
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 27 augustus 2015 – 

19u30 

 

1. GOEDKEURING BNIP SINT-BERNARDUSFEESTEN OP 21, 22 EN 23 

AUGUSTUS 2015 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegd Bijzonder Nood- en 

Interventieplan te willen goedkeuren naar aanleiding van de Sint-

Bernardusfeesten op 21, 22 en 23 augustus 2015. 

 

2. GOEDKEURING OVEREENKOMST GEMEENSCHAPSWACHTEN TUSSEN PZ 

WESTKUST EN DE STAD NIEUWPOORT 

Aan de raad wordt gevraagd om de overeenkomst tussen de stad Nieuwpoort 

en de politiezone Westkust betreffende de gemeenschapswachten 

geïntegreerde werking en samenwerking goed te keuren. 

 

3. BELASTING OP HET VERSTREKKEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE 

INLICHTINGEN – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 de belasting vast op het 

verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen. Thans wordt aan de raad 

voorgesteld om het artikel 4 van dit reglement aan te passen met de 

vermelding dat de belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat 

periodiek wordt vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het College 

van Burgemeester en Schepenen. Tegelijk wordt voorgesteld om in artikel 5 

van het reglement het volgende deel in de paragraaf te schrappen: ‘of vanaf 

de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning’. 

 

4. RETRIBUTIE BETALENDE ITEMS OP DE WEBSITE – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 31 juli 2009 de retributie betalende items op de 

website vast. Thans wordt aan de raad voorgesteld om het reglement aan te 

passen met de vermelding dat de retributie jaarlijks verschuldigd is. 

 

5. RETRIBUTIE OP DE DOOR DE BRANDWEER VERRICHTE OPDRACHTEN 

VAN BRANDPREVENTIE – OPHEFFING 

De raad stelde in zitting dd. 24 maart 2011 de retributie vast op de door de 

brandweer verrichte opdrachten van brandpreventie. In zitting dd. 23 oktober 

2014 werd de brandweerhervorming – Hulpverleningszone Westhoek 

vastgesteld met toetreding vanaf 1 januari 2015 waardoor deze retributie 

zonder voorwerp is. Aan de raad wordt gevraagd om de retributie op de door 

de brandweer verrichte opdrachten van brandpreventie op te heffen. 

 

6. RETRIBUTIE VERHALEN KOSTEN VERVOER ZIEKENWAGEN DIENST 100 

– OPHEFFING 

De raad stelde in zitting dd. 20 maart 2008 de retributie verhalen kosten 

vervoer ziekenwagen dienst 100 vast. In zitting dd. 23 oktober 2014 werd de 

brandweerhervorming – Hulpverleningszone Westhoek vastgesteld met 

toetreding vanaf 1 januari 2015 waardoor deze retributie zonder voorwerp is. 



Aan de raad wordt gevraagd om de retributie verhalen kosten vervoer 

ziekenwagen dienst 100 op te heffen. 

 

7. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN DE COMPRESSOR BRANDWEER – 

OPHEFFING 

De raad stelde in zitting dd. 31 juli 2009 de retributie vast op het gebruik van 

de compressor brandweer. In zitting dd. 23 oktober 2014 werd de 

brandweerhervorming – Hulpverleningszone Westhoek vastgesteld met 

toetreding vanaf 1 januari 2015 waardoor deze retributie zonder voorwerp is. 

Aan de raad wordt gevraagd om de retributie op het gebruik van de 

compressor brandweer op te heffen. 

 

8. RETRIBUTIE VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN DOOR DERDEN – 

OPHEFFING 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de retributie voor uitvoeren 

van werken voor rekening van derden vast. In zitting dd. 23 oktober 2014 

werd de brandweerhervorming – Hulpverleningszone Westhoek vastgesteld 

met toetreding vanaf 1 januari 2015 waardoor enkele artikels uit deze 

retributie zonder voorwerp zijn. Aan de raad wordt gevraagd om de voorziene 

brandweerprestaties uit de retributie voor het uitvoeren van werken door 

derden op te heffen. 

 

9. VASTSTELLING JAARREKENING 2014 

Aan de raad wordt gevraagd om de jaarrekening 2014 te willen vaststellen. 

Het resultaat op kasbasis bedraagt € 25.017.752 en de netto-

financieringsmarge bedraagt € 2.982.292. 

 

10. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 24 JUNI 2015 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de voorgelegde dagorde van de 

OCMW-raad dd. 24 juni 2015. 

 

11. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 5 AUGUSTUS 2015 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de voorgelegde dagorde van de 

OCMW-raad dd. 5 augustus 2015. 

 

12. AANKOOP PERCELEN IN HET KADER VERNIEUWEN VAN HET JAAGPAD 

LANGS DE IJZER TUSSEN SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK  EN 

RIOLERINGSWERKEN LANGS DE BRUGSEVAART 

 

13. VERKOOP PERCEEL GROND GELEGEN LEISTRAAT AAN DHR. EN MEVR. 

SIMONART LUC EN MARES NATHALIE – GOEDKEURING AKTE 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd tot de verkoop van een perceel 

grond door de stad Nieuwpoort aan dhr. Simonart Luc en mevr. Mares 

Nathalie met een opp. van 35ca gelegen Leistraat 28, aan de prijs van € 

1.925, te vermeerderen met de kosten van de akte. 

 

 



14. GRATIS GRONDAFSTAND DOOR DE WVI AAN DE STAD NIEUWPOORT 

– AMBACHTSTRAAT – GOEDKEURING AKTE 

Aan de raad wordt gevraagd om de verleden authentieke akte dd. 19 mei 

2015 inzake de kosteloze grondafstand door de WVI aan de stad Nieuwpoort 

voor het perceel gelegen Ambachtstraat sectie B nr. 341Y ter uitbreiding van 

de industriezone Noord de Noordvaart te willen goedkeuren. 

 

15. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – BUDGET 2016 

De bestuursraad van de protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting dd. 

30 mei 2015 het budget 2016 vast. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring 

te verlenen aan het budget en aan de exploitatietoelage ten bedrage van € 

8.443,47 ten laste van de stad. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

16. BRANDVEILIGHEID – VOORSCHOT OMSLAG BRANDWEERKOSTEN 

VOOR DE JAARREKENINGEN 2013 EN 2014 

Door de provinciegouverneur werd dd. 9 juli 2015 een voorstel tot voorschot 

van de forfaitaire bijdragen brandweer ontvangen voor de jaarrekeningen 

2013 en 2014, welke door de bevoegde minister is goedgekeurd. Aan de raad 

wordt gevraagd gunstig advies te willen verlenen aan het voorstel waarbij de 

voorschotten voor de jaarrekeningen 2013 en 2014 respectievelijk bepaald 

worden op € 17.394,65 en € 17.610,63. De nodige kredieten moeten worden 

voorzien bij budgetwijziging. 

 

17. VILLA HURLEBISE: BEPALING MINIMUM VERKOOPPRIJS EN 

VERKOOPPROCEDURE 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde verkoopprocedure voor de villa 

Hurlebise te willen goedkeuren en de voorgestelde minimale verkoopprijs van 

het pand vast te stellen op € 1.430.000. 

 

18. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT SCHIETSTAND 

Teneinde de prijzen toegankelijk te houden voor het gebruik van de 

infrastructuur van de schietstand wordt aan de raad gevraagd om de 

voorgestelde prijssubsidies te willen goedkeuren die voor de exploitatie aan 

het AGB Vrije Tijd zouden worden toegekend. 

 

19. BENAMING PLANTSOEN – STROOK GELEGEN TER HOOGTE VAN DE 

GANZEPOOT – GEDEELTE TUSSEN FIETSPAD EN DE PIETER 

DESWARTELAAN 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te geven voor de benaming 

Admiraal Ronarc’h aan het plantsoen, gelegen ter hoogte van de Ganzepoot 

tussen het fietspad en de Pieter Deswartelaan. 

 

20. STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT – VERVANGEN HOUTEN 

OPHAALPOORT – VOORSTEL GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze tot 

het vervangen van een houten ophaalpoort in de schouwingszaal van de 



stedelijke vismijn Nieuwpoort vast te stellen voor een ramingsbedrag van € 

10.980,00 (BTW incl.). 

 

21. RENOVEREN DAKBEDEKKING PAKHUIZEN VISMIJN – GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze tot 

het renoveren van de dakbedekking van sommige pakhuizen van de vismijn 

vast te stellen voor een ramingsbedrag van € 29.739,32 (BTW incl.). 

 

22. AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGS DE N356 RAMSKAPELLESTRAAT 

EN VERNIEUWEN VAN DE RIJWEG – ONDERGRONDS BRENGEN VAN DE 

KABELS EN HET LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE 

VERLICHTING (17 STUKS) IN DE FASE 2 VAK 6DE 

LINIESTRAAT/INKOMZONE RAMSKAPELLE-DORP (KANT ST. JORIS) 

Aan de raad wordt voorgesteld om, n.a.v. de aanleg van een fietspad langs de 

N56 Ramskapellestraat en het vernieuwen van de rijweg, de bovengrondse 

kabelnetten ondergronds te brengen en 17 nieuwe masten en armaturen te 

plaatsen voor de openbare verlichting. De kosten worden geraamd op € 

67.493,79 (BTW incl.). Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel te willen 

goedkeuren. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

23. AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGS DE N356 RAMSKAPELLESTRAAT 

EN VERNIEUWEN VAN DE RIJWEG – LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING (9 STUKS) IN DE FASE 1C 

VAK 6DE LINIESTRAAT/NOORDVAART 

Aan de raad wordt voorgesteld om, n.a.v. de aanleg van een fietspad langs de 

N56 Ramskapellestraat en het vernieuwen van de rijweg, 9 nieuwe masten en 

armaturen te plaatsen voor de openbare verlichting. De kosten worden 

geraamd op € 23.368,57 (BTW incl.). Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel 

te willen goedkeuren. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

24. BUITENSCHILDERWERKEN SINT GEORGIUSKERK – GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze tot 

het uitvoeren van buitenschilderwerken aan de Sint-Georgiuskerk te Sint-Joris 

vast te stellen voor een ramingsbedrag van € 12.781,23 (BTW incl.). De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

25. HOUTEN BERGING PETANQUECLUB – VOORSTEL TOT GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze tot 

het leveren en plaatsen van een houten berging aan het petanquelokaal vast 

te stellen voor een ramingsbedrag van 15.730,00 (BTW incl.). De nodige 

kredieten dienen te worden voorzien. 

 

26. UITBREIDEN GROEP BURGEMEESTERSCONVENANT 

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

groep ‘Van Zee tot IJzer’ met de gemeenten De Panne en Veurne binnen het 



burgemeestersconvenant met als collectief engagement 20% 

reductiedoelstelling te behalen. 

 

27. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER EN 

AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN 

De raad wordt verzocht het voorgelegde subsidiereglement voor het 

afkoppelen van hemelwater en afvalwater op privaat domein goed te keuren. 

 

28. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP SITE FLOREAL: STUDIEOPDRACHT 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorgelegde bestek tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan site Floreal, met een opp. van 22.000 

m², te willen aanvaarden en goedkeuren. De kosten voor de studieopdracht 

worden geraamd op € 40.000. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

29. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP VIERBARKE: STUDIEOPDRACHT 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorgelegde bestek tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan site Vierbarke, met een opp. van 

22.900 m², te willen aanvaarden en goedkeuren. De kosten voor de 

studieopdracht worden geraamd op € 40.000. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

30. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP BESTAANDE BEBOUWDE PERCELEN IN 

DE KARTUIZERDUINEN: UITBREIDEN ZONERING EN WIJZIGEN NAAM 

RUP 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel om de naam van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘bestaande bebouwde percelen in de 

Kartuizerduinen’ te wijzigen in ‘Kartuizerduinen’ en de uitbreiding van de 

zones te willen goedkeuren. 

 

31. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: WIJZIGING 

SAMENSTELLING ADVIESRAAD AD HOC ‘WAARDEVOLLE GEVELS 

NIEUWPOORT STADSCENTRUM’ 

Bij raadsbesluit dd. 26 februari 2015 werd de samenstelling van het 

adviesorgaan vastgesteld. Aan de raad wordt gevraagd om de wijziging binnen 

het adviesorgaan ad hoc ‘Waardevolle gevels Nieuwpoort Stadscentrum’ te 

willen aanvaarden en goedkeuren en het raadsbesluit dd. 26 februari 2015 in 

te trekken. 

 

32. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: SAMENSTELLEN 

ADVIESRAAD AD HOC ‘WAARDEVOLLE GEVELS NIEUWPOORT  

Aan de raad wordt gevraagd om de leden van de adviesraad ad hoc 

‘Waardevolle gevels Nieuwpoort’ aan te stellen. 

 

33. EXTRA TUSSENKOMST BUZZY PAZZ 

De raad stelde in zitting dd. 28 mei 2015 een reglement vast inzake de 

financiële tegemoetkoming voor de Buzzy Pazz waarbij jongeren tot 25 jaar, 

die sinds 1999 gedomicilieerd zijn in Nieuwpoort, een tussenkomst ontvangen 

van 50% bij aankoop van een Buzzy Pazz die automatisch wordt toegekend 



door De Lijn. Tevens in zitting dd. 28 mei 2015 werd de tussenkomst voor 

openbaar vervoer voor inwoners van 60 t/m 64 jaar afgeschaft. Aan de raad 

wordt voorgesteld om het vrijgekomen budget te gebruiken als extra 

tegemoetkoming van 25% bij aankoop van een Buzzy Pazz van De Lijn voor 

inwoners met een speciale kortingscode op de Voordeelpas jeugd-cultuur-

sport. 

 

34. REGLEMENT DE PASTORIE RAMSKAPELLE 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement ‘verhuur stadslokaal De 

Pastorie’ te willen vaststellen.  

 

35. REGLEMENT TAXICHEQUES 

Aan de raad wordt gevraagd het reglement ‘taxicheques’ te willen 

goedkeuren. De taxicheques zijn bestemd voor jongeren tussen 16 en 25 jaar 

uit Nieuwpoort en zijn bedoeld om de verkeersveiligheid voor deze jongeren te 

verhogen. De gemeenten Veurne, De Panne en Koksijde stappen mee in het 

project. Een taxicheque heeft een waarde van € 5. De jongeren kunnen een 

pakket taxicheques bestaande uit 6 genummerde stuks kopen voor € 5. 

 

36. HERVASTSTELLING SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOOL SINT-

JORIS 

De raad keurde in zitting dd. 9 december 2013 de hervaststelling van het 

schoolreglement voor de bassischool Sint-Joris goed. Aan de raad wordt 

gevraagd om het huidig schoolreglement dd. 9 december 2013 op te heffen en 

het nieuw schoolreglement te willen vaststellen. Bij de opmaak van het nieuwe 

schoolreglement werd rekening gehouden met het overleg binnen de 

schoolraad dd. 18 mei 2015. 

 

37. VASTSTELLING VERLOF- EN ACTIVITEITENKALENDER VAN DE 

GEMEENTESCHOOL ST.-JORIS – SCHOOLJAAR 2015-2016 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel van de verlof- en 

activiteitenkalender van de gemeenteschool St.-Joris voor het schooljaar 

2015-2016 te willen aanvaarden en goedkeuren. 

 

38. PERSONEELSDIENST – GOEDKEURING OVEREENKOMST PROJECT 

STUDIEONDERSTEUNING 

De raad keurde in zitting dd. 13 augustus 2014 de verlenging van het project 

studieondersteuning voor de periode 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015 

goed. Dit project heeft als doelstelling om kinderen met schoolse vertraging in 

hun gezin te begeleiden. Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel om de 

overeenkomst studieondersteuning tussen vzw Golfbreker en stad Nieuwpoort 

te willen goedkeuren voor de periode 1 september 2015 t/m 31 augustus 

2016. 


