
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING  

DD. 20 OKTOBER 2016 - 19.30 U  - RAADZAAL 

1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN W.-VLAANDEREN 

BETREFFENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 

2015 VAN DE STAD NIEUWPOORT 

Bij besluit dd. 19 september 2016 stelde de gouverneur van W.-Vlaanderen de 

jaarrekening van de Stad 2015 definitief vast.  De raad wordt gevraagd hiervan 

akte te willen nemen. 

 

2. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS: BUDGETWIJZIGING 1 – 2016 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Bernardus goed.   

De kerkraad St.-Bernardus stelde  in zitting dd. 9 juli 2015 het budget 2016 vast 

en keurde in zitting dd. 4 juli 2016 een budgetwijziging goed.  Dit werd gunstig 

geadviseerd door het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.   

Deze budgetwijziging heeft geen invloed op de voorziene exploitatietoelage. 

Aan de raad wordt gevraagd deze budgetwijziging gunstig te willen adviseren. 

 

3. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW: BUDGETWIJZIGING 1 – 2016 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw goed. 

De kerkraad O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 14 juli 2015 het budget 2016 vast en 

keurde in zitting dd. 4 juli 2016 een budgetwijziging goed.  Dit werd gunstig 

geadviseerd door het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016. 

Deze budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke toelage.  Aan de 

raad wordt gevraagd deze budgetwijziging gunstig te willen adviseren. 

 

4. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW BUDGET 2017 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw goed. De kerkraad van 

de kerkfabriek O .L.-Vrouw stelde in zitting dd. 4 juli 2016 het budget 2017 vast, 

wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.  De 

gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op € 32.359,98, wat binnen het 

voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen. 

 

5. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS: BUDGET 2017 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Bernardus goed.  De kerkraad 

van de kerkfabriek St.-Bernardus stelde in zitting dd. 4 juli 2016 het budget 2017 

vast, wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 2016.  De 

gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op € 29.254,69, waarvan 90 % 

ten laste van het stadsbestuur Nieuwpoort zijnde € 26.329,22 en 10 % ten laste 

van het gemeentebestuur Koksijde.  Deze gemeentelijke exploitatietoelage ligt 

binnen het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen. 

 

6. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS: BUDGET 2017 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Georgius goed.  De kerkraad 



van de kerkfabriek St.-Georgius stelde in zitting dd. 12 augustus 2016 het budget 

2017 vast, wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 23 augustus 

2016.  De gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op € 8.101,56, wat 

binnen het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen. 

 

7. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS: BUDGET 2017 

De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Georgius goed.  De kerkraad 

van de kerkfabriek St.-Laurentius stelde in zitting dd. 14 juli 2016 het budget 

2017 vast, wat gunstig advies kreeg van het bisdom Brugge dd. 23 augustus 

2016.  De gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op € 33.455,97, wat 

binnen het voorziene budget van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen. 

 

8. OCMW-AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 28 SEPTEMBER 2016 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-

raad in zitting dd. 28 september 2016. 

 

9. TMVW (IC) – OPRICHTING VAN DIENSTVERLEND INTERGEMEENTELIJK 

SAMENWERKINGSVERBAND (TMVS) – OPRICHTING VAN EN DEELNAME 

AAN EEN OVERLEGORGAAN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 25, 1STE LID VAN 

HET DECREET VAN 6 JULI 2001 HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING. GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de oprichting en 

deelname van een overlegorgaan voor intergemeentelijke samenwerking voor 

studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van 

logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management.  Aan de raad 

wordt voorgesteld de heer Frans Lefevre als vertegenwoordigend lid in dit 

samenwerkingsverband aan te stellen. 

 

10. LASTENBOEK EXPLOITATIE CONCESSIE STRANDBAR 

De stad wenst op twee locaties een gedeelte van het strand in concessie te geven 

met het oog op de exploitatie van een beachbar, dit ter hoogte van de 

Meeuwenlaan en ter hoogte van de Henegouwenstraat. 

De concessie worden verleend voor zes uitbatingsjaren nl. van 2017 t/mp 2022, 

onder de opschortende voorwaarde van het al of niet bekomen van een nieuwe 

strandconcessie of een verlenging van de bestaande concessie van het Vlaamse 

Gewest.   

Aan de raad wordt voorgesteld om de minimum instelprijs per concessie te 

bepalen op € 25.000 per concessie per jaar. 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde lastenboek te willen goedkeuren. 

 

11. AANKOOP GELUIDSMATERIAAL VOOR DE CEL FEESTELIJKHEDEN – 

GOEDKEURING 

Het huidige geluidsmateriaal waarover de dienst feestelijkheden van de stad 

beschikt, is aan vervanging toe.  Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde 

bestek voor het leveren van van nieuw geluidsmateriaal te willen aanvaarden en 

goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 12.500 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten moeten worden voorzien. 

 



12. WILLEM DE ROOLAAN VAK ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT/LANGESTRAAT – 

VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde vernieuwing van de openbare 

verlichting in de W. De Roolaan tussen de O.L.-Vrouwstraat en Langestraat te 

willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 63.954,35 

(BTW incl.) 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

13. I.W.V.A. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 23 DECEMBER 2016 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de dagorde voorgelegd van de Bijzondere 

Algemene Vergadering van de I.W.V.A. dd. 23 december 2016.  Vermits de stad 

het recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor deze Buitengewone 

Algemene Vergadering en beschikt over 1.482 stemmen, wordt aan de raad 

voorgesteld om volgende afgevaardigden aan te duiden voor deze Bijzondere 

Algemene Vergadering en het stemmenaantal onder hen te verdelen: de heer 

Bert Gunst, mevrouw Karin Debruyne-Vancoillie, de heer Roland Woestijn en de 

heer Frans Lefevre. 

 

14. VASTSTELLEN JAARREKENING 2015 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

VRIJE TIJD 

Aan de raad wordt het ontwerp van  jaarrekening 2015, met als resultaat op 

kasbasis € 1.133.784,00,  ter goedkeuring voorgelegd.   

 

15. PRIJSSUBSIDIEREGELEMENT CENTRUM YSARA, CITY EN 

ZWEMBADCOMPLEX. AANPASSING FACTOR 

De raad kende in zitting dd. 25 februari 2016 een prijssubsidie toe aan het AGB 

Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van 

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

zwembadcomplex, gelijk aan de prijs vermenigvuldigd met een factor 3,12 voor 

het dienstjaar 2015 en met een factor 2,8 voor het dienstjaar 2016.   

Uit analyse van de voorlopige cijfers blijkt echter dat de factor moet worden 

aangepast. Aan de raad wordt voorgesteld om de correctie reeds in de maanden 

november en december 2016 door te voeren en een factor van 19,55 toe te 

passen. 

 

16. TERUGVORDERING WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES AGB VRIJE 

TIJD 

De raad keurde in zitting dd. 28 december 2015 de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 goed; daarin werd door de stad € 

334.750 werkingssubsidie aan het AGB Vrije Tijd toegekend.  Daarnaast werden 

tot op heden € 331.883,52 investeringssubsidies toegekend aan het AGB Vrije 

Tijd.   

Om BTW-technische redenen teneinde het recht op aftrek van de btw in hoofde 

van het AGB te vrijwaren dienen deze subsidies te worden teruggevorderd.  

Vermits het AGB geen integrale en onmiddellijke terugbetaling toelaat wordt 

voorgesteld een leningsovereenkomst te sluiten waarbij de stad € 334.750 aan 

het AGB toegekende werkingssubsidies terugvordert, en € 331.883,52 aan het 

AGB toegekende investeringssubsidies. 

 

17. LENINGSOVEREENKOMST AGB VRIJE TIJD TRANSACTIEKREDIETEN 

INVESTERINGSENVELOPPE 2016 

Vermits de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke 

financiering van de transactiekredieten toelaat is het aangewezen dat de stad ter 



financiering een renteloze lening toestaat aan het AGB.  De transactiekredieten in 

de investeringsenveloppe 2016 worden geraamd op € 797.831,97.  De raad 

wordt verzocht de voorgestelde leningsovereenkomst transactiekredieten 

investeringsportefeuille 2016, waarbij een renteloze lening ten bedrage van € 

797.831,92 wordt toegestaan het AGB, te willen goedkeuren.  Deze lening is 

toegestaan voor een termijn tot 31 december 2025. 

 

18. LENINGSOVEREENKOMST AGB VRIJE TIJD TERUGGEVORDERDE 

INVESTERINGSSUBSIDIES 

Vermits de raad in deze zitting € 331.883,52 investeringssubsidies terugvordert, 

en de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering 

van de transactiekredieten toelaat, is het aangewezen dat de stad ter financiering 

een renteloze lening toestaat aan het AGB.     

Een renteloze lening verstrekt door een stad aan een AGB wordt immers niet 

aanzien als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het 

AGB. 

De raad wordt verzocht de voorgestelde leningsovereenkomst waarbij een 

renteloze lening ten bedrage van € 331.883,52 wordt toegestaan aan het AGB, te 

willen goedkeuren.  Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 

2030. 

 

 

  

 


