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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 26 OKTOBER 2017 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2016 VAN DE STAD NIEUWPOORT. 
 
De raad wordt verzocht akte te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen dd. 14 september 2017 houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016.  
 
2. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBADCOMPLEX FACTOR DIENSTJAAR 2017 - 
WIJZIGING. 
 
De raad stelde in zitting dd. 22 december 2016 de factor vast voor de toekenning van de prijssubsidie 
aan het AGB Vrije Tijd voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6 
% BTW) vermenigvuldigd met de factor 8,92 voor het dienstjaar 2017.  Uit een revaluatie blijkt dat een 
verlaging van de factor kan doorgevoerd worden.  Aan de raad wordt voorgesteld om voor de 
resterende maanden november en december 2017 de factor te wijzigen naar 7,13. 
 
3. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN DE VISSORTEERMACHINE OP DE NIEUWPOORTSE 
VISVEILING. 
 
In november wordt in de stedelijk vismijn een vissorteermachine in gebruik genomen. Hiervoor dient 
een retributie vastgesteld voor het gebruik van de machine. Het voorgestelde tarief is hetzelfde als 
voor gebruik van de garnaalzeefmachine: € 0,05/kg (5 eurocent/kg).De retributie is verschuldigd door 
de gebruiker van de vissorteermachine 
 
 
4. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW BUDGETWIJZIGING 1- 2017 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek O.L.-Vrouw goed. De kerkraad O.L.-Vrouw stelde in zitting dd. 4 juli 2016 het budget 
2017 vast en keurde in zitting dd. 3 juli 2017 een budgetwijziging goed. Dit werd gunstig geadviseerd 
door het Bisdom Brugge dd. 28 juli 2017. Deze budgetwijziging heeft geen invloed op de 
gemeentelijke toelage. Aan de raad wordt gevraagd deze budgetwijziging gunstig te willen adviseren.  
 
 
5. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW BUDGET 2018 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek O.L.-Vrouw goed. De kerkraad van de kerkfabriek O .L.-Vrouw stelde in zitting dd. 3 juli 
2017 het budget 2018 vast, wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 28 juli 2017. De 
gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op 29.850,83 EUR, wat binnen het voorziene budget 
van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd 
akte te willen nemen.  
 
 
6. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS BUDGET 2018 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek Sint-Bernardus goed. De kerkraad van de kerkfabriek St.-Bernardus stelde in zitting dd. 
28 juni 2017 het budget 2018 vast, wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 28 juli 2017. 
De gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op 50.365,87 EUR, waarvan 90 % ten laste van het 
stadsbestuur Nieuwpoort zijnde 45.329,28 EUR en 10 % ten laste van het gemeentebestuur Koksijde 
zijnde 5.036,59 EUR. Deze gemeentelijke exploitatietoelage ligt binnen het voorziene budget van het 
meerjarenplan 2014-2019. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd akte te 
willen nemen.  
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7. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS BUDGET 2018 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek Sint-Laurentius goed. De kerkraad van de kerkfabriek St.-Laurentius stelde in zitting dd. 
27 juni 2017 het budget 2018 vast, wat gunstig advies kreeg van het bisdom Brugge dd. 28 juli 2017. 
De gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op 14.899,32 EUR, wat binnen het voorziene 
budget van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt 
gevraagd akte te willen nemen.  
 
 
8. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS BUDGET 2018 
 
De raad keurde in zitting dd. 29 september 2016 wijziging nr 2 van het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabriek Sint-Georgius goed. De kerkraad van de kerkfabriek St.-Georgius stelde in zitting dd. 9 
juli 2017 het budget 2018 vast, wat gunstig advies kreeg van het Bisdom Brugge dd. 28 juli 2017. De 
gemeentelijke exploitatietoelage is vastgesteld op 5.732,84 EUR, wat binnen het voorziene budget 
van het meerjarenplan 2014-2019 ligt. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd 
akte te willen nemen. 
 
 
9. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL 2015 - 2023 / 
BIJDRAGE 2018 / ONROERENDE GOEDEREN. GOEDKEURING. 
 
Na het principieel akkoord van de burgemeesters in de zoneraad van 20 september 2017, dient elke 
gemeente in de respectievelijke gemeenteraden haar expliciet akkoord te geven met betrekking tot de 
dotatie 2018 aan de hulpverleningszone. De gemeenteraden bevestigen in hun besluit tevens dat dit 
bedrag is opgenomen in de gemeentebegroting 2018. Na de goedkeuring door de diverse 
gemeenteraden dient het dossier terug voorgelegd te worden aan de zoneraad van Brandweer 
Westhoek dd. 8 november 2017. 
 
10. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL BUDGET 2018 
 
De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 van de protestantse 
Baptistenkerk Bethel goed. De bestuursraad van de protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting 
dd. 30 september 23017 het budget 2018 vast. De Administratieve Raad van Protestants-
Evangelische Erediensten gaf op 2 oktober 2017 een gunstig advies. De gemeentelijke 
exploitatietoelage is vastgesteld op 8.784,58 EUR, wat binnen het voorziene budget van het 
meerjarenplan 2014-2019 ligt. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd akte te 
willen nemen.  
 
 
11. GRATIS GRONDOVERDRACHT DOOR HET VLAAMS GEWEST AAN STAD NIEUWPOORT – 
RESTGROND DIENSTWEG HAVENGEUL 
 
Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de afdeling Vastgoedtransacties opgedragen om de 
akte gratis grondoverdracht restgrond dienstweg havengeul te verlijden. De overdracht gebeurt om 
reden van openbaar nut, meer bepaald de opname van het goed in het openbaar domein van de Stad 
Nieuwpoort voor de heraanleg van de Dienstweg Havengeul. Aan de raad wordt gevraagd de 
voorgelegde ontwerpakte, te willen goedkeuren. 
 
12. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 4 DECEMBER 2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering dd. 4 december 2017 van Infrax West te willen goedkeuren.  De raad duidde in zitting dd. 
31 oktober 2013 mevr. Ann Gheeaert en Frans Lefevre aan, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen 
van Infrax West gedurende de legislatuur 2013-2018. 
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13. AANKOOP PERCELEN IN HET KADER VAN HET VERNIEUWEN VAN HET JAAGPAD LANGS 
DE IJZER TUSSEN SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK  EN RIOLERINGSWERKEN LANGS 
DE BRUGSEVAART- AANPASSING PERCEEL 9 EN 10 
 
De raad keurde in zitting dd. 27 mei 2014 het definitief ontwerpdossier goed voor het vernieuwen van 
het jaagpad langs de IJzer tussen Sluizencomplex en VVW Westhoek en rioleringswerken langs de 
Brugsevaart.  Bij raadsbesluit dd. 27 augustus 2015 en 29 oktober 2015 worden percelen aangekocht.   
Voor onteigeningen en erfdienstbaarheden werd 140.000,00 EUR voorzien. 
Thans wordt aan de raad voorgesteld om de oppervlakte van de percelen nummers 9 en 10 aan te 
passen; de oppervlakte van de erfdienstbaarheid moet worden aangepast aan de oppervlakte 
erfdienstbaarheid in het verkavelingsplan.  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
14. AANKOOP VAN EEN VRACHTWAGEN MET LAADBAK EN LAADBRUG - GOEDKEURING. 
 
De vrachtwagen met laadbak en laadbrug van de cel evenementen is bijna 16 jaar oud en heeft meer 
dan 200.000 km op de teller.   Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de 
aankoop van een nieuwe gesloten laadbak en laadbrug voor de cel evenementen.  De kosten zijn 
geraamd op 110.000,00 EUR (incl. BTW). De nodige kredieten zijn voorzien. 
   
 
15. STUDIE – VERNIEUWING VAN HET NIEUWLANDPLEIN – GOEDKEURING. 
 
De ondergrond van het Nieuwlandplein werd in erfpacht gegeven om een ondergrondse parking te 
bouwen. Na de bouw van de ondergrondse parking zal de stad het Nieuwlandplein her aanleggen. 
Gezien er tijdens de eerste aanbestedingsprocedure geen enkele kandidaat werd gevonden, werd het 
studiebestek herwerkt.  De studiekost wordt geraamd op 80.000 EUR (BTW incl).  De nodige 
kredieten zijn voorzien. De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen aanvaarden en goed 
te keuren. 
 
 
16. AANVRAAG DOOR DE POLITIEZONE WESTKUST TOT HET PLAATSEN EN IN GEBRUIK 
NEMEN VAN BEWAKINGSCAMERA VAN HET TYPE ANPR IN EEN NIET-BESLOTEN PLAATS 
 
De politiezone Westkust wenst op het grondgebied Nieuwpoort enkele  APNR-camera’s 
(nummerplaatherkenningscamera’s) te plaatsen. 
Het plaatsen van bewakingscamera’s op niet besloten plaatsen valt onder een specifieke wetgeving. 
In deze wetgeving worden de voorwaarden waaronder de plaatsing en het gebruik van de vaste 
bewakingscamera’s zijn toegestaan. 
De voorwaarden zijn onder meer: 
- de gemeenteraad van de betrokken gemeente dient een positief advies geven omtrent de plaats van 
de camera’s; 
- het bekijken van de beelden is enkel toegestaan onder toezicht van de politiediensten; 
- de beelden mogen niet langer dan 1 maand bewaard worden, indien zij geen bijdrage kunnen 
leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast; 
- het plaatsen van bewakingscamera’s moet aangekondigd worden door een pictogram, welke geldt 
als voorafgaande toestemming. 
De politiezone Westkust wenst op volgende plaatsen ANPR-camera’s te plaatsen: 
- Diksmuidse Weg, ter hoogte van woning nr. 7; 
- Hemmestraat, ter hoogte van de woning nr. 36; 
- Diksmuidse Weg (rontonde); 
- Afrit E40 Nieuwpoort-Brussel (Diksmuidse weg ter hoogte van de Koolhofstraat); 
- Brugsesteenweg ter hoogte van de Kievitstraat; 
- Sluizen (brug IJzer); 
- Kinderlaan (tussen Nieuwpoortsteenweg en Viktorlaan); 
- Kustweg (Lange Brug rijrichting Nieuwpoort-stad). 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hieraan gunstig advies te willen verlenen. 
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17. AANLEG OMGEVING SURCOUF – GOEDKEURING  
 
De Surcouf werd onlangs geplaatst op perceel in de Handelskaai. De omgeving dient verder afgewerkt 
te worden met een groene inkleding; De site wordt voorzien met siergrassen en gazon en enkele 
zitbanken. De opdracht wordt geraamd op 18.000 EUR. 

 
18. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE - DORP - 
WIJZIGING ZONE 14 (ZONE VOOR MANEGE): STUDIEOPDRACHT. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringplan Ramskapelle - Dorp - wijziging zone 14 (zone voor manege) op te maken met een 
oppervlakte van ± 7.000 m².  De kosten voor de opmaak van dit plan worden geraamd op 40.000 
EUR. De nodige kredieten zijn voorzien. 


