; 

Overwegende dat 22 november 2020 een dag met sterke emotionele waarde is voor de 
aanvragers;

BESLUIT: bij eenparigheid

Art.1. De toelating te verlenen aan de heer Vanhercke Virgil en mevrouw Catteceur Charelle voor 
de voltrekking van hun burgerlijk op zondag 22 november 2020 te Nieuwpoort.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst bevolking en de betrokken aanvragers.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.

wd. Algemeen Directeur Voorzitter

Frederik Gunst Rik Lips


