
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 25/02/16 – 19u30 – RAADZAAL 

1. RETRIBUTIE VOOR OPHALING VAN GROF HUISVUIL EN FG(T)-CONTAINERS – WIJZIGING 

Naar aanleiding van de door de I.V.V.O. aangekondigde prijsverhoging voor de huurprijs van 

kantelsloten voor de diftar minicontainers wordt aan de  raad gevraagd het raadsbesluit dd. 

11 oktober 2007 houdende vaststelling van de retributie voor ophaling van grof huisvuil en 

Ff(t)-containers aan te passen.  Deze containers kunnen op vraag uitgerust worden met een 

kantelslot dat door de I.V.V.O ter beschikking worden gesteld tegen een éénmalige huurkost 

van € 30 (incl. BTW) per slot. 

 

2. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde bijdragen 2016 van de stad Nieuwpoort aan de 

Politiezone Westkust – zijnde € 15.338,00 voor de nood- en interventieambtenaar en € 

1.500.000 als investeringssubsidie - te willen goedkeuren. 

 

3. TOETREDEN GIS INFRAX 

Aan de raad wordt voorgesteld toe te treden tot het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband “Infrax West” voor de GIS-activiteit.  Hiermee heeft de gemeente 

een inbreng in het beheer van GIS-relateerde data in zake topografie, cartografie en 

geografie van datgene wat zich boven, op en onder het openbaar en/of privédomein bevindt, 

met het oog op verwerking ervan door de deelnemende gemeenten op het GIS-platform. De 

toetreding tot dit platform betekent een enorme meerwaarde voor de werking van diverse 

diensten van het stadsbestuur. Infrax West rekent voor deze activiteit € 1,3/inwoner voor de 

eerste schijf van 10.000 inwoners, en € 1,15/inwoner voor de schijf tot 20.000 inwoners; 

voor Nieuwpoort zou de jaarlijkse kostprijs bepaald worden op € 14.538. Deze kostprijs zal 

jaarlijks geëvalueerd worden en kan bij beslissing van de raad van bestuur van Infrax West 

jaarlijks worden herzien waarbij een statutair maximum van € 2,5 werd bepaald. 

 

4. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CENTRUM YSARA, CITY & ZWEMBADCOMPLEX. AANPASSING 

FACTOR 

De stad wenst de toegangsgelden voor gebruik van het zwembadcomplex en voor de 

evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in Ysara en City, toegankelijk 

te houden voor iedereen.  Via het systeem van derdebetaler dient de stad in te staan voor de 

subsidiëring van toegangsgelden door middel van toekenning van prijssubsidies. 

Aan de raad wordt voorgesteld om aan het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd een 

prijssubsidie toe te kennen voor het recht op toegang tot evenementen van cultuur of 

vermaak van eigen programmatie (Ysara/City) en voor het recht op toegang tot het 

zwembadcomplex gelijk aan de prijs die de bezoeker voor recht op toegang betaalt 

vermenigvuldigd met een factor 3,12 voor het dienstjaar 2015.  Tegelijk wordt aan de raad 

voorgesteld om voor het dienstjaar 2016 de factor 2,8 toe te passen. 

 

5. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 JANUARI 2016 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad 

Nieuwpoort in zitting dd. 27 januari 2016. 

 

6. KLACHTENRAPPORT 2015 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van het klachtenrapport 2015. 

 



7. SUBSIDIE AAN NIEUWPOORTSE ERKENDE SPORTCLUBS ALS TUSSENKOMST IN DE FACTUUR 

VOOR HET GEBRUIK VAN EEN EXTERNE SPORTZAAL 

Aan de raad wordt voorgesteld een financiële tussenkomst te verlenen aan erkende 

Nieuwpoortse sportclubs die genoodzaakt zijn een externe sportzaal te huren voor hun 

activiteiten. Deze tussenkomst wordt bepaald op 60 % van de factuur met een 

maximumsubsidie van € 500 per jaar per sportclub en zou worden uitbetaald na voorlegging 

van de factuur.  Een voorafgaande schriftelijke aanvraag dient te worden gericht tot het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

8. SNOEIEN EN ROOIEN VAN HOOGSTAMMEN VERSPREID OP HET GRONDGEBIED 

NIEUWPOORT VOORJAAR 2016 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek ‘snoeien en rooien van hoogstammen 

verspreid op het grondgebied Nieuwpoort voorjaar 2016’ voorgelegd, met een 

ramingsbedrag van € 35.000 (BTW incl.). 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

9. HERAANLEG SPEELPLEIN KINDERBOERDERIJ 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek ‘heraanleg speelplein kinderboerderij’ 

voorgelegd, met een ramingsbedrag van € 65.000 (BTW incl.) 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

10. HERINRICHTING PRINS MAURITSPARK FASE 1 – TERMIJNVERLENGING 

De raad stelde in zitting dd. 25 juni 2015 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze voor 

de herinrichting Prins Mauritspark Fase 1 vast voor een ramingsbedrag van € 360.000 (BTW 

incl.).  Bij besluit dd. 9 september2015 gunde het college van burgemeester en schepenen de 

opdracht aan NV Frans Maes uit Lendelede voor een bedrag van € 331.094,12 (BTW excl.) of 

€ 400.623,89 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde termijnverlengingen te willen aanvaarden en 

goed te keuren. 

 

11. STUDIEOVEREENKOMST – VERNIEUWEN P. DESWARTELAAN, LANGESTRAAT, 

RECOLLETTENSTRAAT EN SCHIPSTRAAT EN STUDIEOVEREENKOMST HERAANLEG VAN DE 

MARKTSTRAAT EN AANLEGGEN BIJKOMENDE PARKEERPLAATSEN MARKTPLEIN – BIJAKTE 

NR 1 

De raad stelde in zitting dd. 19 juni 2008 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

voor de studieovereenkomst ‘Bouwen van een aanmeerinfrastructuur in de P. Deswartelaan, 

vernieuwen van de P. Deswartelaan, Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat’ voor een 

ramingsbedrag van € 5.000.000 (BTW incl.). De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het 

bestek goed ‘Studie Heraanleg Marktstraat en aanleggen bijkomende parkeerplaatsen op het 

marktplein’ voor een ramingsbedrag van € 25.000 (BTW incl.) voor de studie. 

Beide studieopdrachten werden gegund aan de n.v. S.C.E.S. uit Brugge. 

Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde bijakte nr 1, zoals aanvaard door het 

college van burgemeester en schepenen, in zitting dd. 19 januari 2016, te willen goedkeuren. 

Deze bijakte voorziet dat: 

- de studie van de Recollettenstraat uit de studieovereenkomst ‘Vernieuwen P. 

Deswartelaan, Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat’ wordt gehaald; 

- de studieovereenkomst ‘Heraanleg Marktstraat en aanleg bijkomende parkeerplaatsen op 

het marktplein’ wordt uitgebreid met de studie van de Oostendestraat tussen de Langestraat 



en huisnummer 12; 

- de studieovereenkomst ‘Vernieuwen van de P. Deswartelaan, Langestraat, 

Recollettenstraat en Schipstraat’ wordt uitgebreid met de studie van de Potterstraat. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12.  STUDIEOVEREENKOMST: VERNIEUWEN VAN DE SINT-JACOBSTRAAT, VALKESTRAAT, 

KAAISTRAAT, POTTERSTRAAT EN ZANDSTRAND + SANERING AFVALWATER KROMME HOEK 

– BIJAKTE NR 1 

De raad stelde in zitting dd. 16 augustus 2007 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze 

vast voor de studieovereenkomst ‘Vernieuwen van de St.-Jacobstraat, Valkestraat, 

Kaaistraat, Potterstraat en Zandstraat + sanering afvalwater Krommehoek’ voor een 

ramingsbedrag van € 1.150.000 (BTW incl.). 

Het college gunde in zitting dd. 15 oktober 2007 de studieopdracht aan de n.v. Studiebureau 

Haegebaert uit Oostende. 

Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde bijakte nr 1 aan deze studieovereenkomst 

te willen goedkeuren.  Deze bijakte voorziet dat: 

- de studie van de Potterstraat uit de studieovereenkomst ‘Vernieuwen van de St.-

Jacobstraat, Valkestraat, Kaaistraat, Potterstraat en Zandstraat + sanering afvalwater 

Kromme Hoek’ wordt gehaald; 

- de studieovereenkomst ‘Vernieuwen van de St.-Jacobstraat, Valkestraat, Kaaistraat, 

Potterstraat en Zandstraat + sanering afvalwater Kromme Hoek’ wordt uitgebreid met de 

studie van de Recollettenstraat; 

- de studie voor de Oostendestraat tussen Langestraat en nummer 12 niet verder wordt 

gezet. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

13. WEGENIS EN RIOLERINGSWERKEN IN DE ELISALAAN/FRANSLAAN/LOMBARDSIJDELAAN 

TUSSEN ALBERT I-LAAN EN DIENSTWEG HAVENGEUL – ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier ‘Wegenis- en rioleringswerken in de 

Elisalaan/Franslaan/Lombardsijdelaan tussen Albert I-laan en Dienstweg Havengeul’ ter 

goedkeuring voorgelegd.  Het ramingsbedrag bedraagt € 690.686,98 (BTW incl.) waarvan € 

460.149,84 (BTW incl.) ten laste van de stad. 

De werken voorzien het aanleggen van een nieuwe riolering, de aanleg van de rijwegen in 

Argentijns porfiermozaïekkeien, de aanleg van een parkeerstrook in de Lombardsijdestraat in 

grijze graniet mozaïekkeien en de aanleg van voetpaden in natuursteentegels Argentijns 

porfier. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

14. LEVEREN VAN TWEE ZITMAAIERS MET OPVANG VOOR DE GROENDIENST + OVERNAME 

TWEE OUDE ZITMAAIERS 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de aankoop van twee zitmaaiers 

met opvang, voor de groendienst.  De kosten zijn geraamd op € 40.000 (BTW incl.), 

overname oude zitmaaiers inbegrepen. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

15. VERNIEUWEN W. DE ROOLAAN TUSSEN ASTRIDLAAN EN ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT-

ONTWERP 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerp  dd. 18 januari 2016 voorgelegd van de 



opdracht ‘Vernieuwen W. De Roolaan vak Astridlaan/O.L.-Vrouwstraat’ met een 

kostenraming van € 322.443,04 (BTW incl.); hiervan zijn € 266.481,85 (BTW excl.) + € 

55.961,19 (BTW 21 %) ten laste van de stad. 

De werken worden gegund bij openbare aanbesteding. 

 

16. AANPLANTEN STRAATBOMEN OLEFFELAAN VOORJAAR 2016 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde dossier ‘Aanplanten straatbomen Oleffelaan 

voorjaar 2016’ met een ramingsbedrag van € 40.000 (BTW incl.) te willen goedkeuren. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

17. ANNEX 1 AAN BEHEERSOVEREENKOMST VOOR UITVOERING VAN HET GROENBEHEER VAN 

HET MARITIEM PARK – GOEDKEURING 

Tussen het Vlaamse Gewest en de stad Nieuwpoort werd op. 11 juni 2013 een 

beheersovereenkomst afgesloten voor bezetting van gewestgronden teneinde werken uit te 

voeren voor onderhoud, uitbreiding en verbetering van bestaande of aan te leggen 

beplantingen en opschikkingen in het Maritiem Park.  Thans wordt aan de raad gevraagd de 

voorgelegde annex 1 aan deze beheersovereenkomst te willen goedkeuren. 

 

18. VERNIEUWEN VAN DE MEEUWENLAAN TUSSEN DE ZEEDIJK EN DE ALBERT I-LAAN – 

LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING (2 STUKS) EN 

KERSTVERLICHTINGSKABEL 

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel om in de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en de 

Albert I-laan nieuwe openbare verlichting (2 stuks) en een kerstverlichtingskabel te plaatsen, 

te willen goedkeuren.  De kosten hiervoor worden geraamd op € 9.627,39 (BTW incl.).  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

19. GEMEENTELIJK RUP NIEUWPOORT STADSCENTRUM: SAMENSTELLEN ADVIESRAAD AD HOC 

‘WAARDEVOLLE GEVELS NIEUWPOORT STADSCENTRUM’ 

Bij besluit dd. 27 augustus 2015 stelde de raad de samenstelling vast van het adviesorgaan ad 

hoc “Waardevolle gevels Nieuwpoort Stadscentrum”.  Thans wordt aan de raad  gevraagd de 

voorgestelde samenstelling van dit adviesorgaan te willen aanvaarden. 

 

20. REGLEMENT VOORDEELPAS JEUGD – CULTUUR – SPORT: AANPASSING 

De raad stelde in zitting dd. 23 oktober 2014 het huidig reglement van de Voordeelpas vast; 

daarmee wordt aan elke inwoner vanaf 3 jaar een dergelijke pas uitgereikt.  Vermits er 

echter er een activiteitenaanbod is voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en er de nood 

voor naschoolse opvang bestaat, wordt aan de raad gevraagd in het reglement deze 

minimumleeftijd te hanteren.  

Daarnaast wordt de lijst uitgebreid met activiteiten waarmee met de Voordeelpas 50 % 

korting wordt verleend o.a. aankoop sportpassen, zwem- en sportkampen ingericht door de 

stad of het AGB Nieuwpoort, lidmaatschap erkende jeugd- en sportverenigingen, enz… 

Daarnaast  wordt voor volgend schooljaar 2016-2017 het aantal onderwijscheques aan de 

onderwijsgraad (kleuter – basis – secundair) vermits de onderwijskosten gradueel stijgen. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

21. REGLEMENT FINANCIËLE TUSSENKOMST SCHOLEN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting dd. 8 december 2015 dat het 

stadsbestuur via OONIE zelf geen activiteiten in het kader van opvoedingsondersteuning 



meer zal organiseren.  In de plaats daarvan zullen de scholen een jaarlijkse tussenkomst van 

max. € 800 kunnen aanvragen om in een eigen aanbod te voorzien. 

Daartoe wordt een reglement opgesteld ‘Financiële tussenkomst voor scholen in kader van 

opvoedingsondersteuning’ dat thans aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

22. SUBSIDIEREGLEMENT ADVISERING STEDELIJKE ADVIESRAAD PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerp van subsidiereglement te willen 

goedkeuren waarmee instellingen en verenigingen, actief in het middenveld 

gehandicaptenzorg, een subsidie kunnen worden toegekend.  De toekenning van de 

erkenning van de vereniging of zorginstelling, alsook van de subsidie, zou gebeuren na advies 

van de raad personen met een handicap. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

23. IGS (W)INTEGRATIE 

De gemeentebesturen van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke hebben een 

gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend n.a.v. de projectoproep ‘Intergemeentelijke 

samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse afkomst”.  Voor de periode tot 

31 oktober 2018 werd een subsidie toegekend van € 150.000, zijnde het maximumbedrag.  

Daarnaast is er een verplichte cofinanciering door de gemeenten voorzien die voor 

Nieuwpoort € 9.875 bedraagt (per jaar € 3.292).  Een groot deel van het budget wordt 

gebruikt voor de aanstelling van een integratieambtenaar waarbij Koksijde aanwervende 

gemeente zou zijn. 

Aan de raad wordt gevraagd twee afgevaardigden voor het beheerscomité te willen 

aanduiden (één afgevaardige rechtstreeks en één afgevaardigde van de OCMW-raad), en het 

voorgelegde voorstel van statuten van IGS (W)Integratie te willen goedkeuren.   


