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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 22 DECEMBER 2016 - 20 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN EN DE 
RETRIBUTIES MET BETREKKING TOT HET PARKEREN OP DE OPENBARE WEG. 

In 2013 werd het betalend parkeren in Nieuwpoort-bad ingevoerd. Uit de opgedane ervaring blijkt de 
noodzaak om bepaalde aanpassingen door te voeren, zoals de inplanting van de exclusieve zones 
voorbehouden voor gemeentelijke parkeerkaarten. Tevens zouden de groene en groen/geel 
gearceerde zones in Nieuwpoort-bad samengevoegd worden tot de oranje zone. De parkeertarieven 
voor het ondergronds parkeren en bovengronds parkeren worden op elkaar afgestemd om tot een 
integraal parkeerbeleid te komen. 
 
2. BIJDRAGE 2017 STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorstelde bijdragen 2017 van de stad Nieuwpoort aan de politiezone 
Westkust te willen goedkeuren, zijnde: € 2.771.800,00 werkingssubsidie, € 18.450,00 nood- en 
interventieambtenaar en € 1.500.000,00 investeringssubsidie. 
Tegelijk wordt de raad verzocht de werkingssubsidie van de Stad Nieuwpoort aan de Politiezone 
Westkust in het meerjarenplan als volgt te bepalen: 
2018:  € 2.841.095,00,  2019:  € 2.912.122,00 en 2020:  €2.984.925; 

 
3. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 
2017. 
 
De gemeenteraad wordt verzocht de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te 
willen vaststellen op 5%. Deze bedroeg voor het aanslagjaar 2016 eveneens 5%. 
De belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in 
het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar. 
 
4. VASTSTELLING OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING AANSLAGJAAR 
2017. 
 
De gemeenteraad wordt verzocht over te gaan tot het vestigen van 1.700 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017. 
Deze bedroeg voor het aanslagjaar 2016 eveneens 1.700 opcentiemen. 
De onroerende voorheffing wordt berekend op het kadastraal inkomen van een goed.  
 
 
5. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING DIENSTJAAR 
2017. 
 
De gemeenteraad wordt verzocht over te gaan tot het vestigen van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en – vergoeding voor het dienstjaar 2017. 
Deze bedroeg voor 2016 1,4 x de Bovengemeentelijke Saneringsbijdrage die in 2016 werd 
aangerekend via de waterfactuur en zal in 2017 onveranderd blijven.  
 
 
6. RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK 
OPENBAAR DOMEIN. 
 
De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 het retributiereglement vast op werken aan 
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2014 t/m 2016. 
Het huidige reglement vervalt op 31 december 2016.  Aan de raad wordt voorgesteld om het 
voorgelegde retributiereglement  opnieuw vast te stellen en dit voor 3 jaar  (2017 t/m 2019). 
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7. STADSBESTUUR NIEUWPOORT: BUDGETWIJZIGING NR 2 DIENSTJAAR 2016. 
 
De raad keurde in zitting dd. 28 december 2015 het meerjarenplan 2014-2019 goed n.a.v. het 
goedgekeurde budget 2016. 
Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2016 te 
willen goedkeuren. 

 
8. STADSBESTUUR NIEUWPOORT. WIJZIGING MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 N.A.V. 
BUDGET 2017. 
 
De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 goed 
Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde wijziging aan het meerjarenplan te willen 
goedkeuren. 
 
 
 
9. STADSBESTUUR NIEUWPOORT. BUDGET 2017. 
 
De raad keurde in zitting dd. 26 december 2016 het meerjarenplan 2014 – 2019 goed.  Thans wordt 
aan de raad gevraagd het budget 2017 te willen goedkeuren. 

 
10. AGB VRIJE TIJD. WIJZIGING MEERJARENPLANNING 2014-2019 N.A.V. BUDGET 2017. 
 
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd stelde in zitting dd. 28 december 
2015 het meerjarenplan 2014 – 2019, alsook het budget 2017 vast. 
Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde wijziging voor de jaren 2014 – 2019 van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd goed te keuren. 
 
 
 
11. AGB VRIJE TIJD. BUDGET 2017. 
 
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd stelde in zitting dd. 28 december  
2015 het budget 2017 – bestaande uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het 
liquiditeitenbudget vast. 
Thans wordt aan de raad gevraagd het budget 2017 van het AGB Vrije Tijd te willen goedkeuren. 
 
 
 
12. AGB STADSONTWIKKELING. EINDREKENING. 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 januari 2015 de oprichting en de statuten goed van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling.  Bij raadsbesluit dd. 26 mei 2016 werd besloten dit AGB te  
ontbinden.   
De raad wordt verzocht de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling n.a.v. 
de ontbinding, te willen goedkeuren.        
 
 
13. AGB VRIJE TIJD. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBADCOMPLEX FACTOR 
DIENSTJAAR 2017. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd een prijssubsidie toe 
te kennen voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6 % BTW) 
vermenigvuldigd met een factor 8,92 voor het dienstjaar 2017. 
Deze factor werd berekend op basis van het totale exploitatieresultaat en vermeerderd met de 
geraamde afschrijvingen. 
 
 



blz. 3 
 

GR dd. 22 december 2016  

 

 
 
 
14. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIELE VERDEELSLEUTEL 2015 – 2023/ 
BIJDRAGE 2017 / ONROERENDE GOEDEREN. GOEDKEURING 
 
De raad besloot in zitting  dd. 23 oktober 2014 in te stappen in de hulpverleningszone Westhoek 
(West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en keurde de financiële verdeelsleutel goed. 
De zoneraad besloot in zitting dd.  3 september 2015 om bij de bepaling van de gemeentelijke 
bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de ambulance- en anderzijds de 
brandweerwerking.  In diezelfde zitting werd besloten om de kazernes t/m 2019 eigendom te laten 
blijven van de gemeenten.  
Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde berekening van de verdeelsleutel te willen 
goedkeuren.  Daarbij wordt aan de stad Nieuwpoort, als gemeente met ambulancewerking, een forfait 
gevraagd van € 350.000 als bijdrage. 
Daarnaast wordt voorgesteld dat de uitdovende regeling van de brandwachtvergoeding die in 
Nieuwpoort wordt betaald, geregeld wordt via de hulpverleningszone. 
De raad wordt verzocht akkoord te gaan over de financiële verdeelsleutel en kennis te nemen van de 
geraamde € 8.950.234,65 (ambulancewerking + brandweerwerking + brandwachtvergoeding 
Nieuwpoort) als totaal aan benodigde gemeentelijke tussenkomsten. 
 
15. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN VERKAVELING OUDE VEURNEVAART ZUID 
 
De raad keurde in zitting dd. 3 december 2009 de wegen- en rioleringswerken voorzien in de 
aanvraag om verkavelingsvergunningen van de n.cv. Woningbouw Huyzentruyt van de gronden 
gelegen in de Dockaertstraat goed.  
Thans wordt aan de raad de goedkeuring van de ontwerpakte gevraagd voor de kosteloze overdracht 
van een perceel met een totale opp. van 20 a, 30,3 ca.  Alle kosten, rechten en erelonen voor deze 
overdracht vallen ten laste van de overdrager. 
 
 
16. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 30 NOVEMBER 2016 
 
De raad wordt verzocht akte te willen  nemen van de dagorde dd. 30 november 2016 van de OCMW-
raad Nieuwpoort. 
 
17. VERKOOP ERFPACHT BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT EN SCHIETSTAND AAN AGB 
VRIJE TIJD 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om een recht van erfpacht te vestigen op het bezoekerscentrum 
Westfront en de schietstand, gelegen Kustweg 2 te Nieuwpoort, ten gunste van het Algemeen 
Gemeentebedrijf Vrije Tijd en dit vanaf 25 december 2016 voor de duur van 46 jaar tegen de prijs van 
€ 11.481.620,70 excl. BTW. 

 
18. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN  – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV, IWVA EN STAD NIEUWPOORT – GOEDKEURING. 
 
De raad keurde in zitting dd. 24 november 2016 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen 
Waterwegen en Zeekanaal NV, de stad Nieuwpoort en de IWVA voor de opdracht ‘Vernieuwen van de 
P. Deswartelaan’.  Op vraag van de Waterwegen en Zeekanaal werd de overeenkomst op 2 punten 
aangepast, nl. de beperking van de samenwerkingsovereenkomst tot de fase 1 en het schrappen van 
de bepalingen in verband met de verdeling van de studiekosten.  
Door deze wijziging is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst 
opnieuw behandeld. 
 
19. LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZEVEN HOUTEN VOORZETRAMEN OP DE 
BENEDENVERDIEIPING PASTORIEWONING OP HET H. GEERAERTPLEIN – GOEDKEURING 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het leveren en plaatsen van zeven 
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houten voorzetramen in de pastoriewoning op het H. Geeaertplein voor een geraamd bedrag van € 
12.500 (BTW incl.).  Het bestaande enkel glas mag immers niet worden vervangen waardoor aan de 
binnenkant van de ramen houten voorzetramen moeten worden voorzien als extra-isolatie. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
 
20. VERVOERSREGIORAAD VOOR DE PILOOTREGIO BASISBEREIKBAARHEID WESTHOEK – 
AANDUIDING AFGEVAARDIGDE. 
 
Op heden is ‘basismobiliteit’ de norm, bv. een minimumaanbod aan openbaar vervoer. In de toekomst 
gaat men uit van ‘basisbereikbaarheid’. Om dit te realiseren werd de Westhoek gekozen als één van 
de drie pilootregio’s, naast Aalst en Mechelen. De krachtlijnen van basisbereikbaarheid zijn o.a. een 
gelaagd vervoermodel (gaande van het spoornet tot vervoer op maat) en samenwerking tussen de 
lokale overheden en Vlaamse overheid. In uitvoering van deze samenwerking wordt gewerkt met 
vervoersregioraden die de basisbereikbaarheid realiseren door het opmaken, bewaken, bijsturen en 
evalueren van het mobiliteitsplan.  
Aan de raad wordt voorgesteld burgemeester G. Vanden Broucke aan te duiden als 
vertegenwoordiger van de stad in de Vervoersregioraad en de heer F. Gunst, ambtenaar, aan te 
duiden als vertegenwoordiger van de stad in de Werkgroep van de Vervoersregioraad. 
 

 
21. AANPASSING REGLEMENT VOORDEELPAS 2017. 
 
De raad stelde in zitting dd. 25 februari 2016 het reglement Voordeelpas jeugd – cultuur –sport, vast.  
Thans wordt aan de raad voorgesteld om in dit reglement enkele kleine aanpassingen vast te stellen  
waarbij bestaande voordelen worden verduidelijkt, de bijkomende voordelen worden uitgebreid. 
 
 


