
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 27 MEI 2014 

Raadzaal – 19.30 u 

 

1. TOEKENNING ERETITEL “ERE-AFSLAGER” 

Aan de raad wordt voorgesteld om aan de heer Albert Lansens, gepensioneerd afslager van de 

stedelijke vismijn, de titel van “ere-afslager” toe te kennen en zijn huldiging te laten plaatsvinden op 

de huldiging van de verdienstelijke reders op 9 juni 2014 in zaal Iseland. 

2. LENING FINANCIERING UITGAVEN 2014 

De raad wordt gevraagd het bestek tot het aangaan van een lening ter financiering van 

buitengewone uitgaven vast te stellen en de voorgestelde raming van de op te nemen lening te 

willen vaststellen. De totale opdracht bedraagt € 8.000.000. 

3. BELASTING OP DE TERREINEN VOOR OPENLUCHTRECREATIEVE VERBLIJVEN – HERVASTSTELLING 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de belasting vast op de terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven. Thans wordt aan de raad gevraagd het reglement opnieuw vast te 

stellen, ter verduidelijking van de wijze van inning en ter stipulering van wie belastingsplichtig is. 

4. BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 de belasting op de tweede verblijven vast. Thans wordt 

aan de raad voorgesteld om dit reglement aan te passen waarbij een differentiatie wordt ingevoerd 

van de grootte van het tweede verblijf. Door deze differentiatie bekomen de kleine tweede 

verblijven een grotere belastingvermindering. 

5. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN 

De raad stelde in zitting dd. 31 oktober 2013 de algemene milieubelasting op bedrijven vast, geldig 

voor het aanslagjaar 2013. Aan de raad wordt thans gevraagd om voor de aanslagjaren 2014 t/m 

2018 een jaarlijkse milieubelasting op bedrijven te heffen, die jaarlijks met 2 % wordt verhoogd. 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 23 APRIL 2014 

De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad in zitting op 23 

april 2014. 

7. ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. DD. 17 JUNI 2014 

Aan de raad worden ter goedkeuring, de agendapunten voorgelegd voor de algemene vergadering 

van de I.V.V.O. op 17 juni 2014. De raad wordt tevens gevraagd schepen Kris Vandecasteele als 

vertegenwoordiger en “onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging” aan te duiden 

voor de algemene vergaderingen van de I.V.V.O. 

8. GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING I.K.W.V. DD. 25 JUNI 2014 – AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER 

Aan de raad worden ter goedkeuring, de agendapunten voorgelegd voor de algemene vergadering 

van de I.K.W.V. op 25 juni 2014. De raad wordt tevens gevraagd de heer Wim Demeester, Astridlaan 

445/201 Nieuwpoort te willen aanduiden als vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering. 

9. I.W.V.A. JAARVERGADERING DD. 23 MEI 2014 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 14 april 2014 de agendapunten 

goed van de jaarvergadering van de I.W.V.A. die plaatsvond op 23 mei 2014, en stelde schepen Bert 

Gunst, mevr. Karin Debruyne-Vancoillie, de heer Roland Woestijn en de heer Frans Lefevre aan als 

vertegenwoordigers. Aan de raad wordt gevraagd dit besluit te willen bekrachtigen. 



10. W.V.I. ALGEMENE VERGADERING DD. 22 MEI 2014 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 5 mei 2014 de agendapunten goed 

van de algemene vergadering van de W.V.I. die plaatsvond op 22 mei 2014, en stelde mevr. Ann 

Gheeraert aan als vertegenwoordiger. Aan de raad wordt gevraagd dit besluit te willen bekrachtigen. 

11. ALGEMENE VERGADERING – TEVENS JAARVERGADERING GASELWEST DD. 20 JUNI 2014 

Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten van de algemene vergadering – tevens 

jaarvergadering – van de intercommunale vereniging Gaselwest dd. 20 juni 2014 te willen 

goedkeuren. De raad stelde eerder, in zitting dd. 31 januari 2013, mevr. Greet Ardies-Vyncke en 

mevr. Ann Gheeraert aan, als vertegenwoordigers voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende 

de gehele legislatuur. Aan de betrokken vertegenwoordigers wordt gevraagd hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de huidige gemeenteraadszitting. 

12. FIGGA – JAARVERGADERING DD. 20 JUNI 2014. GOEDKEURING AGENDAPUNTEN EN 

AANDUIDING VOLMACHTDRAGERS 

Aan de raad wordt gevraagd de agenda en afzonderlijke punten van de dagorde van de 

jaarvergadering – algemene vergadering van Figga dd. 20 juni 2014 te willen goedkeuren en mevr. 

Ann Gheeraert en mevr. Greet Ardies-Vyncke aan te duiden als respectievelijk effectief en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Aan de volmachtdragers wordt gevraagd hun stemgedrag af te stemmen op de besluiten genomen in 

de huidige gemeenteraadszitting. 

13. CEVI – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DD. 23 MEI 2014 

Het college van burgemeester en schepenen duidde in zitting dd. 5 mei 2014, de heer Benoit Willaert 

aan als plaatsvervanger voor schepen Bert Gunst die niet aanwezig kon zijn op de statutaire 

algemene vergadering van CEVI die plaatsvond op 23 mei 2014. Het college keurde in zitting dd. 12 

mei 2014 de agendapunten van deze vergadering goed. 

Aan de raad wordt gevraagd deze besluiten te willen bekrachtigen. 

14. DE LIJN – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD. 27 MEI 2014 

Het college van burgemeester en schepenen duidde in zitting dd. 19 mei 2014 mevr. Adina Counye 

aan als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Lijn op 27 mei 2014. Aan de raad 

wordt gevraagd dit besluit te willen bekrachtigen. 

15. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – REKENING DIENSTJAAR 2013 

De bestuursraad Protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting dd. 19 maart 2014 de rekening 

vast van het dienstjaar 2013. De gemeentelijke exploitatietoelage werd niet overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze rekening gunstig te adviseren. 

16. KERKFABRIEK ST.-LAURENTIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad van de parochie St.-Laurentius stelde in zitting dd. 13 maart 2014 de rekening vast van 

de kerkfabriek van het dienstjaar 2013. De gemeentelijke toelage werd niet overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze rekening gunstig te adviseren. 

17. KERKFABRIEK ST.-GEORGIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad van de parochie St.-Georgius stelde in zitting dd. 11 maart 2014 de rekening vast van de 

kerkfabriek van het dienstjaar 2013. De gemeentelijke toelage werd niet overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze rekening gunstig te adviseren. 

18. KERKFABRIEK ST.-BERNARDUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad van de parochie St-Bernardus stelde in zitting dd. 5 februari 2014 de rekening vast van 



de kerkfabriek van het dienstjaar 2013. De gemeentelijke toelage werd niet overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze rekening gunstig te adviseren. 

19. KERKFABRIEK O.L.-VROUW – JAARREKENING DIENSTJAAR 2013 

De kerkraad van de parochie O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 21 januari 2014 de rekening vast van de 

kerkfabriek van het dienstjaar 2013. De gemeentelijke toelage werd niet overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze rekening gunstig te adviseren. 

20. MEMORANDUM WESTHOEKOVERLEG N.A.V. VLAAMSE EN FEDERALE VERKIEZINGEN 2014 

Naar aanleiding van de Vlaamse en Federale verkiezingen 2014 werd door het Westhoekoverleg een 

memorandum opgesteld waarin aandacht gevraagd wordt voor 5 punten: 

- meer bestuurskracht door samenwerking in de Westhoek; 

- ontwikkelingsmogelijkheden voor de stedelijkheid in de Westhoek; 

- regionale benadering voor welzijn en woonbeleid; 

- mobiliteit voor het platteland; 

- volwasseneneducatie en hoger onderwijs. 

Aan de raad wordt gevraagd dit memorandum te willen goedkeuren. 

21. O.L.-VROUWKERK – LOT GEVELS – TERMIJNSVERLENGING 

De raad stelde in zitting van 4 juni 2009 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast voor de 

restauratie van de gevels van de O.L.-Vrouwkerk. Het college van burgemeester en schepenen gunde 

in zitting dd. 20 juni 2011 de opdracht aan de n.v. Vandendorpe Arthur voor een bedrag van 

€ 1.382.243,50 (BTW incl.). Bij ministerieel besluit dd. 14 februari 2011 werd een restauratiepremie 

ten bedrage van € 1.140.247,96 toegekend. 

Bij schrijven dd. 5 februari 2014 vraagt de n.v. Vandendorpe Arthur een termijnverlenging voor het 

lot 1 – restauratie gevels.  

Gelet op het gunstig advies van de architect Marc Sobry dd. 9 maart 2014, wordt aan de raad 

voorgesteld de gevraagde termijnverlenging van 35 dagen goed te keuren mits deze geen aanleiding 

geeft tot enige schadevergoeding. 

22. WEGEN EN RIOLERINGSWERKEN KONINGIN ELISABETHLAAN EN SLACHTHUISSTRAAT. 

ONTWERP 

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerpdossier voor de wegen- en rioleringswerken 

Slachthuisstraat – Koningin Elisabethlaan dd. 15 mei 2014 te willen goedkeuren. De kosten zijn 

geraamd op € 802.581,49 (BTW incl.) waarvan € 238.024,81 (BTW incl.) ten laste van de stad. De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

23. VERNIEUWEN VAN DE GOETHALSSTRAAT, LEFEBVRESTRAAT EN VLAANDERENSTRAAT TUSSEN 

DE ZEEDIJK EN DE ALBERT I LAAN – ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier ‘vernieuwen van de Goethalsstraat, 

Lefebvrestraat en Vlaanderenstraat tussen de Zeedijk en de Albert I laan’ voorgelegd. Het 

ramingsbedrag van deze opdracht wordt voorzien op € 551.215,46 (BTW incl.); hiervan is 

€ 367.146,62 (BTW incl.) ten laste van de stad en € 184.068,84 (excl. BTW) ten laste van de I.W.V.A. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

24. VERNIEUWEN VAN HET JAAGPAD LANGS DE IJZER TUSSEN SLUIZENCOMPLEX EN VVW 

WESTHOEK EN RIOLERINGSWERKEN LANGS DE BRUGSEVAART – AANGEPAST ONTWERPDOSSIER 

De raad keurde in zitting dd. 26 februari 2009 het definitief ontwerpdossier goed voor de opdracht 

‘Vernieuwen van het jaagpad langs de IJzer tussen het Sluizencomplex en VVW Westhoek, 

Rioleringswerken in de Brugsevaart’. Door de wijziging in de wet inzake overheidsopdrachten werd 

het ontwerpdossier aangepast. Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op € 1.214.184,46 (BTW incl.), 



waarvan € 141.011,71 (BTW incl.) ten laste van de stad en € 737.189,25 (BTW excl.) ten laste van de 

I.W.V.A. en € 335.983,50 (BTW excl.) ten laste van de Waterwegen en Zeekanaal. 

25. LEVEREN VAN 68 COLUMBARIUMELEMENTEN EN 50 URNENKELDERS VOOR HET STEDELIJK 

KERKHOF 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek ‘leveren van columbariumelementen en 

urnenkelders’ dd. 21 maart 2014, voor een geraamd bedrag van € 25.000 (BTW incl.) te willen 

goedkeuren. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

26. AANKOOP COMPUTERS VOOR DE GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van 4 vaste computers 

en 13 laptops voor de gemeenteschool De Pagaaier. De kostprijs is geraamd op € 12.600, 00 (BTW 

incl.). De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

27. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I LAAN VAK CARDIJNLAAN–LOUISWEG  – 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NR. 1 (DIENSTEN) – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst nr. 1 (diensten) tussen 

het Vlaamse gewest, de stad Nieuwpoort en de I.W.V.A. te willen aanvaarden en goed te keuren. Het 

betreft een overeenkomst voor de vernieuwing van de Albert I laan – vak Cardijnlaan/Louisweg, 

waarbij door het Vlaamse Gewest een studie zou gebeuren voor het aanleggen van een vrij liggend 

dubbelrichtingsfietspad, oversteekplaatsen voor fietsers en groeninfrastructuur, en door de I.W.V.A. 

een studie voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. De overeenkomst voorziet dat de 

stad het aandeel van het Vlaamse gewest zal préfinancieren. De nodige kredieten zijn voorzien. 

28. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I LAAN  VAK CARDIJNLAAN-LOUISWEG – 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NR. 2 (WERKEN) – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst nr. 2 (werken) tussen het 

Vlaamse gewest, de stad Nieuwpoort en de I.W.V.A. te willen aanvaarden en goed te keuren voor de 

uitvoering van de werken vermeld in het vorige agendapunt. 

29. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WONEN KOKSIJDE – NIEUWPOORT: WIJZIGING 

ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN + AANDUIDING 1 EXTRA AFGEVAARDIGDE EN PLAATSVERVANGER 

VOOR HET BEHEERSCOMITÉ 

De raad besloot in zitting dd. 31 oktober 2013 de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Wonen 

Koksijde –Nieuwpoort op te richten en 3 afgevaardigden en plaatsvervangers aan te stellen om te 

zetelen in het beheerscomité. Thans wordt aan de raad voorgesteld om, aansluitend op het voorstel 

van het beheerscomité IGS Wonen Koksijde – Nieuwpoort in zitting dd. 15 april 2014, de statuten aan 

te passen waarbij 4 afgevaardigden en plaatsvervangers kunnen worden aangesteld. Aan de raad 

wordt gevraagd een bijkomende afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden. 

30. JAARREKENING 5-ART 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de jaarrekeningen, het verslag van de accountant en 

het werkingsverslag van de projectvereniging 5-Art 2013. 

31. VERANTWOORDINGSNOTA 2013. JEUGDWERKBELEIDSPLAN 2011 – 2013 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde verantwoordingsnota 2013, verbonden aan het 

Jeugdwerkbeleidsplan 2011 – 2013, te willen goedkeuren. In dit plan was in 2013 € 300.000 voorzien 

voor de aanleg van een nieuw skateterrein; dit wordt overgedragen naar het jaar 2014. 

Het indienen van een verantwoordingsnota is een vereiste om de resterende 10 % van de subsidies 

(€3.301,47) uitbetaald te krijgen. 



32. ACTIES BELEIDSPLAN KINDERARMOEDEBESTRIJDING 

In uitvoering van het decreet dd. 21 maart 2003 betreffende armoedebestrijding en aansluitend op 

de omzendbrief dd. 14 februari 2014 betreffende subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding, 

wordt aan de raad ter goedkeuring het beleidsplan kinderarmoedebestrijding voorgelegd. Dit plan 

omvat volgende acties: aanstelling buurtwerker/ervaringsdeskundige, opstarten ontmoetingshuis, 

bonnen aankoop babyuitzet, pampers, terugbetaling babymelk, formuleren van een gezamenlijke 

visie op kinderarmoede en verder uitbouwen van een traject tot participatie. 

Principieel wordt een subsidie van € 25.000 voor de stad Nieuwpoort voorzien door de Vlaamse 

overheid voor kinderarmoedebestrijding. 

33. PERSONEEL – FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEER ONDERLUITENANT – VRIJWILLIGER 

De raad verklaarde in zitting dd. 27 februari 2014 één betrekking van onderluitenant vrijwilliger 

brandweer vacant. Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde functieomschrijving van 

luitenant of onderluitenant te willen goedkeuren. 

34. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLENGEMEENSCHAP STRAND EN 

POLDER 2014 – 2020 

De huidige scholengemeenschap Strand & Polder loopt na een periode van 3 jaar op 31 augustus 

2014 af; een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement voor de werking van 

het beheerscomité dient bijgevolg te worden vastgesteld. Aan de raad wordt gevraagd de 

voorgelegde overeenkomst en huishoudelijk reglement voor de periode 2014 – 2020 te willen 

goedkeuren. 

35. WIJZIGING INDIENDATUM KANDIDATUREN VOOR DE BETREKKING VAN ONDERLUITENANT-

VRIJWILLIGER BRANDWEER 

De raad verklaarde in zitting dd. 27 februari 2014 één betrekking van onderluitenant vrijwilliger 

brandweer vacant en legde de uiterlijke indiendatum van kandidaturen vast op 15 mei. Thans wordt 

aan de raad gevraagd om die datum te wijzigen naar 15 augustus. 


