
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 31 OKTOBER 2013 – 

19u30 – RAADZAAL 

1. AANSTELLING LEDEN STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR 

GEZINSBELEID 

De raad keurde in zitting dd. 31/01/13 en 28/02/13 de statuten goed van 

de gemeentelijke adviesraad voor gezinsbeleid. 

Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde stemgerechtigde – en 

niet-stemgerechtigde leden te willen aanstellen. 

 

2. LANDBOUWRAAD. AANSTELLING LEDEN 

De raad besloot in zitting dd. 31/01/13 een landbouwraad op te richten en 

keurde de statuten goed. 

Thans wordt aan de raad gevraagd over te gaan tot de samenstelling van 

de landbouwraad. 

 

3. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN MET 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL NIET IN DE GEMEENTE – INTREKKING 

De raad stelde in zitting dd. 29/08/13 een belasting vast op bedrijven met 

maatschappelijke zetel niet in de gemeente.  Bij e-mail dd. 30 september 

2013 meldt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat dit besluit in 

strijd is met het gelijkheidsbeginsel.  De raad wordt bijgevolg verzocht het 

betreffende raadsbesluit dd. 29/08/13 terug in te trekken. 

 

4. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN MET 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL IN DE GEMEENTE – INTREKKING 

De raad stelde in zitting dd. 29/08/13 de belasting vast op bedrijven met 

maatschappelijke zetel in de gemeente. Bij e-mail dd. 30 september 2013 

meldt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat het aangewezen is ook 

om ook de belasting op bedrijven met maatschappelijke zetel in de 

gemeente in te trekken. De raad wordt bijgevolg verzocht het betreffende 

raadsbesluit dd. 29/08/13 terug in te trekken. 

 

5. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN 

Aan de raad wordt voorgesteld om een algemene milieubelasting op 

bedrijven te heffen. Het tarief wordt vastgesteld in functie van de indeling 

volgens hinderlijkheid.  

 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 25 SEPTEMBER 2013 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de 

OCMW-raad dd. 25 september 2013. 

 

7. INTEGRAAL WATERBELEID – BEKKENBESTUUR VAN DE IJZER. 

AANDUIDING VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE 

BEKKENVERGADERING EN BEKKENBUREAU 

Ten gevolge van wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid is de 

opstart nodig van aangepaste bekkenbesturen.  Voor de algemene 

bekkenvergadering, moet een kandidaat-vertegenwoordiger en -



plaatsvervanger worden voorgedragen. Er dient ook een ambtelijke 

contactpersoon te worden aangeduid. Aan de raad wordt gevraagd in te 

stemmen met het voorstel om burgemeester R. Crabbe aan te duiden als 

vertegenwoordiger en schepen K. Vandecasteele als diens plaatsvervanger. 

Ing F. Gunst wordt aangeduid als ambtelijke contactpersoon met als 

plaatsvervanger E. Schramme. 

 

8. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS. BUDGETWIJZIGING NR 1 

DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad St.-Laurentius keurde in zitting dd. 25 juni 2013 de 

budgetwijziging 2013 goed.  

De gemeentelijke toelage ten bedrage van € 29.649,66 zoals opgenomen 

in het meerjarenplan 2008-2013 blijft ongewijzigd.  

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde budgetwijziging nr 1 

dienstjaar 2013 van de kerkfabriek St.-Laurentius gunstig te adviseren. 

 

9. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW. BUDGETWIJZIGING NR 1 

DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad O.L.-Vrouw keurde in zitting dd. 24 juli 2013 de 

budgetwijziging 2013 goed.  De budgetwijziging is het gevolg van de 

investeringstoelage waarmee de stad de grote herstellingen aan het 

hoofdgebouw van de eredienst wil financieren.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde budgetwijziging 2013 van de 

kerkfabriek O.L.-Vrouw gunstig te adviseren. 

 

10.KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS. BUDGETWIJZIGING NR 1. 

DIENSTJAAR 2013 

De raad nam in zitting dd. 6 november 2012 akte van het budget 2013 van 

de kerkfabriek St.-Bernardus met een exploitatietoelage van € 16.479,50. 

Bij zitting dd. 13 maart 2013 keurde de kerkraad St.-Bernardus de 

budgetwijziging goed. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om de gemeentelijke toelage te 

verhogen van € 16.479,50 naar € 24.923,04, ten gevolge van tal van 

onvoorziene kosten aansluitend op de restauratie.  De voorziene 

gemeentelijke toelage uit het meerjarenplan 2008 – 2013 wordt niet 

overschreden.  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging. 

Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies te willen verlenen aan de 

budgetwijziging nr 1 kerkfabriek St.-Bernardus en het bedrag van 

€ 24.923,03 als gemeentelijke toelage te voorzien. 

 

11.AGB NIEUWPOORT: AANDUIDING COLLEGE VAN COMMISSARISSEN 

De raad besloot in zitting dd. 12 april 2007 het autonoom gemeentebedrijf 

Nieuwpoort op te richten en keurde de statuten goed.  Aan de raad wordt 

gevraagd het voorstel te willen goedkeuren om de raadsleden Jos Decorte 

en Sabine Slembrouck aan te duiden als commissaris belast met het 

toezicht op de boekhouding en de jaarrekening van het AGB voor het jaar 



2013.  Aan de raad wordt eveneens voorgesteld om BDO Bedrijfsrevisoren 

uit Roeselare aan te duiden als bedrijfsrevisor voor het AGB Nieuwpoort 

voor het jaar 2013. 

 

12.W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 18 

DECEMBER 2013 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde agendapunten van de 

Buitengewone Algemene vergadering dd. 18 december 2013 van de WVI, 

met statutenwijzing, goed te keuren, en raadslid mevrouw A. Gheeraert 

aan te stellen als vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering. 

 

13.I.W.V.A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 20 

DECEMBER 2013 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde agendapunten van de 

Buitengewone Algemene Vergadering dd. 20 december 2013 van de 

I.W.V.A., met statutenwijziging, goed te keuren. Vermits de stad 

Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor deze 

algemene vergadering wordt voorgesteld om de heren B. Gunst, R. 

Woestijn, F. Lefevre en mevr. K. Debruyne-Vancoillie aan te stellen. 

 

14.ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING 

GASELWEST DD. 18 DECEMBER 2013 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde agenda, met 

statutenwijziging, van de algemene vergadering in buitengewone zitting 

van de intercommunale vereniging Gaselwest dd. 18 december 2013 goed 

te keuren.  Mevrouw G. Ardies-Vyncke en mevr. A. Gheeraert worden 

voorgesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende de 

gehele legislatuur. 

 

15.INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 25 

NOVELBER 2013 – AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN 

EVENTUELE PLAATSVERVANGER, BEPALING MANDAAT 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde agenda, met 

statutenwijziging, van de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax, 

goed te keuren.  Rekening houdend met de wijzigingen in het decreet 

worden voor de resterende duur van de legislatuur mevr. A. Gheeraert en 

de heer F. Lefevre, respectievelijk als vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld. 

 

16.SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NUMMER 1 STRUCTUREEL 

ONDERHOUD N356 GECOMBINEERD MET AANLEG FIETSPAD 

(MODULE 13) – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst nr. 1 tussen 

het Vlaamse Gewest, de I.W.V.A. en de stad Nieuwpoort voor de N356 

Ramskapellestraat tussen kmp. 0,000 en 0,7000 alsook tussen kmp. 1,250 

en 3,115 te willen aanvaarden en goed te keuren. 

Het Vlaamse Gewest wenst structureel onderhoud aan de rijweg uit te 



voeren, de I.W.V.A. wenst rioleringswerken uit te voeren, en de stad wenst 

een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad, oversteekplaatsen voor fietsers en 

verkeersremmende maatregelen en groeninfrastructuur uit te voeren.   

Aan de raad wordt voorgesteld om het Vlaamse Gewest aan te duiden als 

aanbestedende overheid. 

 

17.CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET 

BOVENGRONDS PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE 

BOUW VAN DRIE ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN 

HET BEHEER – BIJAKTE NR 4 

De raad keurde in zitting dd. 25 april 2013 de erfpachtovereenkomst goed 

met betrekking tot de bouw en de exploitatie van drie ondergrondse 

parkeergarages te Nieuwpoort tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion 

And Building CY.  Thans dringt een wijziging aan de bijakte zich op ten 

gevolge van de vraag tot wijziging van de samenstelling van het 

overlegcomité.  Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen 

goed te keuren en de voorgelegde bijakte nr 4 te willen aanvaarden. 

 

18.OPRICHTING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WONEN 

KOKSIJDE – NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt voorgesteld dat de Stad Nieuwpoort zou toetreden tot 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband, genaamd IGS Wonen 

Westkust Koksijde – Nieuwpoort.  Voor het verkrijgen van Vlaamse 

subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, 

dienen de deelnemende gemeenten immers een intergemeentelijke 

vereniging op te richten, overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001.  Aan 

de raad wordt eveneens gevraagd de opgestelde overeenkomst tussen 

beide gemeentebesturen, met statutaire draagkracht, te willen 

goedkeuren. 

 

19.INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WONEN KOKSIJDE – 

NIEUWPOORT: GOEDKEURING SUBSIDIEDOSSIER 

Aan de raad wordt voorgesteld om een subsidieaanvraag voor het IGS 

wonen Koksijde – Nieuwpoort bij Wonen Vlaanderen in te dienen, en om de 

kosten ten laste te nemen verbonden aan de oprichting van het IGS Wonen 

Westkust-Nieuwpoort zoals berekend in de subsidieaanvraag.  De raad 

wordt gevraagd het voorgelegde subsidiedossier te willen goedkeuren. 

 

20.INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WONEN KOKSIJDE – 

NIEUWPOORT: AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN 

Aan de raad wordt gevraagd om 3 afgevaardigden en plaatsvervangers aan 

te stellen om te zetelen in het beheercomité van het IGS Wonen Koksijde – 

Nieuwpoort. 

 

21.LOKAAL WOONOVERLEG: GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT 

NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde toewijzingsreglement inzake 

sociale huurwoningen en totstandkomingsprocedure te willen goedkeuren.  



Hierbij wordt voorrang bij de toewijzing van sociale woningen aan personen 

met een lokale binding, en worden 3 doelgroepen geïdentificeerd met een 

eigen voorrangsregeling.  De raad keurde eerder al, in zitting dd. 25 

september 2013, de visietekst goed van het gemeentelijk 

toewijzingsreglement over de doelgroepen en hun woonnoden.  Thans 

wordt aan de raad de definitieve versie ter goedkeuring voorgelegd.  

 


