
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING  

DD. 24 NOVEMBER 2016 - 19.30 U  - RAADZAAL 

 
1. POLITIEVERORDENING INZAKE STILSTAAN EN PARKEREN 

Aan de raad word gevraagd om het ontwerp van de politieverordening inzake 

stilstaan en parkeren dd. 8 november 2016 goed te keuren. In deze nieuwe 

verordening wordt bepaald dat overtredingen in verband met stilstaan en parkeren 

voortaan onder de gaswet vallen waardoor dergelijke overtredingen  niet meer door 

het Openbaar Ministerie worden  vervolgd. Verder streeft dit reglement een uniform 

beleid tussen de gemeente Koksijde, gemeente de Panne en Stad Nieuwpoort na .  

 

 

2. POLITIEVERORDENING EN REGLEMENT BETREFFENDE DE INSCHRIJVING- 

EN EXPLOITATIEVOORWAARDEN VAN HET EVENEMENT ‘VROLIJK 

NIEUWPOORT’ 

Naar aanleiding van het kerstevenement ‘Vrolijk Nieuwpoort’ werd een 

politieverordening en reglement betreffende de inschrijving- en 

exploitatievoorwaarden opgesteld. De tekst bestaat uit verschillende hoofdstukken: 

chalets, dranken en voeding, stilstaan en parkeren, veiligheidsvoorschriften en 

betaling en waarborg. Het politiereglement is gebaseerd op het contract dat wordt 

afgesloten tussen het stadsbestuur Nieuwpoort en de uitbater van de chalets. Op 

verzoek van de Politie werd een politieverordening opgesteld  zodat bij niet-naleving 

maatregelen genomen kunnen worden. 

 

 

3. POLITIEVERORDENING OP HET AANBIEDEN EN INZAMELEN VAN 

AFVALSTOFFEN 

Aan de raad wordt een vernieuwde politieverordening inzake het aanbieden en 

inzamelen van afvalstoffen dd. 8 november 2016 voorgelegd. De bestaande 

politieverordening inzake het aanbieden van afvalstoffen en inzamelen van 

huishoudelijke afvalstoffen dd. 24 mei 2007 en gewijzigd bij 16 augustus 2007, 27 

december 2007 en 17 april 2008 dient opgeheven en vervangen te worden door deze 

nieuwe verordening. In deze politieverordening wordt onder andere ingegaan op een 

nieuwe reeks van onderwerpen. Zo werd er bijvoorbeeld een nieuw en meer 

gedetailleerd hoofdstuk gewijd aan bedrijfsafval en rookwaren. Ook werd de nieuwe 

benaming voor het afvalpark gehanteerd i.e. ‘Recyclagepark’. Daarnaast werd er 

aandacht besteed aan al reeds gekende thema’s zoals huishoudelijk afval. 

 

 

4. GOEDKEURING JAARREKENING 2015 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

VRIJE TIJD 

Aan de raad wordt de jaarrekening over het boekjaar 2015 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Vrije Tijd, dat werd opgesteld door de Raad van Bestuur van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd, ter goedkeuring voorgelegd. Het resultaat op 

kasbasis voor het boekjaar 2015, dat liep van 1 januari t.e.m. 31 december 2015, 

1.133.784,00 euro bedraagt. 

 

 

5. BRANDVEILIGHEID –OMSLAG BRANDWEERKOSTEN DEFENITIEVE 

BEREKENINGEN VOOR DE JAARREKENINGEN 2013 EN 2014. WIJZIGING 

De raad wordt gevraagd om het raadsbesluit dd. 23 juni 2016 houdende 

brandveiligheid – omslag brandweerkosten definitieve berekeningen voor de 

jaarrekeningen 2013 en 2014 in te trekken. Door de aanvraag van Gistel en 

Poperinge om de kosten te herbekijken, moeten de forfaitaire bijdragen voor de jaren 

2013 en 2014 herrekend worden. Dit bedrag zou voor 2013 uitkomen op €4.305,76 

en voor 2014 op €4.443,52, goed voor een totaal bedrag van €8.749,28. 



 

6. W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 22 DECEMBER 2016 

Aan de raad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene  

vergadering dd. 22 december 2016 van de W.V.I. goed te keuren. 

Ook wordt aan de raad gevraagd om mevrouw, Ann Gheeraert, Marktstraat 21, 8620     

Nieuwpoort aan te stellen als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van de W.V.I. DD. 22 december 2016 om 18.30 u.  

 

 

7. FIGGA. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 9 DECEMBER 2016 

Aan de raad wordt gevraagd om de dagorde en de onderstaande afzonderlijke punten 

van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA dd. 9 

december 2016 goed te keuren.  

 

8. I.K.W.V.. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING DD. 14 

DECEMBER 2016 

Aan de raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering I.K.W.V. 

dd. 14 december 2016 goed te keuren en de heer Wim Demeester, Franslaan 

172/0707 8620 Nieuwpoort, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van de I.K.W.V. dd. 14 december 2016. 

 

 

9. I.V.V.O. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 20 DECEMBER 

2016 

Aan de raad worden de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van de IVVO dd. 20 december 2016, ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

10. AANPASSING PRIJS ELKETRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN 

EN VREEMDELINGEN, KIDS-ID, GEWONE PROCEDURE SPOEDPROCEDURE. 

Aan de raad wordt gevraagd om de aanpassing van de facturatieprijs voor 

elektronische identiteitskaarten voor Belgen, Kids-Id en vreemdelingen goed te 

keuren. De nieuwe facturatieprijs gaat in op 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 

zullen de spoedprocedures voor alle soorten kaarten dezelfde prijs krijgen. Deze 

prijzen zullen vanaf 1 juli 2017 nogmaals verlaagd worden. 

 

11. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN – 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV, IWVA 

EN STAD NIEUWPOORT – GOEDKEURING. 

De raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en 

Zeekanaal NV, IWVA en Stad Nieuwpoort voor de opdracht ‘Vernieuwen van de Pieter 

Deswartelaan’ te aanvaarden en goed te keuren. De Waterwegen en Zeekanaal NV 

wordt aangeduid als aanbestedende overheid. De stad Nieuwpoort staat in voor het 

onderhoud van de wegenis en signalisatie, wegmarkering en wegmeubilair, verlichting, 

winterdienst en het herstellen van de wegenis.   

 

12. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN FASE 1  (SLUIZEN – 

LANGESTRAAT)  -ONTWERPDOSSIER- GOEDKEURING. 

De raad wordt verzocht het ontwerpdossier van de opdracht TD/D-2007-45  

Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 1 (vak Sluizen-Langestraat) opgemaakt 

door de n.v. S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge te aanvaarden en goed te keuren. 



De kosten worden geraamd op € 528.221,95 (BTW incl.) waarvan € 22.378,95 (BTW 

incl.) ten laste van de stad Nieuwpoort. Gevraagd wordt om de opdracht te gunnen bij 

open aanbesteding. 

 

 

13.  GEZAMENLIJKE AANKOOP AARDGAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE VOOR 

GEBOUWEN, INSTALLATIES EN OPENBARE VERLICHTING 

Sinds 1 juli 2003 is elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij om te 

contracteren met de elektriciteitsleveranciers van zijn keuze. Bovendien stelt de 

mededeling van de VREG dd. 11 november 2002 dat verschillende besturen deze 

overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te 

dekken en dat voor de schaalvergroting van de opdracht een gunstig, neerwaarts 

effect op de prijs te verwachten valt. 

Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat te aanvaarden gegeven door het   

O.C.M.W. Nieuwpoort en de Politiezone Westkust om voor rekening van het O.C.M.W. 

en Politiezone Westkust een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering 

van elektriciteit en aardgas conform het door O.C.M.W. en de Politiezone Westkust 

goedgekeurde bestek. Deze gunningsprocedure heeft betrekking tot de levering van 

elektrische energie en aardgas ten behoeve van de stad, de politiezone en het 

O.C.M.W. en voor de openbare verlichting voor een periode van 1 januari 2018 tot en 

met 31 december 2020. Elke leverancier dient 100 % groene energie te leveren. Dit 

bestek verloopt via open aanbesteding. De stad Nieuwpoort neemt hierbij alle 

procedurele verplichtingen op zich. 

 

 

14. VERVANGEN STOOKKETEL CULTUURHUIS - CONTRACT 

PROJECTUITVOERING ENERGIEDIENSTEN EANDIS 

Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het uitvoeren van een 

stookplaatsrenovatie van het cultuurhuis in ’t Kasteeltje, zoals voorgesteld door de 

energiediensten van Eandis. Deze projectuitvoering zou €13.790,25 excl. BTW of 

€16.686,20 incl. BTW bedragen. Ook wordt de raad gevraagd om het contract tussen 

stad Nieuwpoort en Eandis Assets, Brusselsesteenweg 199 9090 Melle voor de 

projectuitvoering van de stookplaatsrenovatie goed te keuren. 

 

 

15. GOEDKEURING VAN HET GEZAMENLIJK DUURZAAM ENERGIEACTIEPLAN 

(SEAP  OPTIE 2) VOOR DE GROEP VAN ZEE TOT IJZER 

Het gezamenlijk duurzaam energieactieplan, inclusief de nulmeting en 

reductiedoelstelling voor de groep Van Zee tot IJzer, wordt ter goedkeuring aan de 

raad voorgelegd. Bovendien wordt de raad verzocht om WVI de opdracht te geven om 

het gezamenlijk duurzaam energieactieplan in te dienen bij het secretariaat van het 

Burgemeesterconvenant van de Europese Commissie voor 7 februari 2017. 
 


