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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 

D.D. 30 MAART 2017 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

1. CONTANTBELASTING OP HET INZAMELEN VAN AFVAL IN HET 

RECYCLAGEPARK. 

 

De gemeenteraad vestigde in zitting dd. 26 december 2013 de retributie op het 

inzamelen van afval via gedifferentieerde tarieven.  De raad van bestuur van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO stelt voor om de gemeentelijke 

contantbelastingreglementen te uniformiseren met navolgende aanpassingen: 

- Aanrekening van min. 5 kg per betalende afvalsoort 

- Toegang met eID of chipkaart 

- Betalen met betaalkaart op aangelegde provisie (geen munten meer) 

- Toegang niet meer mogelijk bij negatief saldo 

Deze wijzigingen zullen op termijn grensoverschrijdend werken waarbij de inwoner zich 

kan wenden tot ieder IVVO recyclagepark. 

Aan de raad wordt gevraagd het reglement aan te passen aan de bepalingen van de 

IVVO, doch de tarieven zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd. 26 december 2013 te 

blijven  behouden. 

 

2. ZEEDIJKCONCESSIE CONCESSIE STRAND NIET GEDEKT DOOR DE 

STRANDCONCESSIE JAARGANG 2010-2014 – VERLENGING 2017 

 

De Vlaamse Overheid, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, deelt mee 

aan het stadsbestuur dat in het kader van de lopende studie van de Afdeling Kust, de 

zeedijkconcessie/concessie strand niet gedekt door de strandconcessie, met 1 jaar 

verlengd wordt.  

 

3. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 22 FEBRUARI 2017. 

 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 22 

februari 2017.. 

 

4. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 22 MAART 2017. 

 

Aan de raad wordt gevraagd om akte te nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 

22 maart 2017. 

 

5. KERKFABRIEK SINT NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2016. 

 

De kerkraad van parochie St.-Niklaas stelde dd. 20 januari 2017 de jaarrekening 2016 

vast. De gemeentelijke toelage van € 798,31 werd niet overschreden  De raad wordt 

gevraagd om deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 

 

 

6. STRAATNAAM VOOR HET NIEUW PLEIN GELEGEN AAN DE ONZE LIEVE 

VROUWSTRAAT NAAST DE ZATHE 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het nieuw plein dat in de O.L.-Vrouwstraat naast het 

WZC De Zathe werd aangelegd, de naam “Ravelijnplein’ te geven; deze naam was een 

van de voorstellen van de culturele raad.   

De benaming ravelijn verwijst naar het buitenwerk van de stadsvesten die zich situeren 

op de  plaats waar het plein wordt aangelegd. 

Een principiële goedkeuring door de gemeenteraad is nodig vooraleer overgegaan wordt 

tot een openbaar onderzoek. 
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7. ONZE-LIEVE-VROUWKERK - AANSTELLEN ONTWERPER OPMAAK 

BEHEERSPLAN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

 

Om in de toekomst nog restauratiewerken aan een monument te mogen uitvoeren en 

hiervoor toelagen te vragen aan het Vlaamse Gewest dient er een beheersplan 

opgemaakt van het geklasseerde gebouw. De O.L.-Vrouwekerk werd bij koninklijk besluit 

dd. 20 februari 1939 geklasseerd wegens haar artistieke, oudheidkundig en historische 

waarde.   

Dit beheersplan dient door Onroerend Erfgoed goedgekeurd te worden.  Aan de raad 

wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het aanstellen van een ontwerper voor 

de opmaak van een beheersplan.  De kosten zijn geraamd op € 20.570 (BTW incl.).  De 

opdracht tot het aanstellen van een ontwerp zou worden gegund bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

 

8. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘KADER SAMENAANKOPEN’ – 

GOEDKEURING. 

 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de samenwerkingsovereenkomst ‘Kader samen 

aankopen’ voorgelegd. Deze schept een ruimer kader waarbinnen de deelnemende 

besturen zijnde Stad Nieuwpoort, gemeente Koksijde, gemeente De Panne en Stad 

Veurne, samen aankopen zullen organiseren waardoor in bepaalde gevallen gunstiger 

voorwaarden kunnen bedongen worden. 

 

9. GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT GOEDKEURING VAN DE CODE VOOR 

INFRASTRUCTUUR– EN NUTSWERKEN LANGS GEMEENTEWEGEN – 

GOEDKEURING. 

 

De raad aanvaardde in zitting dd. 10 februari 2005 de code voor infrastructuur- en 

nutswerken langs gemeentewegen goed en keurde in zitting dd. 26 februari 2009 het 

gemeentelijk reglement op het uitvoeren van werken door nutsmaatschappijen goed. 

Een overleg tussen gemeenten, nutsbedrijven, de VVSG en de VRN (de Vlaamse Raad 

voor Netwerkbeheerders) actualiseerde de code voor infrastructuur en nutswerken langs 

gemeentewegen. Deze code moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of 

trottoirs na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere 

communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. 

De raad wordt gevraagd de voorgelegde code te willen goedkeuren en deze in werking te 

laten treden op 1 januari 2018;per die datum worden de vermelde 

gemeenteraadsbesluiten dd. 10 februari 2005 en 26 februari 2009 opgeheven. 

 

 

10. GECORO: JAARLIJKS VERSLAG BEHEER WERKINGSMIDDELEN 2016. 

 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de voorzitter van de 

GECORO over het beheer van de werkingsmiddelen van de GECORO voor het jaar 2016. 

 

 

11. DOSS. 130-3: WIJZIGEN EN UITBREIDEN VERKAVELING V130-2 GELEGEN 

PELIKAANSTRAAT, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 1° AFD., SECTIE A, 

NR(S) 0032P02, 0032G15, 0032P18, 0032Z12 EN 0039A: AANLEG BIJKOMENDE 

WEGEN. 

 

B.v.b.a. Residentie, Marktstraat 20 bus 1, 8460 Oudenburg diende een aanvraag in met 

betrekking tot de percelen gelegen langsheen de Pelikaanstraat  en strekkende tot 

wijzigen en uitbreiden van een verkaveling.  Deze wijziging voorziet tevens bijkomende 

wegen- en rioleringswerken.  
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De gemeenteraad dient over deze aanvraag advies te verlenen omdat de verkaveling de 

aanleg van of wijzigingen aan het openbaar gemeentelijk wegennet beoogt. 

 

 

12. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP KASTEELSTRAAT. 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorgelegde bestek tot opmaak van het 

Gemeentelijk RUP Kasteelstraat te willen aanvaarden en goed te keuren. De zonering is 

de grens van het BPA Kasteelstraat, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 30 

november 2007 met uitzondering van  de Kasteelstraat. Het BPA Kasteelstraat werd 

goedgekeurd met uitzondering van enkele zonevreemde woningen in recreatiegebied.   

De opmaak van dit RUP biedt rechtszekerheid voor deze zonevreemde woningen. De 

kosten voor de opmaak ervan zijn geraamd op € 40.000 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

 

13. GEMEENTELIJK RUP ALBERT I LAAN - JOZEF CARDIJNLAAN - VICTORLAAN: 

DEFINITIEVE AANVAARDING. 

 

De raad heeft op 29 september 2016  het voorontwerp Gemeentelijk RUP Albert I Laan - 

Jozef Cardijnlaan - Victorlaan voorlopig aanvaard. Een openbaar onderzoek werd 

gehouden vanaf 24 oktober 2016 t/m 22 december 2016. De GECORO heeft op 20 

februari 2017 advies gegeven over de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om het Gemeentelijk RUP Albert I-laan – J. 

Cardijnlaan – Victorlaan, definitief te willen aanvaarden en aan te passen aan het advies 

van de GECORO dd. 20 februari 2017 waarbij de toegestane afwijking t.a.v. de 

verordening op afvallokalen enkel betrekking heeft indien het gaat om 

woongelegenheden.  Handelszaken dienen steeds over een afvallokaal te beschikken. 

 

14. DEFINITIE INWONER IN HET KADER VAN DE VERDEELDE HUISVESTING VAN 

MINDERJARIGEN. 

 

Kinderen van gescheiden ouders kunnen maar één officieel adres hebben, ook al 

verblijven de kinderen af en toe of voor de helft van de tijd bij elk van de ouders. 

Sinds 15 februari 2016 kunnen gescheiden ouders gebruik maken van de registratie 

‘gedeeld verblijf’ welke vastgesteld is bij Koninklijk Besluit dd. 26 december 2015.  Bij de 

dienst bevolking zijn momenteel twee dergelijke registraties gebeurd en is een derde 

aanvraag lopende.  Naar aanleiding van deze wetgeving moet er duidelijkheid komen of 

de registratie  ‘gedeelde woonst’ in Nieuwpoort recht geeft op de voordelen voor 

inwoners zoals Voordeelpas, Speelpleinwerking,  Sportkampen enz... 

Aan de raad wordt gevraagd om de term ‘inwoner’  te definiëren als zijnde wie in 

Nieuwpoort gedomicilieerd is of hier geregistreerd staat in het kader van de gedeelde 

huisvesting van minderjarigen.   

 

15. REGLEMENT UITLENEN STRANDROLSTOEL 

 

Op voorstel van de stedelijke adviesraad personen met een handicap wordt aan de raad 

gevraagd  het voorgelegde reglement vast te stellen voor het uitlenen van de 

strandrolstoel buiten de zomervakantie en dit tussen 1 september en 30 juni. 

Er wordt voorgesteld om geen huur of waarborg te vragen; bij het ontlenen zal de eigen 

rolstoel of rollator bij de dienst toerisme  moeten achtergelaten worden, wordt een kopie 

van de identiteitskaart genomen en een telefoonnummer van de ontlener genoteerd.
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16. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING 

 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 28 november 2013 het huishoudelijk reglement 

voor de speelpleinwerking goed.  Thans woedt aan de raad gevraagd een artikel toe te 

voegen waarbij kinderen die in het bezit zijn van een kortingscode op de voordeelpas 

gratis gebruik kunnen  maken van het busvervoer naar de speelpleinwerking. 

Er zijn verschillende stopplaatsen waar de kinderen kunnen op- en afstappen. 

 

 

17. DORPSRAAD RAMSKAPELLE. AKTENAME ONTSLAG STEMGERECHTIGD LID. 

 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van Jan Desmet als 

stemgerechtigd lid van de dorpsraad Ramskapelle. 

 

 

18. ONDERWIJS – GOEDKEURING BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS. 

 

De algemene vergadering van OVSG keurde in zitting dd. 9 juni 2016 de 

beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs goed; ook de algemene 

vergadering van de VVSG heeft zich hierbij aangesloten. 

GBS De Pagaaier is als onderwijsinstelling een openbare dienst die neutraal dien te 

fungeren. 

Door deze beginselverklaring goed te keuren, kan de school hun reglement en praktijken 

hiermee overeen stemmen. 

 


