
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING 29 SEPTEMBER 2016 

RAADZAAL – 19u30 

1. TUSSENKOMST DEELNAMEPRIJS CURSUS HOGER REDDER/OVERGANGSCURSUS 

Aan de raad wordt voorgesteld om een subsidie te verlenen aan de kandidaat redders  om de 

cursus naar hoger redder te volgen, of om de overgangscursus te volgen waardoor 

strandredders ook in het stedelijke zwembad kunnen tewerkgesteld worden.  Dit zou niet 

enkel een stimulans moeten zijn voor de kandidaten om zich in te schrijven, maar zou het 

stedelijk zwembad in staat moesten stellen om voldoende jobstudent-redders te vinden voor 

de vakanties en de weekenden.  

Deze cursussen worden jaarlijks georganiseerd door Sport Vlaanderen; het inschrijvingsgeld 

voor de cursus Hoger Redder bedraagt € 230, voor de overgangscursus € 85.   

Aan de raad wordt voorgesteld om de subsidie gelijk te stellen met het inschrijvingsgeld met 

een maximum van € 200.  De kandidaten moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 

van Nieuwpoort en moeten op het ogenblik van de aanvraag nog kunnen tewerkgesteld 

worden als jobstudent-redder. 

Er wordt rekening gehouden met 10 aanvragen per jaar, wat neerkomt op een geraamd 

bedrag van € 2000.   

De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

2. KERKFABRIEK O.L.-VROUW - 2DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van 

de kerkfabriek O.L.-Vrouw, goed.  De kerkraad van de kerkfabriek O.L.-Vrouw besloot in 

zitting dd. 4 juli 2016 tot een 2de wijziging van dit meerjarenplan, wat gunstig geadviseerd 

werd door het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.  Vanaf 2017 wordt de exploitatietoelage 

verlaagd.  Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging nr 2 te willen goedkeuren. 

 

3. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS – 2DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014 -2019 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van 

de kerkfabriek St.-Bernardus, goed.  De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bernardus besloot 

in zitting dd. 4 juli tot een 2de wijziging van dit meerjarenplan, wat gunstig geadviseerd werd 

door het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.  Vanaf 2017 wordt de exploitatietoelage 

verlaagd. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging nr 2 te willen goedkeuren. 

 

4. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIS – 2DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 23 januari 2014 het gewijzigde meerjarenplan van de 

kerkfabriek Sint-Laurentius goed.  De kerkraad van de kerkfabriek Sint –Laurentius besloot in 

zitting dd. 14 juli 2016 tot een 2de wijziging van dit meerjarenplan, wat gunstig geadviseerd 

werd door het Bisdom Brugge dd. 14 juli 2016.  Vanaf 2017 wordt de exploitatietoelage 

verlaagd. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging nr 2 te willen goedkeuren. 

 

5. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS  - 2DE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 

De raad keurde in zitting dd. 23 januari 2014 het gewijzigde meerjarenplan van de 

kerkfabriek Sint-Georgius goed.  De kerkraad van de kerkfabriek Sint –Georgius besloot in 

zitting dd. 12 augustus 2016 tot een 2de wijziging van dit meerjarenplan, wat gunstig 

geadviseerd werd door het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.  Vanaf 2017 wordt de 



exploitatietoelage verlaagd en vanaf 2019 stijgt de exploitatietoelage met € 760. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging nr 2 te willen goedkeuren. 

 

6. W.V.I.-WIJZIGING AANDUIDEN LID REGIONAAL COMITÉ WESTHOEK EN LID RAAD VAN 

BESTUUR 

N.a.v. het overlijden van wijlen burgemeester Roland Crabbe wordt voorgesteld om 

burgemeester Geert Vanden Broucke voor te dragen als lid van het regionaal comité 

Westhoek en als lid van de raad van bestuur van de W.V.I. 

 

7. JAARREKENING 2015 CVBA VERENIGING VLAAMSE VISVEILINGEN 

De raad keurde in zitting dd. 27 februari 2014 de statuten van en de toetreding goed tot de 

cvba Vereniging van Vlaamse Visveilingen; hiermee is de stad Nieuwpoort voor 33 % 

aandeelhouder.  Bij mail dd. 24 juni 2016 werd een ontwerp van jaarrekening overgemaakt.   

Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de Algemene Vergadering van de cvba 

Vereniging Vlaamse Visveilingen dd. 27 mei 2016 te willen goedkeuren. 

 

8. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 24 OKTOBER 2016 

In zitting dd. 31 oktober 2013 besloot de gemeenteraad mevrouw Ann Gheeraert en de heer 

Frans Lefevre, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aan te duiden voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Infrax West 

gedurende de legislatuur 2013-2018. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering dd. 24 oktober 2016 van Infrax West te willen goedkeuren. 

 

9. AANKOOP 5 CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 9010 EN 5 CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 1013 IN DE 

STRIJD TEGEN HONDENPOEP 

Aan de raad wordt voorgesteld om 5 citydogsystemen in RAL 9010 en 5 in RAL 1013 aan te 

kopen vermits de stock volledig is uitgeput.  De kosten zijn geraamd op € 16.500 (incl. btw)  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

10. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I-LAAN VAK CARDIJNLAAN – LOUISWEG (NOORDZIJDE) – 

ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING 

De raad stelde in zitting dd. 11 oktober 2007 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze 

vast van de Studieovereenkomst – vernieuwen Albert I-laan vak Louisweg-Cardijnlaan, en 

voor een ramingsbedrag van € 2.500.000 (BTW incl.) en een ereloonpercentage van 5 %. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 13 september 2016 het 

ontwerpdossier opgemaakt door de n.v. Studiebureau Haegebaert goed. 

De uit te voeren werken omvatten: het aanleggen van een DWA- en RWSA-riolering, 

aanleggen van voetpaden in gebakken klinkers, aanleggen van een groenzone en uitstapzone 

in grastegels, aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in asfalt, aanleggen van de rijweg 

en parkeerstrook in asfalt. 

De kosten worden geraamd op € 4.055.851,52 (BTW incl.) waarvan € 894.891,65 (BTW incl.) 

ten laste van de stad en € 909.452,84 (BTW incl.) te prefinancieren door de stad.  De 

opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

11. OPPERVLAKTEBEHANDELING (ZANDSTRALEN EN SCHILDEREN) VISSERSSCHIP “SURCOUF N 

86” – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt voorgesteld om het vissersschip “Surcouf N 86” te laten reinigen door een 



oppervlaktebehandeling (zandstralen en schilderen).  De kosten zijn geraamd op € 39.250 

(incl. BTW). De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12. STUDIEOVEREENKOMST – BOUWEN VAN EEN SPORTZAAL EN JEUGDCENTRUM MET 

OMGEVINGSAANLEG -  GOEDKEURING 

Vermits uit de voorontwerpstudie blijkt dat uitbreiding en renovatie van de lokalen van de 

jeugd- en sportdienst té hoge kosten met zich meebrengt, met een raming van € 

2.556.452,12 (BTW incl.), wordt voorgesteld om een nieuwbouw te voorzien. De bouw van 

een sportzaal wordt geraamd op € 6.000.000 (BTW incl.), de bouw van nieuwe jeugdlokalen 

voor de buitenschoolse opvang en de huisvesting van de jeugddienst wordt geraamd op € 

2.500.000 (BTW incl.), en de nodige omgevingsaanleg met bijkomende parking en 

toegangswegen mag geraamd worden op € 750.000 (BTW incl.).   

Bij de realisatie zou de sportdienst en de jeugddienst los van elkaar opereren. 

De studiekost wordt geraamd op € 740.000 (BTW incl.), zijnde 8 % op € 9.250.000 (BTW 

incl.).   

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde studiebestek ‘Studieovereenkomst – bouwen 

van een sportzaal en jeugdcentrum met omgevingswerken” te willen aanvaarden en goed te 

keuren voor een geraamd bedrag van € 740.000 (BTW incl.). 

De opdracht kan gegund worden bij beperkte offerteaanvraag.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

13. LEVEREN EN PLAATSEN SPEELTOESTELLEN SPEELPLEIN PEMENHOEK – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de levering en plaatsing van 

speeltoestellen op het speelplein Pemenhoek Nieuwpoort, voor een geraamd bedrag van € 

80.000 (BTW incl.) te willen aanvaarden en goed te keuren.  De nodige kredieten moeten 

worden voorzien. 

 

14. LEVEREN EN PLAATSEN SPEELTOESTELLEN SPEELPLEIN LEISTRAAT RAMSKAPELLE – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de levering en plaatsing van 

speeltoestellen  op het speelplein Leistraat Ramskapelle, voor een geraamd bedrag van € 

70.000 (BTW incl.) te willen aanvaarden en goed te keuren.  De nodige kredieten moeten 

worden voorzien. 

 

15. VOORONTWERP GEMEENTELIJK RUP ALBERT I-LAAN – J. CARDIJNLAAN – VICTORLAAN: 

VOORLOPIGE AANVAARDING 

De raad keurde in zitting dd. 28 oktober 2013 de opsplitsing goed van het Gemeentelijk RUP 

Jachthavenwijk – Lenspolder in twee deelzones.  Deelzone 1: Gemeentelijk RUP Albert I-laan 

– J. Cardijnlaan – Victorlaan met als zonering Victorlaan als noordgrens, de gewestweg Albert 

I-laan als oostgrens en de J. Cardijnlaan als west- en zuidgrens. 

Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting dd. 14 april 2015 de opmaak 

van een rooilijnplan ter hoogte van de Albert I-laan tussen J. Cardijnlaan en de Victorlaan aan 

bvba Geomex uit Staden. 

Teneinde  de zone langs de Albert I-laan  stedenbouwkundig te reguleren wordt aan de 

gemeenteraad gevraagd het voorgelegde voorontwerp te willen aanvaarden.  Daarin wordt 

o.a. de rooilijn vastgelegd, een commerciële zone vastgelegd en worden de bouwhoogtes 

bepaald – deze zijn in dalende lijn van de Albert I-laan naar de J. Cardijnlaan. 

 



16. HERZIEN GEMEENTELIJK RUP GROENENDIJK NOORD – SIMLI: STUDIEOPDRACHT 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek tot opmaak en herzien van het 

Gemeentelijk RUP Groenendijk Noord – Simli te willen aanvaarden en goed te keuren.  De 

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

 

17. HERVASTSTELLING RETRIBUTIEREGLEMENT ACTIVITEITEN OP DE KINDERBOERDERIJ 

De raad keurde in zitting dd. 29 december 2008 de tarieven goed voor groepsbezoeken aan 

de kinderboerderij , alsook voor recreanten tijdens de schoolvakanties.  Aan de raad wordt 

voorgesteld om de tarieven te verhogen maar toch democratisch te houden.  De 

voorgestelde tarieven kunnen vergeleken worden met de tarieven van de stedelijke 

kinderboerderij te Brugge. 

 

18. PERSONEEL – OVEREENKOMST VOLTIJDSE INTERGEMEENTELIJKE 

INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT (A11-A2A) 

De gemeente Koksijde wenst over te gaan tot de aanwerving van een voltijdse 

intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent (A1a-A2a), in samenwerking met de 

gemeente De Panne, stad Nieuwpoort, politiezone Spoorkin en politiezone Westkust.  

Betrokkene zou betaald worden door de gemeente Koksijde die op haar beurt de kosten 

doorrekent naar de deelnemende besturen en politiezones.  Betrokkene zou voor 6u/week 

gehuisvest worden in Nieuwpoort, en dit zowel voor het stadsbestuur als voor het OCMW. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde overeenkomst voor deze gezamenlijke 

aanstelling van een voltijds informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband te willen 

goedkeuren. 

 

19. PERSONEEL – WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING STADSPERSONEEL 

Teneinde te kunnen overgaan tot de aanwerving van een ambtenaar omgevingsvergunning 

(niveau A) wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde wijziging van de rechtspositieregeling 

stadspersoneel te willen vaststellen. 

 

 

 

 


