
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING DD. 10 AUGUSTUS 2017  

19u30 – raadzaal 

 

1. WOONBELEIDSCONVENANT 

Aan de gemeenteraad wordt het woonbeleidsconvenant ter goedkeuring voorgelegd voor de 

bouw van 24 bijkomende sociale woningen.  Bij het behalen van het Bindend Sociaal 

Objectief (BSO) waarbij het objectief  478 huurwoningen bedraagt, is een verdere 

subsidiëring slechts mogelijk na het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant.  Na 

onderzoek door de VMSW, in samenspraak met Wonen-Vlaanderen en het kabinet Wonen, 

blijkt dat de stad Nieuwpoort in aanmerking komt voor het afsluiten van het voorgelegd 

convenant. 

 

2. GOEDKEURING BNIP ST.-BERNARDUSFEESTEN OP 25, 26 en 27 AUGUSTUS 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het Bijzonder Nood- en Interventieplan voorgelegd met 

specifieke richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie tijdens de 

St.-Bernardusfeesten te verzekeren. 

 

3. GOEDKEURING JAARVERSLAG INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL (WHP) 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het jaarverslag voorgelegd van de Interlokale vereniging 

Westhoekpersoneel, zoals vastgelegd in de algemene overeenkomst door de gemeenteraad 

dd. 27 juli 2010. 

 

4. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013  het meerjarenplan 2014-2019 van de 

Protestantse Baptistenkerk Bethel goed. 

Thans wordt aan de raad gevraagd een wijziging in het meerjarenplan goed te keuren n.a.v. 

het plaatsen van een zonneboiler ten bedrage van € 15.431,13 waarvan 42,2% ten laste van 

de stad Nieuwpoort, zijnde € 4.579,96. 

 

5. BUDGETWIJZIGING NR 1 DIENSTJAAR 2017 – PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde budgetwijziging 2017 van de Protestantse 

Baptistenkerk Bethel goed te keuren n.a.v. de plaatsing van een zonneboiler. De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 28 JUNI 2017. 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de dagorde van de OCMW-raad die plaatsvond op 

28 juni 2017. 

 

7. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 JULI 2017 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de dagorde van de OCMW-raad die plaatsvond op 

26 juli 2017. 

 

8. AKTENAME JAARREKENING 2016 – OCMW NIEUWPOORT 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW Nieuwpoort 

met volgende resultaten: 

Budgettair resultaat 2016: € 555.395 

Resultaat op kasbasis 2016: € 1.772.680 



Autofinancieringsmarge 2016: € 498.900 

Overschot op de staat van de opbrengsten en kosten 2016: € 437.777 

 

9. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS 2018 

De kerkraad van kerkfabriek St.-Niklaas stelde in zitting dd. 20  juni 2017 het budget 2018 

vast.  Daarin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 62.685,19 waarvan 

1,40 % ten laste van de stad nl. € 877,59. Deze gemeentelijke toelage ligt binnen het 

voorziene budget van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek.  De nodige 

kredieten zijn voorzien. De raad wordt verzocht hiervan akte te willen nemen. 

 

10. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR HET PLEIN GELEGEN AAN DE ONZE-LIEVE-

VROUWSTRAAT NAAST DE ZATHE 

De raad verleende in zitting dd. 30 maart 20017  de principiële goedkeuring tot het 

toekennen van de naam ‘Ravelijnenplein’ aan het plein gelegen aan de O.L.-Vrouwstraat 

naast De Zathe.  Vermits na het sluiten van het onderzoek de commodo en in commodo geen 

bezwaren werden ontvangen, wordt aan de raad gevraagd deze benaming definitief toe te 

kennen. 

 

11. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR DE NIEUWE STRAAT GELEGEN AAN DE 

SPOORWEGSTRAAT 

De raad verleende in zitting dd. 27 april 1017 de principiële goedkeuring van de benaming 

Coupe Gorgestraat aan de nieuwe straat gelegen aan de Spoorwegstraat. Vermits na het 

sluiten van het onderzoek de commodo en in commodo geen bezwaren werden ontvangen, 

wordt aan de raad gevraagd deze benaming definitief toe te kennen. 

 

12. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR DE NIEUWE STRAAT GELEGEN AAN DE 

PELIKAANSTRAAT 

De raad verleende in zitting dd. 18 mei 2017 de principiële goedkeuring van de benaming 

Zeltestraat aan de straat gelegen aan de Pelikaanstraat. Vermits na het sluiten van het 

onderzoek de commodo en in commodo geen bezwaren werden ontvangen, wordt aan de 

raad gevraagd deze benaming definitief goed te keuren. 

 

13. AANLEGGEN VAN VLOTTENDE STEIGERS + TOEGANGSHELLING TER HOOGTE VAN DE 

VISMIJN FASE 3 – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter aanvaarding en goedkeuring het bestek voorgelegd voor het 

aanleggen van vlottende steigers en een toegangshelling ter hoogte van de vismijn, fase 3.  

De kosten zijn geraamd op € 125.000 (BTW incl).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

In een eerste en tweede fase werden 2 x 36 m vlottende steigers aangelegd; in deze derde 

fase worden de bestaande vlottende steigers uitgebreid met 18 m.  Aan zeewaartse zijde van 

het vismijngebouw wordt een toegangshelling met vlottende steiger van 12 m lengte 

aangelegd, zodat het lossen van verse vis vlotter kan gebeuren. 

 

14. OMGEVINGSWERKEN DUDENHOFENLAAN, F. VAN NIEUWENHOVENSTRAAT, K. 

LEMAHIEUSTRAAT, J. TURPINPLEIN – ONTWERP 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpplan voor de omgevingswerken in de 

Dudenhofenlaan, F. Van Nieuwenhovenstraat, K. Lemahieustraat, J. Turpinplein voorgelegd. 

De kosten zijn geraamd op € 107.133,87 (BTW incl.) waarvan € 10.259,74 (BTW verlegd) en € 



2.154,54 (BTW 21%) ten laste van de stad. De werken worden geplaatst bij open 

aanbesteding. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

15. LEVEREN VAN EEN 2-PALENHEFBRUG VOOR DE WERKPLAATS – HERAANBESTEDING 

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek ‘Leveren van een 2-palenhefbrug’ te aanvaarden 

en goed te keuren. De kosten worden geraamd op € 12.000 (BTW incl.). De opdracht wordt 

gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

16. VERNIEUWEN MARKTSTRAAT/OOSTENDESTRAAT/POTTERSTRAAT (VAK MARKTPLEIN-

SCHIPSTRAAT) – ONDERGRONDS BRENGEN KABELDISTRIBUTIENET + LEVEREN EN 

PLAATSEN GLASVEZELBUIS 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel om het kabeldistributienet in de 

Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat (vak Marktplein-Schipstraat) ondergronds te 

brengen en daarbij een glasvezelbuis aan te leggen in de 

Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat goed te keuren. De kosten worden geraamd op € 

11.238,15. De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de 

bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

17. UITVOEREN VAN INSTANDHOUDINGSWERKEN VREDEGERECHT – POLITIECOMMISSARIAAT 

– AKTENAME BESLUIT COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelde in zitting dd. 28 maart 2017 de 

lastvoorwaarden en de gunningswijze vast tot het uitvoeren van instandhoudingswerken aan 

het Vredegerecht-Politiecommissariaat. Aan de raad wordt gevraagd hiervan kennis te willen 

nemen. 

 

18. ANNEX 2 AAN BEHEERSOVEREENKOMST VOOR UITVOERING VAN HET GROENBEHEER VAN 

HET MARITIEM PARK – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd om de annex 2 bij de beheersovereenkomst voor uitvoering van 

het groenbeheer van het Maritiem Park tussen het Vlaamse Gewest, het Agentschap 

Maritieme Dienstverlening en Kust, de Afdeling Kust en de stad te aanvaarden en goed te 

keuren. De verschillende secties vormen samen een totale oppervlakte van 98.618 m². 

 

19. ONDERWIJS – AANSLUITING REGIONAAL ONDERSTEUNINGSNETWERK DOOR DE 

GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER 

Om de effecten van het ‘M-decreet’ verder te begeleiden en ondersteuning te ontvangen 

dient de school zich aan te sluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk. Aan de raad 

wordt gevraagd kennis te willen nemen van de aansluiting van het schoolbestuur 

‘Gemeentebestuur Nieuwpoort’ met haar gemeentelijk basisonderwijs De Pagaaier bij het 

Ondersteuningsnetwerk van het GO!, Scholengroep Westhoek 28, MPI De Viertorre Koksijde. 

 

20. PERSONEELSDIENST – GOEDKEURING OVEREENKOMST PROJECT STUDIEONDERSTEUNING 

Aan de raad wordt gevraagd om de overeenkomst project studieondersteuning tussen vzw 

Golfbreker en Stad Nieuwpoort goed te keuren voor de periode van 1 september 2017 t.e.m. 

31 augustus 2018. Dit project heeft als doelstelling om kinderen met schoolse vertraging in 

hun gezinnen te begeleiden. De uitvoering van dit project houdt in dat het stadsbestuur een 

halftijds personeelslid ter beschikking moet stellen en de nodige werkingsmiddelen moet 

voorzien alsook de diverse kosten m.b.t. dit project ten laste neemt. 



 

21. PERSONEEL – WERKGEVERSBIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES – WIJZIGING 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel om de werkgeversbijdrage van de 

maaltijdcheques per 1 juli 2017 te verhogen met € 0,50 en per 1 januari 2018 met nog eens € 

0,50 goed te keuren en dit naar aanleiding van het protocol van het B.O.C. dd. 21 juni 2017 

en op vraag van de vakbondsorganisaties. 

 

22. DELEGATIEBESLISSING VAN RECHTSPOSITIEREGELING, ORGANOGRAM EN 

PERSONEELSFORMATIE. 

Aan de raad wordt voorgesteld om de bevoegdheid inzake rechtspositieregeling, organogram 

en personeelsformatie te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen met 

mogelijkheid tot subdelegatie voor wat betreft organogram en personeelsformatie.  

 

 

 

 

 


