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TOELICHTING AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 22 MAART 2018 – 19U30 - 
RAADZAAL 

 
Openbare Zitting 
 

1. GOEDKEURING VERLENGING VAN HET STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 
2018-2019 
 
Het lokaal bestuur kan via het strategisch veiligheids-en preventieplan de eigen prioriteiten van haar 
veiligheids-en preventiebeleid bepalen. 
Door de FOD Binnenlandse Zaken wordt jaarlijks een bedrag van 50.900,67 EUR toegekend voor de 
uitvoering van dit plan. 
Aan de raad wordt gevraagd het strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019, welke 
gekenmerkt wordt door een strategische sturing en resultaatsgerichte afspraken, te verlengen. 
De strategische- en operationele doelstellingen alsook de inhoud van het strategisch veiligheids- en 
preventieplan 2014-2017 werden niet gewijzigd. 
 
 
2. BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN 
 
De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013, gewijzigd bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014,  de 
belasting vast op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2013 t/m 2018. 
Ingevolge diverse vonnissen van de fiscale rechtbanken van eerste aanleg dient het reglement op de 
tweede verblijven volledig herzien te worden. 
De raad wordt gevraagd het herwerkte reglement te willen goedkeuren. 
 
 
3. AANVAARDING STRANDCONCESSIE 2018 - 2026 
 
Bij schrijven dd. 20 februari 2018 stelt de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust de strand- en zeedijkconcessie voor de periode 2018 – 2026 voor.  Aan de raad wordt 
gevraagd de verleende strandconcessie voor een periode van 2018 – 2026 te aanvaarden en de 
voorwaarden na te leven. 
 
  
4. CONCESSIEOVEREENKOMST ZEEDIJK EN STRAND, NIET GEDEKT DOOR DE 
STRANDCONCESSIE 2018 – 2026 
 
Aan de raad wordt gevraagd de concessieovereenkomst zeedijk en strand niet gedekt door de 
strandconcessies 2018-2026 goed te keuren. 
Deze concessie beslaat de zeedijk en de strandactiviteiten of –installaties die niet kaderen binnen 
zee, zonnebaden, sport en spel.   
 
 
5. AANSTELLING BESTUURSLEDEN WESTKUSTPOLDER PERIODE 1.01.2018 TOT 14.10.2018 
 
De Vlaamse regering besloot op 9 september 2016 tot samenvoeging van Polder Noordwatering 
Veurne en Polder De Moeren  tot een nieuwe polder met als naam Westkustpolder.  
Bij schrijven dd. 11 januari 2018 vraagt Westkustpolder om een plaatsvervangend lid aan te stellen 
voor het polderbestuur periode 1 januari 2018 tot 14 oktober 2018. 
Aan de raad wordt voorgesteld om schepen Kris Vandecasteele als plaatsvervangend lid aan te 
duiden.  
 
6. W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 24 MEI 2018 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de buitengewone algemene 
vergadering van de WVI dd. 24 mei 2018. 
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7. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE 
VERGADERINGEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING CIPAL 
 
De raad besloot in zitting dd. 30 november 2017 toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal 
met 23 aandelen tegen een kapitaal van 2.875 EUR. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om schepen Jos Decorte aan te duiden als vertegenwoordiger, en de 
heer Wim Demeester als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Cipal voor de 
resterende duur van de legislatuur 2013-2018. 
 
 
8. LEVEREN VAN TWEE PERSCONTAINERS WERKENDE OP VRACHTWAGEN - 
GOEDKEURING 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring en aanvaarding het bestek voorgelegd voor het leveren van twee 
extra perscontainers werkende op een vrachtwagen voor een geraamd bedrag van 110.000 EUR 
(BTW incl.). 
Vorige zomer bleek een tekort aan perscontainers voor het ledigen van de ondergrondse containers 
(afvaleilanden); het gebruik van de ondergrondse containers is nog toegenomen en op feestdagen en  
in het weekend is het onmogelijk om al het afval te bufferen in de huidige perscontainers. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
9. LEVEREN EN PLAATSEN SFEERVERLICHTING DIENSTWEG HAVENGEUL (TUSSEN YSARA 
EN DE LOMBARDSIJDESTRAAT) 
 
Er wordt voorgesteld om de Dienstweg Havengeul, het plein en het kunstwerk van Jan Fabre te 
verlichten met 10 hoge masten.  Hiertoe werd een mast ontworpen die een combinatie is van een 
functionele-  en sfeerverlichting. De verlichtingsmasten bestaan uit een inox koker 200x200 mm, 
bovengrondse lengte 8 m, RAL 9010 met 2 ingebouwde LED-spots, op de koker zijn bovenaan 2 
uitsparingen voorzien waarop 2 projectoren zijn geplaatst. 
In de offerte van Eandis dd. 21 februari 2018 zijn de kosten geraamd op 112.129,83 EUR + 23.547,26 
EUR (21 % BTW) ten laste van de stad. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
10. STATIEGELDALLIANTIE 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om toe te treden tot de Statiegeldalliantie waarbij de stad de Vlaamse 
Overheid vraagt om het systeem rond statiegeld op éénmalige drankverpakkingen grondig te 
bestuderen en te implementeren.  Ook de afvalintercommunale IVVO waartoe Nieuwpoort 
aangesloten is, nam reeds het initiatief om zich aan te sluiten tot de Statiegeldalliantie. 
 
 
11. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP KASTEELSTRAAT: AANSTELLEN URBANIST 
 
De raad stelde op 30 november 2017 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze van de 
studieopdracht vast voor de opmaak Gemeentelijk RUP Kasteelstraat. 
Het college van burgemeester en schepenen gunde dd. 6 maart 2018 de studieopdracht gegund aan 
de WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge voor een bedrag van € 18.500,00 (BTW incl.), zijnde de 
laagste regelmatige inschrijver. 
Thans wordt aan de raad voorgesteld om de WVI aan te duiden als urbanist  voor de opmaak  van het 
Gemeentelijk RUP Kasteelstraat. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 

 
12. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE – DORP – WIJZIGING ZONE 14 (ZONE 
VOOR MANEGE) + ZONDE 4AP 5PUBLIEK TOEGANKELIJK PARK): AANSTELLEN URBANIST 
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De raad stelde dd. 21 december 2017 de aannemingsvoorwaarden en gunningwijze vast van de 
studieopdracht tot de opmaak Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp - wijziging zone 14 (zone voor 
manege) + zone 4AP (publiek toegankelijk park). 
Het college van burgemeester en schepenen gunde dd. 6 maart 2018 de studieopdracht aan de WVI, 
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge voor een bedrag van € 16.940,00 (BTW incl.), zijnde de laagste 
regelmatige inschrijver. 
Thans wordt aan de raad voorgesteld om de WVI aan te duiden als urbanist voor de opmaak van het 
Gemeentelijk RUP Ramskapelle – Dorp – wijziging zone 14 (zone voor manege) + zone 4AP (publiek 
toegankelijk park). 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
13. VASTSTELLING WIJZE VAN AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR 
 
Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 voorziet in een gezamenlijke ambtelijke leiding van 
gemeente en OCMW; er is een bijzondere overgangsregeling om tegen uiterlijk 1 augustus 2018 tot 
de invulling van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur te komen. 
Volgens het decreet zijn op datum van de inwerkingtreding drie situaties mogelijk: 
- als het ambt van secretaris bij gemeente en OCMW op die datum door één persoon wordt ingevuld, 
wordt deze van rechtswege directeur en is geen beslissing van de gemeenteraad nodig. 
- als het ambt bij gemeente en OCMW op die datum vacant is, stelt de gemeenteraad de algemeen 
directeur aan na een aanwervings- en of bevorderingsprocedure. 
- als er één of als beide secretarissen van gemeente en OCMW op die datum in dienst zijn, kiest de 
gemeenteraad ofwel om het ambt in te vullen na een beperkte oproep tot deze titularissen, ofwel om 
het ambt open te verklaren en een aanwervings- en of bevorderingsprocedure op te starten. 
Momenteel zijn er twee titularissen van het ambt van secretaris (één bij de stad en één bij het 
OCMW). 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om een oproep te doen naar de titularissen van het ambt van 
secretaris van de stad en het OCMW om zich binnen de dertig dagen kandidaat te stellen voor het 
ambt van algemeen directeur van de stad en het OCMW Nieuwpoort. 
Aan de raad wordt eveneens voorgesteld om, zoals decretaal voorzien, het salaris van de algemeen 
directeur te bepalen op de wedde van de stadssecretaris, vermeerderd met 30 %.  
 
 
 
14. VACANTVERKLARING BETREKKING FINANCIEEL BEHEERDER. INTREKKING 
 
De raad ging in zitting dd. 22 februari 2018 over tot de vacantverklaring bij wijze van aanwerving van 
de betrekking van financieel beheerder. 
Uit overleg met de diensten van Binnenlandse Bestuur blijkt dat opgestarte procedures inzake 
aanwerving van decretale graden dienen stopgezet en hernomen volgens de bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur.  Bijgevolg kan de stad geen aanwervingsprocedure meer voeren voor een 
financieel beheerder maar moet de procedure opgestart worden voor aanwerving van een financieel 
directeur. 
De raad wordt bijgevolg gevraagd om de vacantverklaring bij wijze van aanwerving van een financieel 
beheerder in te trekken.
 
 
15. VACANTVERKLARING BETREKKING FINANCIEEL DIRECTEUR 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de betrekking van financieel directeur vacant te verklaren bij wijze 
van aanwerving. 
 
 
16. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD - VERVANGING AFGEVAARDIGDE VZW DE  
NOORDVAART 
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Aan de raad wordt voorgesteld om de heer Debouvry Karel aan te stellen als stemgerechtigd lid, 
afgevaardigde vzw De Noordvaart, in de lokaal economische raad dit ter vervanging van mevrouw 
Berdieke Rommel, ontslagnemend. 


