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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 27 APRIL 2017 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEURING LOKALE VEILIGHEIDSDIAGNOSTIEK EN ACTIVITEITENRAPPORT 2015-
2016. 
 
De lokale veiligheidsdiagnostiek geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie in Nieuwpoort op 
gebied van veiligheid en heeft als doel om problemen en uitdagingen in kaart te brengen. Op basis 
van de LVD, werden de prioriteiten voor het strategisch veiligheids- en preventieplan bepaald.  Aan de 
raad wordt gevraagd het voorgelegde activiteitenrapport te willen goedkeuren teneinde de subsidies  
van de strategische plannen 2014-2017 te kunnen verkrijgen. 
 
2. GOEDKEURING ADDENDUM BEHEERSGROEP (W)INTEGRATIE. 
 
De raad keurde in zitting dd. 25 februari 2016 de statuten goed van de intergemeentelijke 
samenwerking integratie en in maart 2016 werden de statuten van de opgerichte interlokale 
vereniging (W)integratie door de gemeenten Koksijde, De Panne, Middelkerke en Nieuwpoort 
ondertekend. 
Thans wordt aan de raad gevraagd de toetreding van de Stad Veurne te willen goedkeuren en het 
voorgelegde addendum. 
 
3. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – REKENING DIENSTJAAR 2016.  
 
 
De bestuursraad van de Protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting dd. 14 maart 2017 de 
rekening vast van de Protestantse Baptistenkerk Bethel voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke 
toelage van € 19.913,84, waarvan 42,2% ten laste van de stad, werd niet overschreden. De raad 
wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 
 
 
4. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW – JAARREKENING DIENSTJAAR 2016. 
 
De kerkraad van parochie O.L.-Vrouw stelde in zitting dd.27 februari 2017 de rekening vast van de 
kerkfabriek voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke toelage van € 94.804,60 werd niet 
overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 
 
 
5. KERKFABRIEK SINT BERNARDUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2016. 
 
De kerkraad van parochie Sint-Bernardus stelde in zitting dd. 5 maart 2017 de rekening vast van de 
kerkfabriek voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke toelage van € 29.951,79, waarvan 90% ten 
laste van de stad, werd niet overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te 
willen adviseren. 
 
 
6. KERKFABRIEK SINT GEORGIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2016. 
 
De kerkraad van parochie Sint-Georgius stelde in zitting dd. 24 februari 2017 de rekening vast van de 
kerkfabriek voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke toelage van € 10.210,84 werd niet 
overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 
 
 
7. KERKFABRIEK SINT LAURENTIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2016. 
 
De kerkraad van parochie Sint-Laurentius stelde in zitting dd. 28 februari 2017 de rekening vast van 
de kerkfabriek voor het dienstjaar 2016. De gemeentelijke toelage van € 25.756,81 werd niet 
overschreden. De raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te willen adviseren. 
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8. WVI - ALGEMENE VERGADERING 18 MEI 2017. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de algemene vergadering dd. 
18 mei 2017, en de stad Nieuwpoort op deze vergadering te laten vertegenwoordigen door mevrouw 
Ann Gheeraert, zoals bepaald bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014. 
 
9. I.W.V.A. - ALGEMENE VERGADERING 24 MEI 2017. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
de IWVA op 24 mei 2017.  De heren Bert Gunst en Frans Lefevre alsook mevr. Greet Ardies-Vyncke 
en mevr. Karin Debruyne-Vancoillie worden voorgesteld als afgevaardigden van de stad Nieuwpoort 
op deze vergadering. 
 
10. TMVW – GOEDKEURING ONTWERP STATUTENWIJZIGING BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING DD. 30 JUNI 2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de intercommunale 
TMVW (FARYS) divisie Aanvullende Diensten welke geagendeerd wordt in de buitengewone 
algemene vergadering van 30 juni 2017. 
 
11. INFRAX WEST –ALGEMENE VERGADERING DD. 6 JUNI 2017. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
Infrax op 6 juni 2017. Mevrouw Ann Gheeraert treedt op als vertegenwoordiger van de stad en de 
heer Frans Lefevre werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en 
buitengewone vergaderingen van Infrax West gedurende de huidige legislatuur. 
 
12. I.K.W.V. - GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING DD. 21 JUNI 2017. 
 
Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene Vergadering van 
I.K.W.V. op 21 juni 2017. De heer Wim Demeester wordt voorgesteld als vertegenwoordiger voor de 
stad Nieuwpoort. 
 
13. STRAATNAAM VOOR DE NIEUWE STRAAT GELEGEN AAN DE SPOORWEGSTRAAT 
 
Een nieuwe straat wordt aangelegd in de verkaveling gelegen aan de Spoorwegstraat. 
Het toekennen van een nieuwe straatnaam dringt zich hiervoor op.  De culturele dienst stelde de 
benaming  Coupe Gorgestraat voor,  deze benaming  verwijst naar  een dwarse  doorsteek, doorheen 
de ‘nek’ van een bastion; de Coupe Gorge situeert zich op de plaats van de nieuwe straat. 
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor de benaming Coupe Gorgestraat toe te 
kennen.   De raad wordt gevraagd dit te willen goedkeuren.
 
14. AANKOOP 60 PODIUMELEMENTEN EN BIJHORENDE TRANSPORTKARREN VOOR DE CEL 
FEESTELIJKHEDEN - GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van 60 podiumelementen 
en bijhorende transportkarren.  De kosten zijn geraamd op € 15.750.000 (BTW incl.).  De nodige 
kredieten zijn voorzien. 

 
15. AANKOOP  VAN EEN PODIUM OP AANHANGWAGEN - GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van een podium op 
aanhangwagen. De kosten zijn geraamd op € 83.000,00 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten 
worden voorzien. 
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16. AANKOOP VAN VIER LICHTE VRACHTEN VOOR DE TECHNISCHE DIENST - 
GOEDKEURING. 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van vrachtwagens voor de 
technische dienst.  Het betreft een lichte vracht met dubbele cabine, laadbak en huif voor de 
groendienst – met geraamde kostprijs € 33.000,00 (BTW incl.), een lichte vracht met enkele cabine 
voor de groendienst – met geraamde kostprijs € 30.000,00 (BTW incl.), een lichte vracht voor de 
metsers – met geraamde kostprijs € 71.000,00 (BTW incl.) en lichte vracht voor mechaniek en 
techniek – met geraamde kostprijs € 30.000,00 (BTW incl.).  Totale raming van deze 4 lichte 
vrachtwagens: € 164.000,00 (BTW incl.). 
De nodige kredieten moeten worden voorzien. 
 
 
17. WEGEN-, RIOLERINGS-  EN OMGEVINGSWERKEN OUDE GASKETEL FASE 2 - ONTWERP 
 
De opdracht omvat de fase 2 van de aanleg van de infrastructuur van het toekomstig openbaar 
domein rond het project Oude Gasketel van IJzer & Zee.  De fase 1 werd reeds uitgevoerd in 2014 en 
omvatte de aanleg van rioleringen + bufferbekken alsook de rijweg. 
Na het bouwen van de appartementen en woningen wenst de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen nu de parking, trottoirs en opritten aan te leggen.  Ook de aanleg van een houten staketsel en 
het voorzien van een vijverfontein maken deel uit van de opdracht.  Verder wordt ook de groenaanleg 
en de tuinaanleg rond de vijver opgenomen in het bestek.  De onderhoudswerken gedurende de 
waarborgtermijn van 3 jaar zijn voorzien in het dossier. 
De verdeelsleutel blijft dezelfde als de fase 1 zodat de stad voor een geraamd bedrag van € 78.293,44 
(BTW verlegd) tussenkomt in de werken. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerp opgemaakt door het studiebureau Haegebaert 
dd. 12 januari 2017 en goedgekeurd door de VMSW dd. 7 april, te willen goedkeuren. 

 
18. OPMAKEN VAN EEN TECHNISCH VERSLAG DOOR EEN ERKEND 
BODEMSANERINGSDESKUNDIGE VOOR DIVERSE RIOLERINGS- EN WEGENISPROJECTEN 
2017-2018-2019 – GOEDKEURING. 
 
Bij wegenis- en rioleringswerken is het verplicht om een technisch verslag, in het kader van de 
grondverzetregeling, op te maken. 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de voor de opmaak van technische 
verslagen door een bodemsaneringsdeskundige voor diverse riolerings- en wegenisprojecten 2017-
2018-2019.  In dit dossier zijn de IWVA (aandeel rioleringswerken voor de stad Nieuwpoort) en de 
gemeente De Panne (in het kader van de samenwerkingsovereenkomst) medecontractant. 
Aan de raad wordt gevraagd een budget van € 10.000,00 (BTW incl.) ten laste van de stad 
Nieuwpoort te voorzien. 
 
 
19. STUDIE – HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT/OOSTENDESTRAAT/POTTERSTRAAT 
VAK MARKTPLEIN-SCHIPSTRAAT – ONTWERPDOSSIER. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier voorgelegd voor riolerings- en wegeniswerken 
in de Markstraat, Oostendestraat (niet vernieuwd gedeelte) en de Potterstraat tussen het Marktplein 
en Schipstraat. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De verhardingen worden 
uitgevoerd in chinees graniet 20/20cm. Ook het aanplanten van bomen en plaatsen van 
straatmeubilair is voorzien. De werken worden uitgevoerd in 5 fasen. 
De kosten worden geraamd op € 2.051.551,20 (BTW incl.) waarvan € 1.145.53,20 (BTW incl.) ten  
laste van de stad. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
20. WIJZIGING GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR HET ONDERHOUD VAN KNOTWILGEN - 
GOEDKEURING 
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De raad stelde in zitting dd. 8 april 2004 een gemeentelijke toelage vast voor het onderhoud van 
knotwilgen.  Aan de raad wordt voorgesteld om de bestaande gemeentelijke toelage voor het 
onderhoud van knotwilgen aan te passen waarbij de toelage beperkt wordt tot maximum 200 
knotwilgen per adres en per aanvrager, en waarbij de toelage ook mogelijk is voor inwoners of 
bedrijven gevestigd op het grondgebied Nieuwpoort. 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen en nieuwe bepalingen en voorwaarden te 
willen aanvaarden en het besluit dd. 8 april 2004 op te heffen. 

 
 
21. AANPASSEN NETWERKBEKABELING (BEKABELING EN WIFI) IN DE GEMEENTESCHOOL 
DE PAGAAIER – GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt toestemming gevraagd om de netwerkinfrastructuur in gemeenteschool De 
Pagaaier aan te passen. De huidige uitrusting volstaat niet om in het huidig digitaal tijdperk de 
leerlingen op een vlotte manier kennis te laten maken met de aanwezige digitale media & dragers 
(iPads, digitale schoolborden,…). De kostprijs van deze werkzaamheden wordt op € 25.000,00 (BTW 
incl.) geraamd. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
22. TIENERWERKING 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om vanaf de zomervakantie 2017 te starten met een tienerwerking 
voor alle jongeren van 12 t/m 14 jaar, dit als  uitbreiding van de speelpleinwerking. 
Het is de bedoeling dat de tieners begeleid worden door twee animatoren die de vrijheid geven aan de 
tieners om zelf hun weekprogramma in te vullen (uiteraard gestuurd door de animatoren).  Als locatie 
wordt het jeugdhuis voorzien, en de werkingsuren zouden gelijklopend zijn aan die van de 
speelpleinwerking.   
Het is de bedoeling deze tienerwerking vanaf volgend jaar ook in de paasvakantie te organiseren. 
De raad wordt gevraagd het voorgelegde reglement voor de tienerwerking te willen goedkeuren. 
 
 
 
23. SUBSIDIEREGLEMENT EEN BRUG SLAAN TUSSEN JEUGD/SPORT EN KINDEREN IN 
ARMOEDE 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring een subsidiereglement voorgelegd voor verenigingen met een 
jeugdwerking waarbij zij extra subsidies kunnen ontvangen wanneer ze zich inzetten voor kinderen en 
jongeren in kansarmoede. 
Met deze subsidie wordt verwacht dat ze inzetten op communicatie binnen hun vereniging om de 
drempel te verlagen zodat kinderen in armoede ook de weg naar het verenigingsleven vinden. 
Deze subsidie komt van het gesubsidieerde budget van het project ‘een brug slaan tussen jeugd- en 
sportwerk en kinderen in armoede.’  
Er wordt een bedrag van max. € 3000 verdeeld onder de verenigingen, en per vereniging kan er 
maximum € 600 worden aangevraagd.  De verdeling van de subsidie gebeurt aan de hand van een 
puntensysteem. 
 
 
 
 


