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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 28 JANUARI 2021
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Sara Neudt: Raadslid

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 17 december 2020 werden ter inzage gelegd acht
dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 17 DECEMBER 2020 - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur;
Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 17 december 2020 ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering; als deze opmerkingen worden aangenomen door de
gemeenteraad, worden de notulen in die zin aangepast;
Overwegende dat wanneer er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige
vergadering, deze notulen als goedgekeurd worden beschouwd;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 17
december 2020 goed.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. LASTENBOEK CONCESSIE AVONDMARKTEN 2021 – 2022 – 2023.
De Raad,
Gelet op art. 40,41, 285 en art. 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 november 2020
betreffende opmaak lastenboek avondmarkten voor 2021-2022-2023;
Gelet op het lastenboek avondmarkten 2021-2022-2023;
Overwegende dat de huidige concessieovereenkomst voor de avondmarkten is afgelopen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een mededingingsprocedure uit te schrijven voor de
concessie van de avondmarkten voor 3 jaar 2021-2022-2023, met mogelijke verlenging van drie maal
één jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de avondmarkten ook te laten plaatsvinden op locaties die
minder druk bezocht worden door de toeristen om deze zo extra in de kijker te plaatsen;
Overwegende dat er 6 avondmarkten op volgende locaties opgenomen worden in het lastenboek:
-

3x in Nieuwpoort-bad

-

1x ter hoogte van Storms Harbour

-

1x in Nieuwpoort-stad

-

1x in Sint-Joris

Overwegende dat voorgesteld wordt om de minimum instelprijs voor de 6 avondmarkten te bepalen
op € 48.000 per jaar;
Overwegende dat de data vastgelegd worden in functie van de evenementenkalender en de
andere activiteiten die voorzien zijn op het grondgebied Nieuwpoort;
Overwegende dat de nodige inkomsten voorzien zijn onder beleidsitem 050000 Handel en
Middenstand;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het lastenboek voor de concessie van de avondmarkten voor de periode van 3 jaar (20212022-2023) met mogelijk verlenging van drie maal één jaar, goed te keuren.

Art.2.

Een mededingingsprocedure uit te schrijven voor de concessie van de avondmarkten voor de
periode van 3 jaar (2021-2022-2023) met mogelijke verlenging van drie maal één jaar.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst communicatie, de
dienst toerisme, de dienst veiligheid en preventie, het secretariaat, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

3. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET DRAGEN VAN
EEN MONDMASKER OP DRUKKE LOCATIES OP GRONDGEBIED VAN DE STAD NIEUWPOORT
VANAF DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR DD. 5 JANUARI 2021.
De Raad,
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1 1° , art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 135 § 2, 5° betreffende de bevoegdheid
van de gemeenten dat bepaalt dat de gemeenten bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen
om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen het verstrekken van de nodige
hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de
burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, op 28
november 2020, op 11 december 2020, op 20 december 2020, op 21 december 2020 en op 24
december 2020 en latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dd. 25 september
2020 houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dd. 14 december 2020
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 29 oktober 2020 betreffende het invoeren van een
algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het volledige
grondgebied van de Stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar;
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die
verband houden met het coronavirus COVID-19 een neerwaartse trend kent;
Overwegende dat het virus evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft
circuleren; dat een derde besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen;
Overwegende dat het dragen van mondmaskers dan ook aanbevolen wordt aan de bevolking voor
elke situatie waarin de regels van sociale afstand van 1,5 meter niet kunnen nageleefd worden, om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het verplicht is in bepaalde inrichtingen en
bepaalde specifieke situaties; dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het
steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de sociale afstand van 1,5 meter
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de
federale politie;
Overwegende dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in de winkelstraten en elke
private of publieke druk bezochte plaats;
Overwegende dat Nieuwpoort geconfronteerd wordt met een sterke stijging van het aantal
personen op het grondgebied van de stad omwille van verblijfstoerisme, dagjesmensen en tweede
verblijvers tijdens de schoolvakanties en op feestdagen;
Overwegende dat dit zorgt voor een bijkomende drukte in Nieuwpoort waarbij deze drukte zich
geregeld spontaan kan voordoen op diverse plaatsen;
Overwegende dat hierdoor de 1,5 meter niet steeds gegarandeerd kan worden;
Overwegende dat de burgemeester besloten heeft om een versoepeling in het dragen van een
mondmasker in te voeren op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat het dragen van mondmasker nog steeds verplicht is op onderstaande locaties:
-

Albert I laan tussen Lombardsijdestraat en Meeuwenlaan;
Lombardsijdestraat;
Marktstraat;
Oostendestraat;
Ventweg Kaai.

Overwegende dat het dragen van mondmaskers nog steeds verplicht wordt voor onderstaande
situaties:
-

elke situatie of plaats waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd;
in wachtrijen;
aan scholen;
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-

op het openbaar domein vanaf twee personen die niet tot dezelfde sociale bubbel horen.

Overwegende dat vanaf 5 januari 2021 tussen 8 u. en 19 u. alle personen vanaf 13 jaar verplicht
een mondmasker bij zich moeten hebben en deze moeten kunnen tonen op vraag van politie;
Overwegende dat in onderstaande situaties het dragen van een mondmasker niet verplicht is:
-

Kinderen tot en met 12 jaar;

-

verplaatsingen met de fiets of met een gemotoriseerd voertuig;

-

tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen;

-

tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (wandelen wordt evenwel niet als een
intensieve sportactiviteit beschouwd en daarbij is het dragen van een mondmasker steeds
verplicht);

-

Tijdens de noodzakelijke duur van het nuttigen van drank en voeding op de voor publiek
toegankelijke plaatsen.

Overwegende dat personen die beschikken over een medisch attest waarbij het dragen van een
mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is, een gelaatscherm moeten gebruiken;
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester dd. 29 oktober 2020 betreffende het invoeren
van een algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het
volledige grondgebied van de Stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 12 jaar, opgeheven en vervangen
wordt door dit besluit;
Overwegende dat dit besluit van burgemeester bekrachtigd dient te worden in de eerstvolgende
gemeenteraad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke
locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar dd. 5 januari
2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst preventie en veiligheid, de dienst secretarie, de
lokale politie westkust en alle andere nodige diensten.

4. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET DRAGEN VAN
EEN MONDMASKER OP DRUKKE LOCATIES OP GRONDGEBIED VAN DE STAD NIEUWPOORT
VANAF DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR DD. 7 JANUARI 2021.
De Raad,
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1 1° , art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 135 § 2, 5° betreffende de bevoegdheid
van de gemeenten dat bepaalt dat de gemeenten bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen
om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen het verstrekken van de nodige
hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de
burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, op 28
november 2020, op 11 december 2020, op 19 december 2020, op 20 december 2020, op 21
december 2020 en op 24 december 2020 en latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dd. 25 september
2020 houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dd. 16 december 2020
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 5 januari 2021 betreffende het dragen van een
mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar;
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die
verband houden met het coronavirus COVID-19 een neerwaartse trend kent;
Overwegende dat het virus evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft
circuleren; dat een derde besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen;
Overwegende dat het dragen van mondmaskers dan ook aanbevolen wordt aan de bevolking voor
elke situatie waarin de regels van sociale afstand van 1,5 meter niet nageleefd kunnen worden, om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het verplicht is in bepaalde inrichtingen en
bepaalde specifieke situaties; dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het
steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de sociale afstand van 1,5 meter
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de
federale politie;
Overwegende dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in de winkelstraten en elke
private of publieke druk bezochte plaats;
Overwegende dat Nieuwpoort geconfronteerd wordt met een sterke stijging van het aantal
personen op het grondgebied van de stad omwille van verblijfstoerisme, dagjesmensen en tweede
verblijvers tijdens de schoolvakanties en op feestdagen;
Overwegende dat dit zorgt voor een bijkomende drukte in Nieuwpoort waarbij deze drukte zich
geregeld spontaan kan voordoen op diverse plaatsen;
Overwegende dat hierdoor de 1,5 meter niet steeds gegarandeerd kan worden;
Overwegende dat de burgemeester besloten heeft om een versoepeling in het dragen van een
mondmasker in te voeren op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat het dragen van mondmasker nog steeds verplicht is op onderstaande locaties:
-

Albert I laan tussen Lombardsijdestraat en Meeuwenlaan;
Lombardsijdestraat;
Marktstraat;
Oostendestraat;
Ventweg Kaai.

Overwegende dat het dragen van mondmaskers nog steeds verplicht wordt voor onderstaande
situaties:
-

elke situatie of plaats waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd;
in wachtrijen;
aan scholen;
op het openbaar domein vanaf twee personen die niet tot dezelfde sociale bubbel horen.
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Overwegende dat vanaf 7 januari 2021 alle personen vanaf 13 jaar verplicht een mondmasker bij
zich moeten hebben en deze moeten kunnen tonen op vraag van politie;
Overwegende dat in onderstaande situaties het dragen van een mondmasker niet verplicht is:
-

Kinderen tot en met 12 jaar;

-

verplaatsingen met de fiets of met een gemotoriseerd voertuig;

-

tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen;

-

tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (wandelen wordt evenwel niet als een
intensieve sportactiviteit beschouwd en daarbij is het dragen van een mondmasker steeds
verplicht).

-

Tijdens de noodzakelijke duur van het nuttigen van drank en voeding op de voor publiek
toegankelijke plaatsen;

Overwegende dat personen die beschikken over een medisch attest waarbij het dragen van een
mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is, een gelaatscherm moeten gebruiken.
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester dd. 5 januari 2021 betreffende het dragen van
een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13
jaar, opgeheven en vervangen wordt door dit besluit;
Overwegende dat dit besluit van burgemeester bekrachtigd dient te worden in de eerstvolgende
gemeenteraad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester betreffende het dragen van een mondmasker op drukke
locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar dd. 7 januari
2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst preventie en veiligheid, de dienst secretarie, de
lokale politie westkust en alle andere nodige diensten.

5. GEMEENTELIJK REGLEMENT OVER HET INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, art. 285 § 1-1°, art. 286 § 1-1°, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het decreet dd. 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
Gelet op het decreet dd. 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, aangevuld met wijzigingen;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering dd. 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer;
Gelet op de mobiliteitsbrief 204: taxidecreet december 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 april 2005 betreffende het gemeentelijke reglement houdende
exploitatievoorwaarden voor taxi-diensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 (en latere wijzigingen) betreffende het algemeen
reglement op de administratieve sancties;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2021
betreffende goedkeuring ontwerp gemeentelijk reglement over het individueel bezoldigd
personenvervoer;
Overwegende dat het decreet dd. 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd
personenvervoer voorschrijft dat de stad of gemeente een eigen gemeentelijk reglement dient op te
maken inzake de standplaatsen op het grondgebied;
Overwegende dat het VVSG adviseert dat geen extra retributiereglement dient opgemaakt te
worden voor de inning van de retributie voor de bestuurderspassen en de voertuigen daar dit
opgenomen is uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering dd. 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer;
Overwegende dat het reglement dd. 14 april 2005 houdende exploitatievoorwaarden voor taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder dient te worden aangepast
naar de nieuwe wetgeving;
Overwegende dat het raadsbesluit dd. 14 april 2005 betreffende het gemeentelijke reglement
houdende exploitatievoorwaarden voor taxi-diensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder opgeheven en vervangen door dit gemeentelijk reglement. De vergunningen die nog
geldig zijn op grond van het decreet dd. 20 april 2001 blijven ressorteren onder deze bepalingen tot
einde vergunningsdatum;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Art.1.

Situering en toepassingsgebied
In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke
voorschriften vast voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied van de
stad Nieuwpoort.
Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het
herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, ... Het moet
dus steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.
Hoofdstuk 2: Machtigingsaanvraag

Art.2.

Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik
maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het grondgebied van
Nieuwpoort bevinden.

Art.3.

De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij
een taxivergunning heeft, hetzij samen met een machtigingsaanvraag een taxivergunning
aanvraagt.

Art.4.

De machtiging wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Het model
van het aanvraagformulier is gevoegd als bijlage 1 bij dit reglement. De aanvraag kan
schriftelijk of via de Centaurus2020-databank gebeuren.

Art.5.

Bij de aanvraag worden volgende documenten toegevoegd:
-

Taxivergunning of de aanvraag voor een taxivergunning;

-

Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27, dat minder dan drie maanden oud is;

-

Een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, die
gelijk is aan niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Daarvoor volstaat
een taaltest, een bewijs dat een taalcursus van minstens niveau B1 succesvol afgerond
werd, een diploma of getuigschrift Nederlandstalig onderwijs of volwassenenonderwijs, ...
Als u de aanvraag indient in naam van een rechtspersoon, voegt u bij dit formulier een
bewijsstuk voor alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse
beheer.

-

Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten;
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Art.6.

-

Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten;

-

Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken.
Mogelijke bewijsstukken zijn aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen;

-

De volgende documenten, die uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten
moeten worden bezorgd: kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de
verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het
kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs);

-

Een bewijs van talenkennis niveau B1 of een bewijs van talenkennis niveau A2 met
erewoordverklaring dat binnen twee jaar niveau B1 behaald zal zijn;

-

Minstens een van de volgende documenten:
o

de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit,
als het voertuig uitgerust is met een taximeter

o

de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten
worden besteld en geregistreerd

-

Kopie van het rijbewijs;

-

Kopie van de identiteitskaart.

In de machtigingsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan elk
voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal
worden toegewezen.
De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de
aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft
voorgelegd.

Art.7.

De vergunning en machtiging wordt uitgereikt door het college van burgemeester en
schepenen binnen de vijfenveertig dagen vanaf de dag dat de aanvraag volledig is. Als het
bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengt tot
maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager betekend.
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de
openbare weg in de vergunningverlenende stad die voorbehouden wordt voor taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een
schadevergoeding eisen van de Stad Nieuwpoort , wanneer taxistandplaatsen heringericht,
verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van
openbare orde of openbaar nut.

Art.8.

Het college van burgemeester en schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af als
aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en waarvoor hij dus over de
vergunningskaarten beschikt.
Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt
verleend. De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de
achterruit en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel, beide naast de
vergunningskaarten.

Art.9.

De duur van de machtiging valt samen met de duur van de vergunning voor individueel
bezoldigd personenvervoer en kan de duur van die vergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd,
wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor kortere duur dan de vergunning
verlenen.
Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten
minste twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging, aan het college van
burgemeester en schepenen worden overgemaakt.

Art.10. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het maximum aantal machtigingen op
het grondgebied van Nieuwpoort.
Art.11. Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
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1. De houders van een taxivergunning op basis van het decreet dd. 20 april 2001 die
vergund waren om gebruik te maken van een standplaats blijven gemachtigd om de
standplaatsen te gebruiken;
2. Als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de
aanvragers op een wachtlijst in aanmerking;
3. Als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt is,
of als er geen wachtlijst is, komende andere aanvragers in aanmerking.
In elk van de in het eerste lid bepaalde mogelijkheden, krijgen zero emissie-voertuigen
voorrang.
Art.12. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na voorafgaande toelating van het bevoegde college van burgemeester en schepenen mag
de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten
tot de tweede graad bij het overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder
van de machtiging en vergunning, onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de
taxistandplaatsen voorzetten tot het einde van de in de machtiging/vergunde gestelde termijn.
Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een
machtiging voorzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze rechtspersoon
die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.
Art.13. De machtiging en vergunning dienen binnen de 3 maand vanaf de datum van beslissing van
het college van burgemeester en schepenen afgehaald te worden. Na deze termijn vervalt de
machtiging.
Art.14. Bij een met reden omklede beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan
de machtiging worde ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst of kan de hernieuwing
van een machtiging worden geweigerd:
1. Indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft;
2. Indien de exploitant om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige
stopzetting…) niet langer over een taxivergunning beschikt.
Art.15. Tegen de in artikel 14 genoemde beslissing, of in voorkomend geval bij ontstentenis van
beslissing binnen de termijnen bepaald in artikel , kan een herzieningsaanvraag worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De herzieningsaanvraag moet
worden ingediend meteen beveiligde zending binnen vijftien dagen na betekening van de
weigering of binnen de vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 8
verstrijken die op de indiening van de aanvraag volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de dertig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd,
kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.
Hoofdstuk 3: Gebruik standplaatsen
Art.16. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg,
mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.
Hoofdstuk 4: Tarieven
Art.17. Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taximeter steeds in werking zijn
gesteld.
Art.18. De gemeenteraad kan het toepasselijk tariefsysteem vaststellen. Zo dit niet gebeurt, stelt het
college van burgemeester en schepenen het toepassing tarief vast op voorstel van de
exploitant. In geen geval mogen de bedragen hoger zijn dan deze bepaald door de bevoegde
minister. De taximeter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld. De exploitant
kan tijdens de duur van de exploitatie van de vergunning een aanpassing van de tarieven
aanvragen. Deze aanvraag wordt schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en
schepen.
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Art.19. De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de machtiging
geldt.
Art.20. Als de klant gemeentelijke taxicheques aanbiedt, moeten deze altijd aanvaard worden.
Hoofdstuk 5: Bijkomende machtigingsvoorwaarden
Art.21. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - reclame
Het is de exploitant toegestaan om reclame aan te brengen op het voertuig.
Hoofdstuk 6: Handhaving
Art.22. Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de overtredingen die al
gevat zijn door artikel 33 § 1 en 2 van het decreet en door de tabel in bijlage 2 van het besluit,
wordt een gemeentelijke administratieve sanctie toegepast volgens de wet van 24 juni 2013.
Hoofdstuk 7: Slotbepaling
Art.23. Na definitieve beëindiging van de dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer brengt
de exploitant stad Nieuwpoort daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij op de eerste
werkdag na de dag van de stopzetting de vergunning, machtigings,- de vergunnings-, de
reserve- en de vervangingskaarten in bij stad Nieuwpoort.
Art.24. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning en machtiging voor het
exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer voor een bepaalde tijd
schorsen of intrekken indien de exploitant de voorwaarden opgelegd in het decreet, het
besluit of het gemeentelijk reglement niet naleeft.
Art.25. Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het raadsbesluit dd. 14 april 2005 betreffende het
gemeentelijke reglement houdende exploitatievoorwaarden voor taxi-diensten en de diensten
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder opgeheven en vervangen door dit
gemeentelijk reglement. De vergunningen die nog geldig zijn op grond van het decreet dd. 20
april 2001 blijven ressorteren onder deze bepalingen tot einde vergunningsdatum.
Art.26. Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2021.
Art.27. Bijlage 1: Aanvraagformulier vergunning exploiteren dienst individueel bezoldigd
personenvervoer.
Art.28. Bijlage 2: Boetetabel als vermeld in artikel 58 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse
Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel
bezoldigd personenvervoer.
Art.29. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst secretarie en
de politie Westkust.
6. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE GOEDKEURING
HANDHAVING IN KADER VAN COVID-19 EN GOEDKEURING VAN PROTOCOL TUSSEN
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID EN STAD NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, art. 41 2°, art. 285 § 1 1° , art. 286 § 1, art. 287 en art. 288 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Verordening (EU) nr. 2016/679, dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG);
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, op 28
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november 2020, op 11 december 2020, op 19 december 2020, op 20 december 2020, op 21
december 2020, op 24 december 2020, 12 januari 2021 en op 14 januari 2021 en latere wijzigingen;
Gelet op de artikelen 34/1, 47/1 en 79 van het decreet dd. 21 november 2003 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd);
Gelet op het decreet dd. 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1,
tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet dd. 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering dd. 12 juni 2020 tot
uitvoering van het decreet dd. 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19;
Gelet op het protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Stad Nieuwpoort betreffende het
elektronisch doorgeven van persoonsgegevens van Agentschap Zorg en Gezondheid naar Stad
Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van burgemeester betreffende goedkeuring handhaving in kader van covid-19
en goedkeuring van protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en de stad Nieuwpoort dd. 20
januari 2021;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19
met zich meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van
onze stad, mij verplichten als burgemeester om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen – in
het bijzonder het ondertekenen van het gebruikersprotocol en het organiseren van de controle en
handhaving – om de openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de bezoekers en
de inwoners van onze Stad in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren;
Overwegende dat het ondertekenen van het gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de Stad
en het Agentschap Zorg en Gezondheid, essentieel is om de quarantaineverplichting op lokaal niveau
te kunnen controleren en te handhaven, om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19
virus tot een minimum te beperken;
Overwegende dat België geconfronteerd wordt met de COVID-19-pandemie;
Overwegende dat de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd
dwingen tot het opleggen en doen naleven van bepaalde maatregelen, in het bijzonder de
quarantaine- en isolatieplicht;
Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid federaal de
quarantaineverplichting werd opgelegd in volgende omstandigheden:

-

men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd;
men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is
gekomen met een besmet persoon;
men keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48 u.;
men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location
form (PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een andere zone;

Overwegende dat artikel 47/1 van het preventiedecreet dd. 21 november 2003 bepaalt dat de
lokale besturen instaan voor de controle en de handhaving van deze quarantaine- en
isolatieverplichtingen;
Overwegende dat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het
buitenland verbleven; dat verder uitstel om aan controle en handhaving te doen onaanvaardbaar is;
Overwegende dat de burgemeester rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en een beroep
kan doen op de lokale politie en de federale politie om de naleving van politiebesluiten te verzekeren;
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Overwegende dat een samenwerking tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Stad Nieuwpoort
betreffende het uitwisselen van elektronische persoonsgegevens noodzakelijk is om de handhaving
en controle op de quarantaineverplichting te kunnen handhaven en zo de verdere verspreiding van
covid-19 tegen te gaan;
Overwegende dat de uitbraak van de Britse variant van Covid-19 dringende maatregelen oplegt;
Overwegende dat het besluit van burgemeester betreffende goedkeuring handhaving in kader van
covid-19 en goedkeuring van protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en de stad Nieuwpoort
dd. 20 januari 2021 in de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd dient te worden;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester betreffende goedkeuring handhaving in kader van covid-19
en goedkeuring protocol tussen Agentschap Zorg en gezondheid en Stad Nieuwpoort dd. 20
januari 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Zorg en
Gezondheid, dienst Veiligheid en Preventie, dienst secretarie en de bevoegde overheden van
de gefedereerde entiteiten.

7. TOELAGE 2020 VRIENDENKRING STAD NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van de toelage 2020 voor de Vriendenkring
Stadspersoneel;
Overwegende dat de toelage 2020 niet opgenomen is in het budget 2020;
Overwegende dat de toelage van 2020 én 2021 allebei opgenomen worden in een wijziging
meerjarenplan 2021;
Overwegende dat de nodige kredieten moeten worden voorzien onder beleidsitem 011200 en A.R.
6493000;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het bedrag van 8.000,00 EUR te voorzien in het meerjarenplan 2021 onder beleidsitem
011200 en AR 6493000.

Art.2.

De toelage 2020, ten bedrage van 4.000,00 EUR, voor de Vriendenkring Stadspersoneel
goed te keuren en uit te betalen op rekeningnummer BE66 7310 0971 6543 van de
Vriendenkring Stadspersoneel.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur.

8. I.K.W.V. - ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 427 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het schrijven van de I.K.W.V. dd. 3 november 2020 betreffende de bijeenroeping van de
algemene vergadering dd. 16 december 2020 om 20.30 u., gezien de Covid-evolutie zal de
vergadering vermoedelijk digitaal plaatsvinden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 december 2020
houdende goedkeuring agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. dd. 16 december 2020;
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Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2021;
2. Rondvraag.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur voor iedere
algemene vergadering een vertegenwoordiger en eventueel plaatsvervangend vertegenwoordiger
dient aan te duiden;
Overwegende dat dhr. Wim Demeester en dhr. Maarten Claeys, respectievelijk als
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger, aangeduid werden om de algemene
vergadering van de I.K.W.V. bij te wonen;
Overwegende dat de gemeenteraad ná de algemene vergadering van de I.K.W.V. plaatsvindt; dat
het college van burgemeester en schepenen dd. 1 december 2020 een beslissing heeft genomen op
basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 december 2020 houdende
goedkeuring agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. dd. 16 december 2020, te
bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan de I.K.W.V.

9. I.V.V.O. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de I.V.V.O., inzonderheid art. 31 § 2, 31 § 6 en 32;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van dhr. Kris
Vandecasteele als vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort voor de algemene vergaderingen van
de I.V.V.O. voor de volledige legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.V.O. dd. 16 oktober 2020 houdende bijeenroeping van
de buitengewone algemene vergadering dd. 15 december 2020 om 18 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020
houdende goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 15
december 2020;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Goedkeuring beleidsplan 2021;
2. Goedkeuring budget 2021;
3. Varia.
Overwegende dat de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O.
dd. 15 december 2020 op basis van de bekomen documenten dienen goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad ná de buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O.
plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020 een beslissing
heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de
gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020 houdende
goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 15
december 2020, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan I.V.V.O.

10. ONDERHOUD VAN WEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT 2021-2022-2023 –
GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 december 2020
houdende aanvaarding van het bestek TD/OD/D2020-22: Onderhoud van wegen op het grondgebied
van Nieuwpoort 2021-2022-2023 en jaarlijks bedrag van 200.000 EUR (incl. BTW);
Gelet op het bestek TD/OD/D2020-22: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort
2021-2022-2023;
Overwegende dat sommige wegeniswerken te omvangrijk zijn voor de technische dienst, maar te
beperkt in omvang zijn om hiervoor een afzonderlijke aanbesteding op te stellen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om snel te kunnen inspelen op de meldingen van schade aan
het openbaar domein, dat bijgevolg voorgesteld wordt om een raamcontract af te sluiten met een
aannemer;
Overwegende dat het een raamovereenkomst betreft; dat dit de flexibiliteit en rendabiliteit van
werken verhoogt; dat de raamovereenkomst eenheidsprijzen van de meest voorkomende werken aan
wegen voorziet;
Overwegende dat er een jaarlijks bedrag van 200.000 EUR (incl. BTW) voorzien wordt om werken
uit te voeren;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij open aanbesteding;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD/OD/D2020-22: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2021-20222023;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 020000 Wegen AR 6103100
Prestaties van derden voor wegen & waterlopen;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het bestek TD/OD/D2020-22: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort
2021-2022-2023 te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op een jaarlijks bedrag
van 200.000 EUR (incl. BTW).

Art.3.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
TD/OD/D2020-22: Onderhoud van wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2021-20222023.
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Art.4.

De opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, het diensthoofd rekenen belastingdienst en de wd. financieel directeur.

11. WIJZIGING REGLEMENT VOLKSTUIN STATIONSPLEIN - GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 30 november 2017 houdende de aanleg van de volkstuin
Stationslaan;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2018 houdende goedkeuring gebruiksovereenkomst
volkstuintjes Stationslaan, opgemaakt door de technische dienst;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 januari 2020 houdende
goedkeuring wijzigingen gebruiksovereenkomst;
Gelet op de wijzigingen gebruiksovereenkomst volkstuintjes Stationslaan, opgemaakt door de
technische dienst, ten gevolge van 4 nieuw aangelegde percelen;
Overwegende dat de ingebruikname van de volkstuin Stationslaan gepaard moet gaan met een
gebruiksovereenkomst tussen de gebruikers en de Stad Nieuwpoort;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De wijziging gebruiksovereenkomst tussen gebruikers volkstuin Stationslaan en de Stad
Nieuwpoort te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De gronden, eigendom van de Stad Nieuwpoort gelegen langsheen Stationslaan, kadastraal
bekend: Afd. 1 sectie A nr. 27/02c werden ingericht als volkstuintjes.
Deze gronden werden opgedeeld in 43 individuele volkstuintjes met volgende oppervlakten:






21 percelen met een oppervlakte van 50 m² (nrs. 1 t.e.m. 21)
10 percelen met een oppervlakte van 30 m² (nrs. 22 t.e.m. 31)
8 percelen met een oppervlakte van 18 m² (nrs. 32 t.e.m. 39)
4 verhoogde plantbedden met een oppervlakte van 11 m² (nrs. 40 tot 43)

Tevens is er een gemeenschappelijk perceel waarop de berging is opgericht.
Art.3.

Voor het jaar 2018 begint de terbeschikkingstelling in mei en eindigt op 31 december 2018.
Vanaf 1 januari 2019 worden de tuintjes door de gemeente ter beschikking gesteld voor de
termijn van één (1) kalenderjaar, die in normale omstandigheden automatisch wordt verlengd
voor perioden van telkens één kalenderjaar.
Beide partijen kunnen de gebruiksovereenkomst beëindigen. De opzegging moet per
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden meegedeeld aan de andere partij.
Het beëindigen van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker moet door de gebruiker voor
1 oktober van het jaar voorafgaand aan de beëindiging tegen ontvangstbewijs betekend
worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7 te 8620
Nieuwpoort.
In het geval het stadsbestuur deze overeenkomst wenst te beëindigen, dient een
opzegperiode van twee (2) maanden in acht genomen.

Art.4.

Om gebruiker te worden en te blijven moet jaarlijks een gebruiksvergoeding worden betaald.
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Art.5.

Het stadsbestuur bepaalt het bedrag van de gebruiksvergoeding.
Voor 2018 wordt de vergoeding na ontvangst van de factuur betaald door overschrijving op
rekeningnummer van het stadsbestuur Nieuwpoort vóór 1 juni 2018.
De basisvergoeding bedraagt:





50 euro voor tuintjes nrs. 1 tot 21 (50 m²)
25 euro voor tuintjes nrs. 22 tot 31 (30 m²)
15 euro voor tuintjes nrs. 32 tot 43 (18 m²)

Vanaf 2019 wordt de vergoeding na ontvangst van de factuur betaald door overschrijving op
rekeningnummer van het stadsbestuur Nieuwpoort vóór 1 februari van het jaar van gebruik.
De basisvergoeding bedraagt:





50 euro voor tuintjes nrs. 1 tot 21 (50 m²).
25 euro voor tuintjes nrs. 22 tot 31 (30 m²)
15 euro voor tuintjes nrs. 32 tot 43 (18 m² en 11 m²)

Deze vergoeding wordt jaarlijks herzien vanaf 2020 overeenkomstig de volgende formule:
verschuldigd bedrag x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer
Voor de prijsherziening is het:



Art.6.

nieuw indexcijfer = gezondheidsindexcijfer van de maand december die de aanpassing
voorafgaat.
basisindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december 2018.

Een vergunning is persoonlijk en geeft enkel het exclusieve recht aan de vergunninghouder
om de toegekende volkstuin te gebruiken. De vergunning wordt afgeleverd door het
stadsbestuur. Er kan maar 1 vergunning per domicilieadres afgeleverd worden.
Om in aanmerking te komen voor een volkstuintje moet men gedomicilieerd zijn in
Nieuwpoort.
De aanvraag dient te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7
te 8620 Nieuwpoort.
Na de aanvraag voor het gebruik van een volkstuintje komt men op de wachtlijst.

Art.7.

Hoe werkt de wachtlijst?




Art.8.

Bij een nieuwe aanvraag komt men op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.
Bij het vrijkomen van een volkstuintje - indien men bovenaan de wachtlijst staat - wordt
er contact opgenomen en volgt uitnodiging tot betaling gebruiksvergoeding.

De overdracht van een vergunning.
De vergunning is strikt persoonlijk en kan enkel worden overgedragen aan natuurlijke
personen die op het moment van de aanvraag tot overdracht geregistreerd samenwonen:
wettige echtgeno(o)te of partner waarmee men samenwoont.
Steeds is het maximum van 1 vergunning per adres van toepassing alsook bij overdracht ten
gevolge van overlijden. Het volkstuintje waarvoor er geen overdracht mogelijk is, komt vrij.
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Procedure:




Art.9.

De aanvraag tot overdracht dient te gebeuren t.a.v. College van Burgemeester en
Schepenen van de stad Nieuwpoort.
Indien deze persoon voldoet aan de voorwaarden ontvangt hij/zij het in voege zijnde
reglement.

Gebruik door de vergunninghouder.
De vergunninghouder moet het in vergunning gegeven perceel gebruiken conform deze
algemene voorwaarden. Hij zal de principes van het ecologisch tuinieren toepassen. Dat
impliceert dat hij geen chemische bestrijdingsmiddelen en/of chemische meststoffen zal
gebruiken.
De vergunninghouder zal bij het gebruik en onderhoud van de toegekende volkstuin de
andere gebruikers niet benadelen. Hij zal zich altijd gedragen in goede verstandhouding met
de andere volkstuingebruikers.
Elke vergunninghouder ontvangt een batch van het gemeenschappelijk perceel en berging.
Elk verlies van een batch zal onmiddellijk gemeld worden. Een tweede batch zal tegen een
waarborg van 25,00 euro verkregen kunnen worden.

Art.10. Gebruik.
De vergunninghouder moet zijn perceel voor minstens 80% van de oppervlakte gebruiken
voor de teelt van groenten, kruiden, bloemen of fruit in struikvorm naar keuze. De
opbrengsten uit deze tuin zijn voor eigen gebruik en zonder economisch oogmerk. De teelt
van graangewassen en monoculturen is verboden.
De paadjes binnen het tuintje moeten onverhard of in gras zijn.
Het tuinafval afkomstig van het tuintje moet door de vergunninghouder tot compost verwerkt
worden in de bakken op het gemeenschappelijk perceel. Er mag geen afval ter plaatse
verbrand worden. Een afvalbak voor niet-composteerbaar afval zal op het gemeenschappelijk
perceel ter beschikking staan.
Art.11. Verbodsbepalingen.
Het is niet toegelaten:

1. Bijkomende constructies, verplaatsbaar of niet, zoals bergplaatsen, caravans, tenten,
strandhuisjes, serres, … aan te brengen;
2. De aard en het niveau van de bestaande bodem aanmerkelijk te wijzigen;
3. Hoogstammen of laagstammen aan te planten of de sierstruiken een hoogte van 2 meter
te laten overschrijden;
4. Kruinen, takken of groen over een naburig perceel te laten hangen;
5. In of op de bodem verharding of constructies aan te brengen;
6. Neerhof- en andere dieren te houden;
7. Chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
8. Voor het onderhoud gebruik te maken van om het even welk gemotoriseerd materiaal;
9. Feestjes te organiseren of te barbecueën in het tuintje;
10. Geluid van geluidsdragers als radio’s, cd-spelers, mp-3 spelers en dergelijke ten gehore te
brengen. Gebruik van oortelefoons om tijdens de aanwezigheid in de tuin naar de radio
of naar muziek luisteren is wel toegelaten.
Art.12. Onderhoud van het in vergunning gegeven perceel.
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De gebruikers moeten de hun toevertrouwde volkstuin als een echte liefhebber regelmatig en
over heel zijn oppervlakte keurig verzorgen en steeds vrij houden van onkruiden, ziekten en
schadelijke insecten.
Alles wat rommelig en verwaarloosd aandoet moet stellig vermeden worden.
Hagen mogen maximum een hoogte van 1,20 meter bereiken.
De vergunninghouder zal op aanwijzing van de bevoegde toezichthoudende ambtenaar alle
noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerken uitvoeren aan zijn perceel.
Art.13. Onderhoud van het gemeenschappelijk perceel.
De vergunninghouder kan gebruik maken van het gemeenschappelijk tuinmateriaal dat zich in
de berging bevindt. Hij zal er zorg voor dragen zoals een goede huisvader. Hij zal alle
gebreken, schade en verdwijningen melden aan de toezichthoudende ambtenaar.
Alle vergunninghouders zullen samen en in overleg met elkaar instaan voor de netheid van
het tuinhuisje en het gemeenschappelijk perceel.

Art.14. Einde van de vergunning.
Bij het einde van de vergunning moet de gebruiker het tuintje in dezelfde toestand ter
beschikking stellen als waarin hij het ontvangen heeft.
De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op vergoeding wegens schade die zou
veroorzaakt worden door het verkopen, het weghalen van gewassen of restmaterialen van het
gebruikt perceel.
Art.15. Verzekering.
Het stadsbestuur sluit een verzekering tegen brand af. In deze verzekering is de vergoeding
voor schade aan naburen inbegrepen, doch niet de verzekering van de eigen inboedel.
Art.16. Toezicht.
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde toezicht uit te oefenen op het
gebruik en de netheid van het ter beschikking gestelde perceel.
De gebruiker dient zich te richten naar de onderrichtingen die door de afgevaardigde(n) van
de stad zullen gegeven worden.
GESCHILLEN – REGELING
Art.17. Het aanvaarden, weigeren of uitsluiten van gebruikers valt onder de bevoegdheid van het
College van Burgemeester en Schepenen.
Art.18. Het vroegtijdig beëindigen van de gebruiksovereenkomst door onvoorziene omstandigheden
zal geen aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding van de stad
Nieuwpoort. De gebruiker zal bij de voortijdige beëindiging van zijn gebruik geen aanspraak
kunnen maken op de gehele gebruiksvergoeding of een gedeelte ervan.
Art.19. Alle bestaande uitrustingen zullen jaarlijkse gecontroleerd worden door het stadsbestuur.
Beschadigingen zullen aangerekend worden tegen de kostprijs voor de herstelling aan de in
gebreke bevonden gebruiker. Wie deze kosten weigert te betalen wordt onmiddellijk en
zonder ingebrekestelling de vergunning ingetrokken en kan in de toekomst geen aanspraak
meer maken op een nieuwe vergunning.
Het stadsbestuur kan onder geen voorwendsel aansprakelijk gesteld worden voor
beschadigingen en/of diefstal van het persoonlijk goed van de gebruikers van de perceeltjes,
zoals zijn plantgoed, planten, zaden, meststoffen, materialen, e.d.
Art.20. De gebruiksovereenkomst kan door de stad Nieuwpoort beëindigd worden:
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1) Wegens het niet of laattijdig betalen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding.
2) Na een schriftelijke aanmaning wegens vaststelling van een inbreuk op een of meer artikelen
van dit reglement.
Art.21. Bij inwerkingtreding van dit reglement wordt het raadsbesluit dd. 21 juni 2018 houdende
goedkeuring gebruiksovereenkomst volkstuintjes Stationslaan, opgeheven en vervangen door
dit gemeentelijk reglement.
Art.22. Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, het diensthoofd technische dienst
en afdelingshoofd en de wd. financieel directeur.
12. VERNIEUWEN VAN DE LANGESTRAAT FASE 1 (VAK PIETER DESWARTELAAN ARSENAALSTRAAT/IEPERSTRAAT) – LEVEREN EN PLAATSEN VAN OPENBARE
VERLICHTING EN FEESTVERLICHTINGSNET – GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2021
houdende aanvaarding en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen het leveren en
plaatsen van openbare verlichting en feestverlichtingsnet in het kader van de werken ‘Vernieuwen van
de Langestraat fase 1 (vak Pieter Deswartelaan - Arsenaalstraat/Ieperstraat’;
Gelet op de offerte van Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle dd. 26 december 2020 met
referentie Fluvius/341736/Offe ten bedrage van 45.334,85 EUR (excl. BTW), zijnde 52.748,63 EUR
(incl. BTW);
Overwegende dat de openbare verlichting aan de gevels voorzien wordt; dat ter hoogte van de
school op verlichtingspalen gewerkt wordt; dat er ter hoogte van de bomen een aansluitpaal met
feestverlichtingsaansluiting voorzien is;
Overwegende dat voor Nieuwpoort Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle voor het
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet instaat;
Overwegende dat de offerte als volgt is samengesteld:

Nr
1
1.1
1.1.1
2.1
2.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Totaal prijs
Totaal prijs
Omschrijving
Aantal (BTW excl.) BTW
(BTW incl.)
Werken voor het plaatsen van netten, eigendom van de distributienetbeheerder
Feestverlichtingsnet
10.031,13
0,00
10.031,13
Leveren en plaatsen van kerstverlichtingskabel
579
10.031,13
0,00
10.031,13
Laagspanningsnet
534,75
112,30
647,05
Wegname bovengronds net (incl. netsteunen)
3
534,75
112,30
647,05
Andere werken aan infrastructuur, geen eigendom van de distributienetbeheerder
Nieuwbouw openbare verlichting
25.580,48 5.371,90
30.952,38
Aansluiting OV op het net
11
1.806,42
379,35
2.185,77
Plaatsen palen/steunen
30
7.233,16 1.518,96
8.752,12
Plaatsen verlichtingstoestellen
11
706,81
148,43
855,24
Recupel verlichtingstoestellen
30
7.990,71 1.678,05
9.668,76

BTW-regime

vrij van BTW
BTW verlegd

BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
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2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Toestellen (incl. recupel)
Materiaal opties OV
Werken aan bestaande openbare verlichting
Wegnemen en slopen
Aanpassen bestaande openbare verlichting
Feestverlichtingsinstallaties
Uitbreiding LS+studie
Feestverlichtingskasten
Aftakpunten in lichtmast
TOTAAL
Overzicht
Totaal offerte Eandis
BTW medecontractant
Totaal bedrag (BTW incl.)

11
19
8
10
1
1
19

7.474,18
369,20
2.141,04
1.796,04
345,00
7.047,45
157,45
3.413,00
3.477,00
45.334,85

1.569,58
77,53
449,62
377,17
72,45
1.479,96
33,06
716,73
730,17
7.413,78

9.043,76
446,73
2.590,66
2.173,21
417,45
8.527,41
190,51
4.129,73
4.207,17
52.748,63

BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd
BTW verlegd

45.334,85
7.413,78
52.748,63

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Investeringen in
openbare verlichting;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 608 Nieuwe OV in LED;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Het leveren en plaatsen van openbare verlichting en feestverlichtingsnet in het kader van de
werken ‘Vernieuwen van de Langestraat fase 1 (vak Pieter Deswartelaan Arsenaalstraat/Ieperstraat’ te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 45.334,85 EUR (excl. BTW), zijnde 52.748,63 EUR (incl. BTW).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het diensthoofd technische dienst, het diensthoofd rekenen belastingdienst en de wd. financieel directeur.

13. WIJZIGING REGLEMENT VERDELING SUBSIDIES NOODFONDS JEUGD, SPORT EN
CULTUUR
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 juni 2020 houdende
subsidie noodfonds corona;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 houdende verdeling subsidie jeugd, sport en
cultuur, noodfonds;
Gelet op de gewijzigde voorwaarden van de Vlaamse overheid voor wat betreft de ‘aanwending
van de middelen’ waarbij bepaald werd: “de uitgaven kunnen zowel in 2020 als later gebeuren”;
Gelet op het raadsbesluit dd. 10 november 2020 houdende de wijziging verdeling subsidies
noodfonds jeugd, sport en cultuur;
Overwegende dat hiervoor het reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 27 augustus 2020
dient gewijzigd te worden in die zin:
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-










De globale jaarlijkse subsidie die wordt toegekend aan de erkende sportverenigingen lid van
de sportraad te verdubbelen voor het werkingsjaar 2020 (23.000 EUR)
De globale jaarlijkse subsidie die wordt toegekend aan de erkende jeugdverenigingen te
verdubbelen voor het werkingsjaar 2020 (16.000 EUR)
De globale jaarlijkse subsidie die wordt toegekend aan de erkende cultuurverenigingen wordt
verdubbeld voor het werkingsjaar 2020 (8.400 EUR)
Erkende sport- en cultuurverenigingen zonder subsidie kunnen worden gesubsidieerd voor
gemaakte uitgaven voor corona-gerelateerde zaken (ontsmettingsmiddelen,…) en dit voor een
maximum bedrag van 1.000 EUR; kopies van de facturen moeten als bewijsstukken worden
ingediend
Verenigingen kunnen extra subsidie bekomen door het organiseren van specifieke projecten
met volgende voorwaarden:
Projecten voor inwoners van Nieuwpoort en clubleden met een sociale, sportieve of
educatieve insteek.
(organiseren van kampen, cursussen, initiatielessen of vormingen in 2020 - 2021)
Verenigingen die een aanvraag indienen, moeten kunnen aantonen dat het project niet kadert
binnen de reguliere werking.
Het project of de initiatieven moeten voldoende vernieuwend of experimenteel zijn.
De initiatieven moeten gratis aangeboden worden aan de deelnemers
Ze moeten plaatsvinden op het grondgebied Nieuwpoort.
De ondersteuning betreft de kosten verbonden aan de organisatie van het project.
De gerichtheid op samenwerking en de aandacht voor diverse doelgroepen, verschillende
disciplines en/of beleidsdomeinen.
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen.

Overwegende dat de projectsubsidie alle kosten van het project dekt uitgezonderd: catering,
vervoerskosten, investeringskosten, schoolprojecten of eindwerken en privé initiatieven met
commerciële doeleinden;
Overwegende dat het project gerealiseerd moet worden in het jaar 2020 of 2021;
Overwegend dat de projectvoorstellen bij de betreffende dienst ingediend moeten worden en
onderstaande moeten omvatten:
- een motivatie waarom de subsidie wordt gevraagd
- een omschrijving van het project
- een timing
- een begroting (raming)
- de identificatiegegevens van de aanvrager en van de contactpersoon
Overwegende dat Jongeren van Nieuwpoort tussen 2,5 en 18 jaar 5 cheques ter waarde van
10 EUR kunnen afhalen bij de sportdienst, jeugddienst of cultuurdienst; dat deze cheques gebruikt
kunnen worden als tussenkomst voor het betalen van hun lidgeld bij Nieuwpoortse sportverenigingen,
cultuurverenigingen en jeugdbewegingen (40.000 EUR);
Overwegende dat 4.000 EUR voorzien wordt voor het drukwerk van de infobrochure en de
cheques;
Overwegende dat op alle drukwerk en digitale communicatie het logo van de stad Nieuwpoort moet
staan;
Overwegende dat de Nieuwpoort Concert Band en de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort
door de coronacrisis elk 3 stadsopdrachten hebben gemist; dat voorgesteld wordt om hiervoor
3.000 EUR per vereniging uit te betalen (6.000 EUR);
Overwegende dat facturen met terugwerkende kracht mogen binnengebracht worden;
Overwegende dat De Reuzengilde geen jaarlijkse structurele werkingssubsidie ontvangt en dus
niet in aanmerking kan komen voor de dubbele subsidie; dat de Reuzengilde zoals KKFN en NCB
gesubsidieerd wordt door stadsopdrachten (4x € 250), maar deze door de coronacrisis niet kon
uitvoeren, dat wordt voorgesteld € 1000 te betalen uit het noodfonds;
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BESLUIT:
Art.1.
-

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

De subsidie van 143.581,76 EUR die Nieuwpoort zal ontvangen als volgt te verdelen:
De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende sportverenigingen lid van de sportraad te
verdubbelen voor het werkingsjaar 2020 (23.000 EUR)
De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende jeugdverenigingen te verdubbelen voor het
werkingsjaar 2020 (16.000 EUR)
De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende cultuurverenigingen te verdubbelen voor het
werkingsjaar 2020 (8.400 EUR)
Erkende sport- en cultuurverenigingen zonder subsidie toe te laten facturen in te brengen die
corona-gerelateerd zijn; en dit voor een maximum bedrag van 1.000 EUR

Art.2.

De facturen mogen met terugwerkende kracht binnengebracht worden.

Art.3.

Een extra subsidie toe te kennen aan verenigingen die specifieke projecten organiseren met
volgende voorwaarden :











Projecten voor inwoners van Nieuwpoort en clubleden met een sociale, sportieve of
educatieve insteek
Aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking
Het project of de initiatieven moet voldoende vernieuwend of experimenteel zijn
Het initiatief moet gratis aangeboden worden aan de deelnemers
Het project moet plaatsvinden op het grondgebied Nieuwpoort
De ondersteuning betreft de kosten verbonden aan de organisatie van het project
De aanvrager moet zelf de nodige verzekeringen afsluiten
De projectsubsidie dekt alle kosten uitgezonderd : catering, vervoerskosten,
investeringskosten, schoolprojecten of eindwerken en privé initiatieven met commerciële
doeleinden
Het project moet gerealiseerd worden in het jaar 2020 of 2021
de projectvoorstellen moeten bij de betreffende dienst ingediend worden en omvatten:
- een motivatie waarom de subsidie wordt gevraagd
- een omschrijving van het project
- een timing
- een begroting (raming )
- de identificatiegegevens van de aanvrager en van de contactpersoon

Art.4.

Jongeren van Nieuwpoort tussen 2,5 en 18 jaar kunnen 5 cheques ter waarde van 10 EUR
afhalen bij de sportdienst, jeugddienst of cultuurdienst; deze cheques kunnen gebruikt worden
als tussenkomst voor lidgelden bij Nieuwpoortse sportverenigingen, cultuurverenigingen en
jeugdbewegingen. (40.000 EUR).

Art.5.

Er wordt 4.000 EUR voorzien voor het drukwerk van de brochures en de cheques.

Art.6.

De Nieuwpoort Concert Band en de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort 3.000 EUR
subsidie uit te keren (6.000 EUR).

Art.7.

De Reuzengilde € 1.000 uit te keren.

Art.8.

Kennis van dit besluit te geven aan de sportdienst, de jeugddienst, de dienst cultuur, de dienst
communicatie, de wd. financieel directeur en de betreffende verenigingen.

14. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: LOKALE INFO- EN PROMOCAMPAGNE
VOOR VACCINATIE.
De Raad,
Gelet op art. 21, 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 21 januari 2021 waarbij hij verzoekt om een punt toe te
voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 28 januari 2021;
Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:
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Lokale info- en promocampagne voor vaccinatie:
Nieuwpoort rolt een creatieve lokale promo- en infocampagne uit voor vaccinatie. Samen met
lokale helden uit de zorg, lokale bekendheden, lokale horeca en handelaars en inwoners die
corona overleefd hebben roepen we op om van Nieuwpoort de best gevaccineerde gemeente
van Vlaanderen te maken;
Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;
Overwegende dat de Burgemeester uiteenzet dat de crisiscel volop bezig is met het opzetten van
een communicatiecampagne omtrent het vaccineren van inwoners;
BESLUIT:

Art.1.

3 JA, 14 NEEN (Rik Lips
Geert Vanden Broucke Bert Gunst
Kris
Vandecasteele Frans Lefevre Ann Gheeraert Jos Decorte
Patricia MarkeyDeconinck
Karin Debruyne Vancoillie
Adina Counye Wim Demeester
Eddy Louwie Maarten ClaeysBill Vermeylen ), BIJ 3
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Sabine Slembrouck
Johan Vanblaere ):

Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.

15. VRAGEN RAADSLEDEN.
Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting.
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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