
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 29 DECEMBER 2014 

RAADZAAL 9u  

 

1. AANSTELLING LID WIJKRAAD NIEUWPOORT-BAD 

Aan de raad wordt voorgesteld om de heer Daniël De Meester aan te stellen als 

stemgerechtigd lid in de wijkraad Nieuwpoort-Bad. 

2. GOEDKEURING BNIP AFSCHAKELPLAN WINTER 2014-2015 

Het college keurde in zitting dd. 8 december 2014 het BNIP afschakelplan winter 2014-2015, 

elektriciteitsschaarste en black-out goed zoals opgemaakt door de ambtenaar noodplanning.  

Aan de raad wordt gevraagd dit plan te willen goedkeuren. 

3. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 

Aan de raad wordt gevraagd om voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende belasting van 5 

% te vestigen op de personenbelasting aanslagjaar 2015. 

4. VASTSTELLING OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING AANSLAGJAAR 2015 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2015 1.700 gemeentelijke 

opcentiemen op de onroerende voorheffing te vestigen. 

5. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING AANSLAGJAAR 

2015 

De raad besloot in zitting dd. 29 december 2005 om per 1 januari 2006 een gemeentelijke 

saneringsbijdrage te heffen ter hantering van het principe “de vervuiler betaalt’.  Aan de raad 

wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2015 een saneringsbijdrage van 1,4 x de 

Bovengemeentelijke Saneringsbijdrage van toepassing in 2015, aan te rekenen via de 

waterfactuur.  Daarnaast wordt voor het aanslagjaar 2015 eveneens een gemeentelijke 

saneringsvergoeding aangerekend voor eigen waterwinning gelijk aan het tarief van de 

gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de opgenomen m³water. De kortingsregels 

voor grootverbruikers zou in 2015 enkel toegepast worden voor de landbouwers-

grootverbruikers. 

6. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, KRAMEN, TAFELS EN 

STOELEN ENZ… OP HET OPENBAAR DOMEIN 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2015 t/m 2019 een belasting te 

vestigen op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, 

automaten enz… op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar 

domein het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst of een concessie.  Vanaf het 

aanslagjaar 2015 zou deze belasting jaarlijks met 2 % verhoogd worden. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgestelde reglement te willen goedkeuren. 

7. VASTSTELLING BEGROTINGSREKENING EN JAARREKENING STADSBESTUUR NIEUWPOORT 

DIENSTJAAR 2013 

De raad wordt verzocht de begrotings- en jaarrekening dienstjaar 2013, zoals voorgesteld 

door het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2014, te willen goedkeuren. 

8. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR 2 STADSBESTUUR NIEUWPOORT DIENSTJAAR 2014 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019, en het budget 

2014 goed. 

Aan de raad wordt thans ter goedkeuring de budgetwijziging nr 2 dienstjaar 2014 

voorgelegd. 



9. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 STADSBESTUUR NIEUWPOORT N.A.V. 

BUDGET 2015.   

Aan de raad wordt ter goedkeuring het meerjarenplan 2014-2019 voorgelegd. 

10. GOEDKEURING BUDGET 2015 STADSBESTUUR NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd het budget 2015 van het stadsbestuur Nieuwpoort goed te 

keuren. 

11. JAARREKENING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT PER 31 DECEMBER 2013  

Aan de raad wordt gevraagd de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Nieuwpoort, zoals afgesloten per 31 december 2013, te willen goedkeuren, en een dotatie 

gelijklopend met het verlies van het boekjaar 2013 voor een totaal bedrag van € 264.387,06 

te willen goedkeuren teneinde de werking van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort 

te verzekeren.  

12. GOEDKEURING WIJZIGING MEERJARENPLAN N.A.V. BUDGETWIJZIGING 2014/1 DIENSTJAAR 

2014 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort te willen goedkeuren. 

13. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2014/1 DIENSTJAAR 2014 VAN HET AUTONOOM 

GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd om de budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2014 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort te willen goedkeuren. 

14. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 VAN HET AGB NIEUWPOORT N.A.V. BUDGJET 

2015 

Aan de raad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014 – 2019 van het AGB Nieuwpoort te 

willen goedkeuren. 

15. GOEDKEURING BUDGET 2015  VAN HET AGB NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort te 

willen goedkeuren. 

16. OCMW – BUDGETWIJZIGING 2014 NR 1: EXPLOITATIEBUDGET 

De gemeenteraad nam in zitting dd. 10 april 2014 akte van het budget 2014 van het OCMW 

Nieuwpoort.  Thans wordt aan de raad gevraagd kennis te willen nemen van de 

budgetwijziging nr 1 exploitatiebudget dienstjaar 2014.  De gemeentelijke bijdrage blijft 

ongewijzigd. 

17. OCMW – BUDGETWIJZIGING 2014 NR 2: INVESTERINGSBUDGET 

De gemeenteraad nam in zitting dd. 10 april 2014 akte van  het budget 2014 van het OCMW 

Nieuwpoort.  Thans wordt aan de raad gevraagd kennis te willen nemen van de 

budgetwijziging nr 2 investeringsbudget dienstjaar 2014.  De gemeentelijke bijdrage blijft 

ongewijzigd. 

18. OCMW – AANPASSING STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 

De raad van het OCMW Nieuwpoort stelde in zitting dd. 23 december 2014 het strategische 

meerjarenplan 2014 – 2019 vast.  Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 

aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW Nieuwpoort. 

De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd 

19. OCMW – BUDGET 2015 

De gemeenteraad nam in zitting dd. 10 april 2014 akte van het budget 2015 van het OCMW 

Nieuwpoort. De raad van het OCMW Nieuwpoort stelde in zitting dd. 23 december 2014 het 

budget 2015 vast, budget dat past binnen het strategische meerjarenplan 2014 – 2019.  Aan 

de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2015. 



20. GEBRUIKSOVEREENIKOMST TUSSEN DE STAD EN HET AGB BETREFFENDE DE OPENBARE 

BIBLIOTHEEK NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt een ontwerpovereenkomst voorgelegd, waarbij een gebruiksrecht van de 

openbare bibliotheek wordt verleend aan het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuwpoort. 

21. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK 

De raad keurde in zitting dd. 14 februari 2008 de beheersovereenkomst goed tussen de stad 

Nieuwpoort en het AGB.  Aansluitend op het besluit van de gemeenteraad dd. 29 december 

2014 houdende het verlenen van de opdracht aan het AGB tot exploitatie van de stedelijke 

bibliotheek wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde recht op toegang tot de bibliotheek 

en de prijzen voor het ontlenen van werken te willen goedkeuren.  De raad wordt eveneens 

verzocht de voorgestelde prijssubsidie te willen goedkeuren die voor de exploitatie aan het 

AGB Nieuwpoort zou worden toegekend omwille van de beperking van de prijzen. 

22. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CENTRUM YSARA, CITY & ZWEMBADCOMPLEX ANNEX 

SPORTHAL: AANPASSING FACTOR 

De raad kende in zitting dd. 25 april 2013 een prijssubsidie toe aan het AGB Nieuwpoort voor 

recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie (Ysara) 

en voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex annex sporthal, gelijk aan de prijs 

(inclusief 6 % BTW) vermenigvuldigd met een factor 5,20 vanaf het dienstjaar 2012. 

Uit een analyse van de jaarrekening 2013 van het AGB blijkt dat de factor inzake prijssubsidie 

dient aangepast te worden. 

Aan de raad wordt thans voorgesteld om vanaf het dienstjaar 2014 aan het AGB een 

prijssubsidie toe te kennen gelijk aan de prijs (inclusief 6 % BTW) die de bezoeker voor recht 

op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 2,67 vanaf het dienstjaar 2014. 

23. ENERGIE- EN ONDERHOUDSSUBSIDIE AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT 

De raad keurde in zitting dd. 14 februari 2008 de beheersovereenkomst tussen het AGB en de 

Stad Nieuwpoort goed.  Gelet op de stijgende energiekosten wordt aan de raad voorgesteld 

om voor het dienstjaar 2014 een energie – en onderhoudssubsidie te verlenen aan het AGB 

ten bedrage van € 285.000 en voor het dienstjaar 2015 een energie- en onderhoudssubsidie 

ten bedrage van € 290.700. 

24. LEVEREN VAN DRIE DIENSTVOERTUIGEN VOOR DE CELHOOFDEN EN DRIE LICHTE VRACHTEN 

VOOR DE TECHNISCHE DIENST – GOEDKEURING 

Voor de technische dienst moeten twee lichten vrachten rijbewijs B met enkele cabine een 

lichte vracht rijbewijs B met dubbele cabine te worden aangekocht.  De aankoop wordt 

geraamd op € 100.000 (BTW incl.).  Daarnaast wordt voorgesteld om voor de celhoofden drie 

dienstvoertuigen aan te kopen, waardoor het totale ramingsbedrag op € 145.000 (incl. BTW) 

wordt vastgelegd.  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budget 2015.  De 

opdracht zou worden gegund bij openbare aanbesteding. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen goedkeuren.   

25. ONDERGRONDSE PARKINGS: ERFPACHTOVEREENKOMST 

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 blijkt dat bepaalde modaliteiten uit de erfpachtovereenkomst achterhaald zijn zoals de 

start van de erfpacht (gewijzigd naar 1 januari 2015 i.p.v 1 januari 2014), het feit dat er 

ondertussen een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor de bouw van de 

ondergrondse parkings tussen Ysara en de Lombardsijdestrat en Ysara en de Havengeul, en 

het feit dat er tot op heden geen stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor de 

bouw van de ondergrondse parking op het Nieuwlandplein. 



Aan de raad wordt bijgevolg gevraagd om het raadsbesluit dd. 25 april 2013 in te trekken en 

de voorgestelde erfpachtovereenkomst dd. 29 december 2014 betreffende de bouw en 

exploitatie van drie ondergrondse parkeergarages te Nieuwpoort tussen de Stad Nieuwpoort 

en Promotion and Building CY te willen goedkeuren.  De raad wordt tevens verzocht 

goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie van de gronden waar de ondergrondse parkings 

worden gebouwd. 

26. ONDERGRONDSE PARKINGS: GOEDKEURING ERFPACHTAKTE 

De raad keurde in zitting dd. 16 augustus 2012 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze 

vast van de concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een  

erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het beheer.  Aan de 

raad wordt ter goedkeuring de erfpachtakte voorgelegd opgemaakt door notarissen Jo Vileyn 

en Stefanie Dauw houdende de vestiging van een splitsbaar erfpachtrecht voor de duur van 

99 jaar vanaf 1 januari 2015 en dit op het goed gelegen op het Nieuwlandplein, Dienstweg 

Havengeul tussen Ysara en Lombardsijdestraat en tussen het centrum Ysara en Havengeul 

waar ondergrondse parkings worden gebouwd. 

De raad wordt tevens gevraagd in te stemmen met de voorgestelde canon welke de 

erfpachthouder verschuldigd is aan de stad. 

27. GEMEENTELIJK RUP NIEUWLANDPLEIN: VOORLOPIGE AANVAARDING 

De raad stelde in zitting dd. 24 november 2011 de b.v.b.a. Geomex uit Staden aan als urbanist 

voor het opmaken van het Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein.  Het voorontwerp  

Gemeentelijk RUP Nieuwlandplein werd door de urbanist aangepast aan het verslag van de 

plenaire vergadering van 18 september 2014 en wordt thans ter voorlopige aanvaarding aan 

de gemeenteraad voorgelegd. 

28. AVONDMARKTEN 2015 – 2016 – 2017 

Aan de raad wordt gevraagd een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor de organisatie van 

avondmarkten voor de periode 2015-2016-2017, verlengbaar met 3 x 1 jaar. 

Bij schrijven dd. 21 oktober 2014 verleenden de Shoppinghandelaars Nieuwpoort en de 

Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad hun goedkeuring aan de voorgestelde data en 

locaties 2015. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgestelde lastenboek te willen goedkeuren. 

29. INZETTEN VRIJWILLIGERS – BEPALEN KOSTENVERGOEDING 

Aan de raad wordt voorgesteld om aan de vrijwilligers die ingezet worden door de stad vanaf 

1 januari 2015 de maximum forfaitaire vrijwilligersvergoeding die te vinden is op de website 

van de provincie West-Vlaanderen, toe te kennen.  De vergoeding wordt berekend per 

gepresteerd uur vrijwilligerswerk.  Uitzondering hierop zijn de erkende gidsen die voor hun 

gidsbeurten in elk geval de maximum forfaitaire vrijwilligersvergoeding per dag toegekend 

krijgen, en de vrijwilligers die instaan voor de bar van Ysra die een vrijwilligersvergoeding van 

€ 25 per dag. 

BESLOTEN ZITTING 
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