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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 25 FEBRUARI 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:
Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Sara Neudt, Johan Vanblaere: Raadsleden

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 28 januari 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 28 JANUARI 2021 - 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. 28 januari 2021 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:

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

Art.1.

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 28 januari
2021 goed.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. GEWIJZIGDE SAMENSTELLING LOKAAL ECONOMISCHE RAAD
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 mei 2019 houdende de hervaststelling van de statuten van de
Lokaal Economische raad;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019
houdende de stopzetting van de samenwerking met Verenigd Nieuwpoort Bad voor het organiseren
van evenementen op het openbaar domein;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2019 houdende
de goedkeuring van de wijziging van invulling van de Lokaal Economische Raad en de naamswijziging
naar Ondernemend Nieuwpoort;
Gelet op schrijven van dhr. Karel Debouvry dd. 19 december 2020 houdende zijn ontslag als
voorzitter en ontslag uit de Lokaal Economische Raad;
Gelet op het schrijven van de VZW Noordvaart dd. 6 januari 2021 om tijdelijk geen nieuw lid aan te
stellen ter vervanging van dhr. Debouvry totdat het bestuur van de VZW Noordvaart herschikt werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari 2021 houdende
de gewijzigde samenstelling van de Lokaal Economische Raad;
Overwegende dat er nog geen nieuwe handelaarsvereniging(en) opgericht werd(en); dat
voorgesteld wordt om verder te werken met de huidige verdeling;
Overwegende dat vanuit de Lokaal Economische Raad dd. 20 januari 2021 voorgesteld wordt om
dhr. Lemmens Wibo (Wasserette – Horeca Nieuwpoort) aan te stellen als nieuwe voorzitter;
Overwegende dat vanuit de Lokaal Economische Raad dd. 20 januari 2021 voorgesteld wordt om
mevr. Verdievel Katrien (Schoenen Verdievel – detailhandel Nieuwpoort – bad) en mevr. Verbrugge
Marijke (David & Dupont – Detailhandel Nieuwpoort – Stad) aan te stellen als nieuwe ondervoorzitters;
Overwegende dat er een aantal verschuiven voorgesteld werden door de verschillende
stakeholders;
Overwegende dat volgende vernieuwde invulling van de Lokaal Economische Raad voorgesteld
wordt ter goedkeuring:
Stakeholder

aangeduid lid

plaatsvervanger

Noordvaart VZW

Nader te bepalen

Rommel Bernieke (PMR)

Unizo Nieuwpoort

Maenhout Steve (Modern Shop)

Paeme Luc

Horeca Nieuwpoort

Lemmens Wibo (Wasserette) – Voorzitter

Averein Philip (Chagall)

Landbouwsector

Nowé Steffi ('t Dunehof)

Geen

Visserijsector

Rau Romeo (Jens NV)

Geen

Vastgoedsector

Deconinck Isabelle (Immo De Kaai)
Verdievel Katrien (Schoenen Verdievel) –
ondervoorzitter
Verbrugge Marijke (David & Dupont) –
ondervoorzitter

De Nie - Sissau Martine (Agence Sissau)

Detailhandel Nieuwpoort – bad
Detailhandel Nieuwpoort – stad

BESLUIT:
Art.1.

Boydens Didier (Accompli)
Schramme Luc (Deco Schramme)
Pelgrim Erwin (Optiek Pelgrim)

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

Akte te nemen van het ontslag van dhr. Debouvry Karel als voorzitter en aangeduid lid voor
de Noordvaart VZW uit de Lokaal Economische Raad.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR STEVE MAENHOUT EN
VOOR LUC PAEME:
Art.2.

Dhr. Maenhout Steve en dhr. Paeme Luc, voor Unizo Nieuwpoort, aan te stellen als
respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 16 JA, 2 NEEN EN 1 BLANCO VOOR WIBO LEMMENS
EN BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR PHILIP AVEREIN:
Art.3.

Dhr. Lemmens Wibo en dhr. Averein Philip, voor Horeca Nieuwpoort, aan te stellen als
respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR KATRIEN VERDIEVEL EN
DIDIER BOYDENS:
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Art.4.

Mevr. Verdievel Katrien en dhr. Boydens Didier, voor Detailhandel Nieuwpoort-Bad, aan te
stellen als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR MARIJKE VERBRUGGE,
BIJ 17 JA, 1 NEEN EN 1 BLANCO VOOR LUC SCHRAMME EN BIJ 18 JA EN 1 NEEN VOOR
ERWIN PELGRIM:
Art.5.

Mevr. Verbrugge Marijke en dhr. Schramme Luc en Pelgrim Erwin, voor Detailhandel
Nieuwpoort-Stad, aan te stellen als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordigers.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 16 JA, 2 NEEN EN 1 BLANCO VOOR WIBO
LEMMENS:
Art.6.

Dhr. Lemmens Wibo, vertegenwoordiger voor Horeca Nieuwpoort, aan te stellen als voorzitter
van de Lokaal Economische Raad.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR KATRIEN VERDIEVEL EN
BIJ 18 JA EN 1 BLANCO VOOR MARIJKE VERBRUGGE:
Art.7.

Mevr. Verdievel Katrien, vertegenwoordiger voor de detailhandel Nieuwpoort – bad) en mevr.
Verbrugge Marijke, vertegenwoordiger voor de detailhandel Nieuwpoort – stad, aan te stellen
als ondervoorzitters.

Art.8.

De gewijzigde samenstelling van de Lokaal Economische Raad voor de periode 2020 – 2025
goed te keuren:

Stakeholder

aangeduid lid

plaatsvervanger

Noordvaart VZW

Nader te bepalen

Rommel Bernieke (PMR)

Unizo Nieuwpoort

Maenhout Steve (Modern Shop)

Paeme Luc

Horeca Nieuwpoort

Lemmens Wibo (Wasserette)

Averein Philip (Chagall)

Landbouwsector

Nowé Steffi ('t Dunehof)

Geen

Visserijsector

Rau Romeo (Jens NV)

Geen

Vastgoedsector

Deconinck Isabelle (Immo De Kaai)

De Nie - Sissau Martine (Agence Sissau)

Detailhandel Nieuwpoort – bad

Verdievel Katrien (Schoenen Verdievel)

Detailhandel Nieuwpoort – stad

Verbrugge Marijke (David & Dupont)

Boydens Didier (Accompli)
Schramme Luc (Deco Schramme)
Pelgrim Erwin (Optiek Pelgrim)

Art.9.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst communicatie,
Lokaal Economische Raad en de betrokken stakeholders.

3. SUBSIDIEREGLEMENT OMVORMING WOONGELEGENHEDEN NAAR HANDELSPANDEN
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd. 27 mei
2010;
Gelet op het raadsbesluit dd. 7 november 2019 houdende het reglement voor nachtwinkels, CBS
Shops en private bureaus voor telecommunicatie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 6 mei 2020 houdende vaststelling van het Meerjarenplan 2020-2025,
inzonderheid beleidsdoelstelling 300 – Economie;
Overwegende dat het stadsbestuur onder andere via een ondersteunend beleid de nodige
impulsen wenst te geven om de handel in de handelskern van het stadscentrum te versterken en
verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties;
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Overwegende dat in het richtinggevend gedeelte van het GRS de kern van het commerciële
centrum van Nieuwpoort-Stad gevormd wordt door de Kaai, de Markt en de zone ertussen;
Overwegende dat de commerciële straten nood hebben aan een zekere dynamiek die komt van
een wisselwerking tussen diverse soorten zaken die onderling versterkend kunnen werken;
Overwegende dat de commerciële straten jaar in jaar uit deze dynamiek nodig hebben;
Overwegende dat bepaalde categorieën van activiteiten niet bijdragen tot de gewenste dynamiek,
zoals callshops en telefoniewinkels, gok- en speelzalen, lunaparken, automatenshops, nachtclubs,
nachtwinkels en winkels die hoofdzakelijk tabak en alcohol verkopen;
Overwegende dat het stadsbestuur via een subsidiëringsbeleid initiatieven inzake detailhandel
wenst te stimuleren;
Overwegende dat subsidie beperkt wordt tot de volgende commerciële straten van NieuwpoortStad, in lijn met de bepalingen uit het GRS:
-

Kaai

-

Oostendestraat

-

Marktstraat

-

Marktplein

-

Langestraat

Overwegende dat voorgesteld wordt om deze subsidies enkel te geven voor bovenstaande straten
om zoveel mogelijk de commerciële activiteiten te centraliseren in het stadscentrum en de bestaande
commerciële straten en men geen verbreding wil stimuleren van commerciële activiteiten in andere
straten;
Overwegende dat de detailhandel en de commerciële activiteiten in de handelskern de laatste
jaren enorm onder druk staan door concurrentie van Nieuwpoort-bad, onlineshoppen en grotere
ketens, net zoals in de meeste andere Vlaamse steden;
Overwegende dat de Markt- en Oostendestraat de laatste jaren te kampen hadden met leegstand,
dat vastgesteld wordt dat een zekere inhaalbeweging is ingezet die echter traag verloopt;
Overwegende dat de Lokaal Economische Raad geadviseerd heeft om extra impulsen te geven
voor de herinvulling van de Marktstraat door middel van subsidies;
Overwegende dat de Marktstraat in 2017 – 2018 vernieuwd en aangepast werd naar een
belevingsstraat;
Overwegende dat de Oostendestraat in 2019 vernieuwd werd;
Overwegende dat de Langestraat vernieuwd zal worden in 2021 en 2022 volgens hetzelfde
concept van de Markt- en Oostendestraat;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de subsidie toe te kennen met terugwerkende kracht tot
aan de start van de werken in Marktstraat, op 6 september 2017;
Overwegende dat deze actie werd opgenomen in het Meerjarenplan 2020 – 2025,
Beleidsdoelstelling Economie, Actieplan 300;
BESLUIT:

Art.1.

14 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau Nicolas Vermote ), BIJ 2
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Sabine Slembrouck ):

Onder de voorwaarden van dit reglement verleent de Stad Nieuwpoort een subsidie voor het
omvormen van een woongelegenheid gelegen in de commerciële straten van NieuwpoortStad naar een handelszaak.

Onder ‘woongelegenheid’ wordt begrepen: een onroerend goed dat bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of een alleenstaande zoals bedoeld in art. 1.3, §1, 66° Vlaamse Codex Wonen,
ongeacht of het een grondgebonden eengezinswoning of appartement betreft. In het geval de
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woongelegenheid een appartement betreft dan komen enkel appartementen op de gelijkvloerse
verdieping in aanmerking.
Onder ‘commerciële straten van Nieuwpoort-Stad’ wordt begrepen: de Kaai, de Oostendestraat, de
Marktstraat, het Marktplein en de Langestraat.
Onder ‘handelszaak’ wordt begrepen: elke onderneming waarvoor een inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen is vereist en die als hoofddoel heeft de uitoefening van
kleinhandel; ,namelijk rechtstreekse verkoop van goederen en diensten aan de eindverbruiker. Ook
horeca wordt hieronder begrepen. Volgende uitbatingen zijn echter uitgesloten:
-

Handelszaken met een commerciële ruimte (= oppervlakte bestemd voor de verkoop en
vrij toegankelijk voor de eindgebruiker) die zich enkel op de 1ste verdieping situeert.

-

Handelszaken waarvan de commerciële ruimte (= oppervlakte bestemd voor de verkoop
en vrij toegankelijk voor de eindgebruiker) enkel gebruikt wordt om goederen te etaleren
zonder verkoop en/of toegankelijk voor publiek.

Art.2.

-

Callshops en telefoniewinkels.

-

Gok- en speelzalen.

-

Lunaparken.

-

Automatenshops.

-

Nachtclubs.

-

Nachtwinkels en winkels die hoofdzakelijk tabak en alcohol verkopen.

-

Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van medische en paramedische beroepen.

-

Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen.

De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar van de woongelegenheid gelegen in
de commerciële straten van Nieuwpoort-Stad die zijn woongelegenheid omvormt tot
handelszaak.

De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor een woongelegenheid, waarvan de woonfunctie
vergund is of wordt geacht vergund te zijn en geen enkele handelsfunctie heeft of heeft gehad
gedurende de laatste 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag.
De subsidie kan worden teruggevorderd indien de handelszaak niet hoofdzakelijk vergund is.
De functie handel en/of horeca moet minstens 10 jaar effectief aanwezig blijven na het toekennen van
de laatste schijf van de subsidie, zo niet zal de toegekende subsidie pro rata worden teruggevorderd.
Art.3.

De subsidie bedraagt maximaal 12.000 EUR en wordt als volgt uitbetaald:
-

Een eerste schijf van 3.000 EUR wordt uitbetaald bij het bekomen van een
omgevingsvergunning tot omvorming van de woonfunctie naar hoofdfunctie handel (de
functie wonen mag nog in nevenfunctie aanwezig zijn).

-

Een tweede schijf van maximum 6.000 EUR wordt uitbetaald na voorlegging van facturen
voor subsidieerbare werken uitgevoerd tot het geschikt maken van de woongelegenheid
tot handelspand. Deze schijf is optioneel en is afhankelijk van het feit of er al dan niet
werken moeten worden uitgevoerd. In voorkomend geval zijn de voorwaarden van art. 4
van toepassing.
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-

Een laatste schijf van 3.000 EUR wordt uitbetaald na officiële opening van de nieuwe
handelszaak.

Art.4.

Voor uitbetaling van de tweede schijf ten belope van max. 6.000 EUR worden volgende
criteria gehanteerd:
-

De uitbetaling gebeurt na voorlegging van facturen van aannemers of in het geval de
werken zelf werden uitgevoerd facturen van aangekochte (bouw)materialen.

-

De uitbetaling gebeurt na controle ter plaatste door een aangestelde van het stadsbestuur
die nagaat of de ingediende facturen overeenkomen met de ter plekke uitgevoerde
werken dienstig voor de exploitatie van de handelszaak. Enkel werken in onroerende staat
komen in aanmerking. Aankoop van machines en installaties, verlichtingsarmaturen,
audiovisueel materiaal en decoratie komen niet in aanmerking.

-

De subsidie bedraagt 50% van de som van de factuurbedragen (excl. BTW) met een
maximum van 6.000 EUR (totaal bedrag voorgelegde facturen wordt voor 12.000 EUR in
aanmerking genomen).

Art.5.

Om de premie aan te vragen, vult de aanvrager het aanvraagformulier op de website in en
voorzien van de volgende documenten:
Voor de eerste schijf:
- Omgevingsvergunning houdende functiewijzing van wonen naar handel m.b.t. het pand
waarop de aanvraag slaat.
- Bewijs van eigendom (bv. notariële akte of kadastraal uittreksel)
Voor de tweede schijf:
- Kopies van facturen van uitgevoerde werken op naam van de aanvrager
- Beschrijving van de uitgevoerde werken
- Foto’s voor en na
Voor de derde schijf:
- Mededeling aan het stadsbestuur dat het handelspand voor het publiek geopend is. Deze
mededeling wordt gevolgd door een controlebezoek door de stad.

Art.6.

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021. Evenwel worden aanvragen tot het bekomen
van de subsidie eveneens in aanmerking genomen op voorwaarde dat de
omgevingsvergunning werd verleend na 6 september 2017.

Art.7.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst omgeving, de dienst
wonen, de dienst communicatie, LER, de financiële dienst en de wd. financieel directeur.

4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OPTIE 1: LOKALE CONTACTOPSPORING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 §1 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dit verankert het
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig
risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en
voorlopige maatregelen te nemen;
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Gelet op de oproep van de Vlaamse regering dd. 16 oktober 2020 verankerd in het besluit van de
Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle
Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het draaiboek dd. 3 december 2020 van Vlaanderen: engagementen lokale besturen in
het kader van het besluit dd. 16 oktober 2020 en besluit dd. 13 november 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020 om te
kiezen voor optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 15 december 2020 waarin
bevestigd wordt dat de inlichtingenfiche voor optie 1 - inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing
en quarantainecoaching goed ontvangen werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2021 om
kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de
voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze goed. Dit besluit wordt
genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 8 februari 2021 waarbij de
ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende bijlagen voor de lokale
contactopsporing terug bezorgd werden;
Overwegende dat het lokaal bestuur in deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden werkt alsook op de werking van de centrale
contactcenters;
Overwegende dat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen vereist is
om te kunnen opstarten;


Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren,
concreet omschrijft;



De verwerkersovereenkomst;



De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze engagementen
te kunnen uitvoeren;



In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.

Overwegende dat op basis hiervan de gemeente tevens de nodige accounts voor de verschillende
platformen ontvangt;
Overwegende dat omtrent de opmaak van de afsprakennota overleg geweest is met de COVID-19
teams;
Overwegende dat het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de
bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG);
Overwegende dat de gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement
kwaliteitsvol op te nemen; dat de engagementen die de gemeente opneemt, geen afbreuk doen aan
de engagementen die in de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen
worden binnen de werking van de ELZ;
BESLUIT:
Art.1.

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

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2021 houdende
kennisname van het besluit van de Vlaamse regering dd. 13 november 2020 tot toekenning
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie te versterken, te bekrachtigen.
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Art.2.

Kennis te nemen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en deze
goed te keuren.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de ELZ Westkust en polder, Agentschap Binnenlands
Bestuur en de sociale dienst.

5. POLITIEVERORDENING OP HET AANBIEDEN EN INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, 41 2°, 285, 286 § 1, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het materialendecreet dd. 23 december 2011 en het decreet betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA dd. 17 februari 2012;
Gelet op het raadsbesluit dd. 9 juni 2005 houdende vaststelling van het algemeen reglement op de
administratieve sancties;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende politieverordening op het aanbieden en
inzamelen van afvalstoffen;
Overwegende dat de dienst veiligheid en preventie meerdere meldingen ontvangt van
afvalcontainers van handelszaken die alle dagen op het openbaar domein blijven staan en voor hinder
zorgen;
Overwegende dat afdeling III Bedrijfsafval: Hoofdstuk IX Algemeen aangepast dient te worden;
Overwegende dat volgende nieuwe artikels aan bovenstaand hoofdstuk toegevoegd worden:
Artikel 40: De afvalcontainers en andere recipiënten van bedrijfsafval mogen ten vroegste de dag
vóór ophaling na 18 u., gedurende de periode van 1 oktober t.e.m. 31 maart, en na 20 u., gedurende
de periode van 1 april t.e.m. 30 september, aangeboden worden op het openbaar domein.
Artikel 41: De geledigde afvalcontainers moeten zo vlug mogelijk na de ophaling, de dag zelf, van
het openbaar domein worden verwijderd.
Artikel 42: Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden op de
vooropgestelde dag dienen de afvalcontainers en andere recipiënten zo vlug mogelijk te worden
verwijderd van het openbaar domein, tot de dag van de nieuwe effectieve ophaling.
Artikel 43: De afvalcontainers en andere aangeboden recipiënten mogen enkel voor de eigen
handelszaak buiten geplaatst worden.
Artikel 44: De afvalcontainers en andere aangeboden recipiënten mogen geen enkele vorm van
hinder of overlast veroorzaken voor de bewoners en de voetgangers of gebruikers van het openbaar
domein. Zo dienen de toegangen tot de gebouwen en handelszaken volledig vrij te blijven en dienen
de voetpaden of voetgangerszones voldoende vrij te blijven.
Overwegende dat het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende politieverordening op het
aanbieden en inzamelen van afvalstoffen opgeheven en vervangen dient te worden door deze nieuwe
politieverordening;
BESLUIT:
Art.1.

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

Voor de toepassing van deze verordening worden volgende begrippen verstaan:
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§ 1. Bedrijfsafval: Vergelijkbaar bedrijfsafval: dit is afval van bedrijven dat inzake aard,
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het wordt hoofdzakelijk
ingezameld door gemeenten.
Gelijkaardig bedrijfsafval: dit is afval van bedrijven dat inzake aard en samenstelling
vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het gaat om grotere hoeveelheden dan bij
huishoudelijk afval en wordt vooral ingezameld door professionele afvalinzamelaars;
§ 2. Recyclagepark: de door de intercommunale of stad uitgebate recyclageparken,
hoofdzakelijk bestemd voor de selectieve inzameling van bepaalde huishoudelijke en
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen;
§ 3. Decreet: het materialendecreet dd. 23 december 2011 en latere wijzigingen betreffende
duurzaam beheer van materialen, kringlopen en afvalstoffen;
§ 4. E.P.S.: Geëxpandeerd polystyreen, piepschuim;
§ 5. Glascontainer: gesloten recipiënt voor hol glas;
§ 6. huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, zoals omschreven in het betreffende decreet en besluiten van de
Vlaamse regering, met uitsluiting van bedrijfsafval.
§ 7. GFt-afval: recycleerbaar organisch afval (groenten-, fruit- en tuinafval) dat selectief in een
container wordt aangeboden;
§ 8. Glas: glas met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal,
opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen,
porselein, aardewerk, beeldbuizen en dergelijke. Hol glas betreft alle flessen en bokalen. Vlak
glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten zonder ramen, stolpen en schotels;
§ 9. Tuinafval (zonder aarde-, zandresten, etc. …): biologisch afbreekbaar afval andere dan
groenten- en fruitafval, onder meer bladeren, afgesneden bloemen, snoeihout, plantenresten,
haagscheersel, gazon- en wegbermmaaisel, boomwortels en boomstronken, ontdaan van
aarderesten en van versiering ontdane kerstbomen. Onder snoeihout worden enkel takken
met een diameter van minder dan 10 cm verstaan;
§ 10. Grofvuil: de afvalstoffen die ontstaan door de normale werking en die omwille van de
omvang, de aard en/of het gewicht niet met de gewone huisvuilophaling kunnen meegegeven
worden, met uitzondering van bouw- en sloopafval, afgedankte elektrische en elektronische
apparaten, papier, karton, textiel, glas, KGA, GFt-afval of groenafval, PMD-afval, steenpuin,
oude metalen en autobanden;
§ 11. K.G.A.: het klein gevaarlijk afval, zoals vastgelegd in het Vlaams reglement inzake het
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen VLAREMA dd. 17 februari 2012;
§ 12. Metaal: alle ferro en non-ferro metalen met uitzondering van elektrische en
elektronische apparaten;
§ 13. Papier en karton: de fractie van het recycleerbaar huishoudelijk en bedrijfsafval
bestaande uit papieren of kartonnen verpakkingen of drukwerk en de gelijkgestelde
afvalstoffen met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, gelaagd
papier, carbonpapier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen
waar kunststoffen of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden,
behangpapier, cementzakken, meststofzakken, sproeistofzakken e.d.;
§ 14. PMD: fractie van het recycleerbaar huishoudelijk en bedrijfsafval bestaande uit
plastiekverpakkingen (plastieken flessen en flacons), metalen verpakkingen (blikjes en
conserven, aluminium schoteltjes en bakjes), deksels en schroefdoppen en drankkartons, die
in de daartoe bestemde PMD-zak wordt aangeboden;
§ 15. Recycleerbare afvalstoffen: afvalstoffen waarvoor een selectieve inzameling is of wordt
voorzien, zoals papier en karton, GFt, hol glas, PMD, frituurolie, enz.;
§ 16. Restafval/restfractie: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of van een bedrijf die in het voorgeschreven recipiënt aangeboden
kunnen worden, met uitzondering van de recycleerbare afvalstoffen;
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§ 17. Intercommunale: de Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector
Veurne en Ommeland.(I.V.V.O.);
§ 18. Leegstaande panden: gebouwen of gedeelten ervan, die effectief niet gebruikt worden
als woning, verblijf of bedrijf en/of die opgenomen werden in het leegstandregister;
§ 19. Openbaar domein: gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in hoofdorde
bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk zoals
bepaald binnen de wetten, decreten, besluiten en reglementen;
§ 20. Ophaaldienst: de organisatie die belast is met de ophaling van afvalstoffen;
§ 21. Ophaling: de huis-aan-huis inzameling van afvalstoffen door de stad, de
Intercommunale of door de stad of intercommunale aangewezen geregistreerde
afvalstoffeninzamelaar, -handelaar en -makelaar in de daartoe voorgeschreven of toegelaten
recipiënten;
§ 22. Papiercontainer: container bestemd en aangeduid voor papier en karton en door de stad
en/of intercommunale opgesteld op de plaats die vooraf ter kennis werd gebracht van de
inwoners;
§ 23. Recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn
toegelaten voor de inzameling van afvalstoffen;
§ 24. Tijdvenster: vastgelegde uren, bepaald door het college van burgemeester en
schepenen, waarop afvalstoffen kunnen aangeboden/opgehaald worden;
§ 25. Toegangsbadge: toegangsbadge tot het recyclagepark afgeleverd door de het college
van burgemeester en schepenen of door de intercommunale.
§ 26. VLAREM II: het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 juni 1995, en latere wijzigingen,
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
§ 27. VLAREMA: Uitvoeringsbesluit , besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 en
latere wijzigingen.
§ 28. Straatafval: afval afkomstig van goederen en/of producten die op straat verbruikt
worden.
§ 29. VME: Vereniging van mede-eigenaars;
HOOFDSTUK II ALGEMEEN
Art.2.

Het is verboden een anders eigendom of het openbaar domein te verontreinigen, te
bekladden, te bekleven of te bekrassen met om het even welk product;

Art.3.

Bovenstaand artikel is niet van toepassing op:
§ 1. Gerechtelijke en andere stukken, gepubliceerd door openbare ambtenaren krachtens
wettelijke voorschriften;
§ 2. Aankondigingen aan een gebouw voor zover deze betrekking heeft op het gebouw zelf,
de personen of het beroep of bedrijf dat in het gebouw gevestigd is;
§ 3. De private aanplakborden, geplaatst met toelating van de eigenaar en/of huurder van de
gronden en/of met vergunning van het college van burgemeester en schepenen of de
bevoegde overheid.

Art.4.

Het is verboden afbeeldingen of letters aan een anders eigendom of aan het openbaar
domein aan te brengen met om het even welk product, tenzij hiervoor voorafgaandelijk
schriftelijke toelating werd bekomen van de eigenaar of van het college van burgemeester en
schepenen of de bevoegde overheid.

Art.5.

Het is verboden afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.

Art.6.

§ 1. Het is verboden om te sluikstorten.
§ 2. Het is verboden om afval, ander dan straatafval, in de op het openbaar domein voorziene
afvalkorven of -bakken achter te laten.
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§ 3. Het is enkel toegelaten om afgevallen boombladeren van de bomen op het openbaar
domein te deponeren in de bladkorven.
§ 4. Het is verboden slijk, zand, beton- en cementresten of al dan niet vloeibare afvalstoffen in
de rioolputten te deponeren.
Art.7.

Art.8.

De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, bij om het even welke, al dan niet
selectieve inzameling, noch in het recyclagepark:
-

gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;

-

krengen van dieren en slachtafval;

-

autowrakken;

-

afvalwater;

-

radioactief afval;

-

autobanden;

-

vuurwerk;

-

springtuigen;

-

afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten.

§ 1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, daartoe
aangewezen bij deze verordening of door het college van burgemeester en schepenen of
door de intercommunale, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te
zamelen.
§ 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of
voor inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars en –makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door
het college van burgemeester en schepenen of door de intercommunale.
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te
bieden aan het door de gemeente of intercommunale georganiseerde inzamelcircuit.
§ 4. Aangeboden afvalstoffen mogen niet worden meegenomen, tenzij hiervoor een
schriftelijke toelating werd bekomen door het college van burgemeester en schepenen of de
intercommunale. mee te nemen.

Art.9.

Het is verboden om de langs de openbare weg geplaatste afvalstoffen en/of recipiënten, te
doorzoeken, te verplaatsen en de inhoud eruit te halen, met uitzondering van de bevoegde
personen.

Art.10. Het is verboden afvalstoffen toe te voegen aan in andermans, langs de openbare weg
geplaatste, afvalstoffen of recipiënten.
Art.11. De zakken waarin afval wordt geborgen en zich op privaat domein bevinden, mogen niet
zichtbaar zijn vanop de openbare weg behalve op de ophalingsdagen.
Art.12. Het is verboden om afval achter te laten of te deponeren naast openbare containers of
openbare recipiënten.
Art.13. Het is verboden om ander afval te deponeren in de openbare afvalcontainers dan afval
waartoe de containers voorbehouden worden.
Art.14. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze verordening,
is de stad gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder de betrokken afvalstoffen
op te ruimen of te laten opruimen. Indien de identiteit van de overtreder niet gekend is,
kunnen de politie of de daartoe bevoegde ambtenaren het afval onderzoeken om de identiteit
van de overtreder te achterhalen.
Art.15. Het is verplicht de afvalstoffen en/of het selectief ingezameld afval op de ophaaldagen, te
plaatsen aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel of op een door de
stad of intercommunale overeengekomen plaats, zonder evenwel het verkeer te hinderen.
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Art.16. Diegene die de recipiënten buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor de eventueel uitspreiding
van de inhoud en staan zelf in voor het opruimen.
Art.17. Diegene die de recipiënten buiten zetten, zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze
verordening.
Art.18. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de politie, het
stadsbestuur en de intercommunale. De aangewezen ophaaldiensten mogen de aanbieders
wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
Art.19. Afvalstoffen die op een andere wijze worden aangeboden dan voorzien in bovenvermelde
artikels en hoofdstukken, worden niet aanvaard. De aanbieder dient nog dezelfde dag deze
niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
Art.20. Het is verboden ander afval dan textiel in de containers voorbehouden voor textiel te
deponeren alsook achter te laten bij de containers.
Art.21. Het is door personen verboden te wildplassen of uitwerpselen achter te laten tegen of in
gebouwen, monumenten, wagens, vaste constructies of openbare plaatsen.
HOOFDSTUK III DRUKWERK
Art.22. § 1. Drukwerk dient bij een huis-aan-huis bedeling zorgvuldig binnen het gebouw of in de
brievenbus gedeponeerd te worden.
§ 2. Het is verboden drukwerk te bedelen in leegstaande panden, achter te laten op dorpels of
vensterbanken.
§ 3. Er worden zelfklevers ter beschikking gesteld met de tekst "geen ongeadresseerd
reclamedrukwerk en geen gratis regionale pers a.u.b." of "geen ongeadresseerde
reclamedrukwerk, wel gratis regionale pers a.u.b.". Eén van deze zelfklevers kan op de
brievenbus geplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers,
respectievelijk reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbussen die voorzien zijn van deze
zelfklever. Informatief drukwerk en verkiezingsdrukwerk zijn wel toegelaten.
HOOFDSTUK IV: AFVAL AFKOMSTIG VAN VASTE OF VERPLAATSBARE INRICHTINGEN,
MARKTEN EN EVENEMENTEN
Art.23. Organisatoren van evenementen, uitbaters van vaste als verplaatsbare inrichtingen,
standhouders en markthouders op de wekelijkse markten, openbare marken, avondmarkten,
rommelmarkten en de private markten op het openbaar domein dienen, in samenspraak met
het stadsbestuur of de intercommunale, de nodige acties te ondernemen om het afval
selectief in te zamelen. De aard, opstellingsplaats en het aantal recipiënten, alsook de aard
van de in te zamelen fracties kunnen door het college van burgemeester en schepenen
worden bepaald.
Art.24. § 1. Organisatoren van evenementen, uitbaters van vaste als verplaatsbare inrichtingen en
markthouders op de wekelijkse markten, openbare marken, avondmarkten, rommelmarkten
en de private markten op het openbaar domein dienen die voedingswaren of dranken
verkopen bestemd om direct te verbruiken, dienen te zorgen voor de plaatsing van
behoorlijke, goed zichtbare en goed bereikbare recipiënten.
§ 2. Organisatoren van evenementen, uitbaters van vaste als verplaatsbare inrichtingen,
standhouders en markthouders op de wekelijkse markten, openbare marken, avondmarkten,
rommelmarkten en de private markten op het openbaar domein, zijn verplicht de onmiddellijke
omgeving van de inrichting rein te houden, hun afval mee te nemen en de standplaats rein
achter te laten.
§ 3. Organisatoren van evenementen, uitbaters van vaste als verplaatsbare inrichtingen,
standhouders en markthouders op de wekelijkse markten, openbare markten, de
avondmarkten, rommelmarkten en de private markten op het openbaar domein, zijn
verantwoordelijk om achtergelaten afvalstoffen door de bezoekers, op te ruimen.
HOOFDSTUK V: AFVAL AFKOMSTIG VAN ROOKWAREN
Art.25. Peuken of afval afkomstig van rookwaren dienen in de daartoe voorziene recipiënten
gedeponeerd te worden.

GR dd. 25 februari 2021

blz. 14
Art.26. Uitbaters van gelegenheden dienen te voorzien in brandveilige recipiënten opdat rokers hun
peuken of afval afkomstig van rookwaren kunnen deponeren, en dit in de nabijheid van de inof uitgang palend aan het openbaar domein.
AFDELING II HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN SELECTIEF INGEZAMELD AFVAL
HOOFDSTUK VI: ALGEMEEN
Art.27. § 1. Het college van burgemeester en schepenen en/of de intercommunale stellen de dagen
en bijhorende tijdvensters vast waarop de verschillende afvalsoorten worden opgehaald.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezameld afval mogen ten vroegste de dag
vóór ophaling na 18 u., gedurende de periode van 1 oktober t.e.m. 31 maart, en na 20 u.,
gedurende de periode van 1 april t.e.m. 30 september, en ten laatste voor de ophaaldienst is
gepasseerd, aangeboden worden op de openbare weg.
§ 3. De recipiënten waarin huishoudelijke afvalstoffen en/of selectief ingezameld afval werden
aangeboden en die teruggeplaatst worden door de ophaaldiensten, moeten zo vlug mogelijk
na de ophaling, de dag zelf, van de openbare weg worden verwijderd. Wanneer de ophaling
door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatshebben op de vooropgestelde dag mogen
de afvalstoffen en de recipiënten waarin ze aangeboden worden in geen geval op de
openbare weg blijven staan. Ze moeten worden verwijderd tot de dag van de effectieve
ophaling.
HOOFDSTUK VII RESTFRACTIE
Art.28. Restafval dient ingezameld te worden in een reglementaire restafvalzak, zoals omschreven in
het gemeentelijk retributiereglement ‘Huisvuilzakken, PMD-zakken, hondenpoepzakjes en
speciale plastiekzakken’ dd. 26 december 2013 en latere wijzigingen, in de containers zoals
omschreven in het gemeentelijk retributiereglement ‘Retributies voor het gebruik en ophaling
van containers voor huishoudelijk en gelijkgesteld afval’ dd. 26 december 2013 en latere
wijzigingen, of in de ondergrondse containers voor huishoudelijk afval op het grondgebied
Nieuwpoort.
Art.29. § 1. Restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of met de inzameling van een
andere huisvuilfractie.
§ 2. Het restafval wordt huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke
straten, wegen en pleinen, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen. Voor woningen die niet toegankelijk zijn voor de ophaaldienst, zal de stad of
intercommunale een plaats aanduiden waarop het restafval dient aangeboden te worden.
Art.30. § 1. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt zijn dat ze geen gevaar kunnen opleveren
voor de ophalers van de afvalstoffen.
§ 2. Het gewicht van de gevulde huisvuilzak mag niet groter zijn dan 15 kg.
HOOFDSTUK VIII SELECTIEF INGEZAMELD AFVAL: GLAS, PAPIER EN KARTON, PMD,
KGA, GFT EN GROF VUIL
Art.31. Glas
§ 1. Hol glas dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers
gedeponeerd te worden. Hol glas wordt vóór de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en
omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in glascontainers tussen 22 u. en 8 u.
Art.32. Papier en karton
§ 1. Zuiver papier en karton kan worden aangeboden ofwel bij de huis-aan-huis inzameling,
op de dagen bepaald door het college van burgemeester en schepenen, in de ondergrondse
containers of in het recyclagepark.
§ 2. Zuiver papier en karton wordt huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaaldienst
toegankelijke straten, wegen en pleinen. Voor panden die niet toegankelijk zijn voor de
ophaaldienst, wordt een plaats aangeduid waarop het papier en karton dient aangeboden te
worden.
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§ 3. Het zuiver papier en karton dient bij de huis-aan-huis inzameling te worden in een
kartonnen doos of samengebonden met een plantaardig touw (geen ijzer of nylondraad).
§ 4. Indien het aangeboden papier en karton zich verspreid heeft, dient de aanbieder dit
onmiddellijk op te ruimen.
§ 5. Het gewicht van de doos of het samengebonden papier en karton mag niet groter zijn dan
15 kg. De totale hoeveelheid aangeboden zuiver papier en karton mag max. 1 m³ bevatten.
Art.33. PMD
§ 1. PMD kan worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling, op de dagen en
voorwaarden bepaald door de intercommunale en/of het college van burgemeester en
schepenen, of in de ondergrondse containers of het recyclagepark.
§ 2. Zowel aan de huis-aan-huis inzameling als in het recyclagepark, moet het PMD-afval
aangeboden worden in de door de intercommunale of de stad ter beschikking gestelde of te
koop aangeboden zakken. In de ondergrondse containers kan het PMD stuksgewijs worden
aangeboden.
§ 3. Verontreinigd PMD-afval of andere afval dan PMD wordt niet aanvaard.
Art.34. KGA
§ 1. KGA wordt ingezameld op het recyclagepark en mag niet worden meegegeven met een
andere fractie.
§ 2. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden.
Indien nodig brengt de aanbieder zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de
eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard
mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.
§ 3. Het KGA dient te worden aangeboden op de daartoe voorziene locatie in het
recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter.
Art.35. GFt
§ 1. GFt mag worden aangeboden in de daartoe voorziene recipiënten. Zuiver klein tuinafval
mag worden aangeboden in het recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter.
§ 2. Met het oog op het thuis composteren door particulieren is het toegestaan op eigen
privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groenten-, fruiten tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.
Art.36. Grofvuil
§ 1. Grof vuil wordt ingezameld op het recyclagepark volgens de richtlijnen van de
parkwachter of kan aan huis worden opgehaald na afspraak met de Stad of de
intercommunale en tegen betaling overeenkomstig de modaliteiten en tarieven bepaald door
het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Het op te halen grof vuil dient ten vroegste de dag vóór ophaling na 18 u., gedurende de
periode van 1 oktober t.e.m. 31 maart, en na 20 u., gedurende de periode van 1 april t.e.m. 30
september, en ten laatste voor de ophaaldienst is gepasseerd, op een, indien mogelijk,
gemakkelijk te bereiken plaats geplaatst te worden, binnen het eigendom zo dicht mogelijk bij
de straat. Indien niet mogelijk, mag het grofvuil aangeboden worden op de openbare weg
aansluitend tegen de gevel of de voortuinstrook en op die wijze gestapeld dat het verkeer niet
gehinderd wordt. Het grofvuil dient voorgesorteerd te worden aangeboden. Metalen, houtafval
en de brandbare fractie dienen gescheiden te worden.
§ 3. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer
bedragen dan 25 kg. Eén afzonderlijk voorwerp mag niet langer zijn dan 2 meter of 2 meter
op 1 meter, of een omvang hebben groter dan 1 m³.
§ 4. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen en de weggebruikers.
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Art.37. EPS of piepschuim
§ 1. EPS of piepschuim die wegens de hoeveelheid of wegens de omvang niet kan geborgen
worden in de standaard huisvuilzak restafval, dient aangeboden te worden op de daartoe
voorziene locatie in het recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter.
§ 2. Het is niet toegelaten EPS of piepschuim aan te bieden aan de ophaling bij middel door
de stad verhuurde containers.
AFDELING III BEDRIJFSAFVAL
HOOFDSTUK IX ALGEMEEN
Art.38. Privé-ophalers mogen enkel hun klanten bedienen in de voormiddag op het grondgebied
Nieuwpoort.
Art.39. De ophaalfirma en de aanbieder dienen duidelijk vermeld te worden op de container net als
het opschrift welke fractie het betreft. De aanbieder is verantwoordelijk voor eventuele
inbreuken.
Art.40. De afvalcontainers en andere recipiënten van bedrijfsafval mogen ten vroegste de dag vóór
ophaling na 18 u., gedurende de periode van 1 oktober t.e.m. 31 maart, en na 20 u.,
gedurende de periode van 1 april t.e.m. 30 september, aangeboden worden op het openbaar
domein.
Art.41. De geledigde afvalcontainers moeten zo vlug mogelijk na de ophaling, de dag zelf, van het
openbaar domein worden verwijderd.
Art.42. Wanneer de ophaling door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden op de
vooropgestelde dag dienen de afvalcontainers en andere recipiënten zo vlug mogelijk te
worden verwijderd van het openbaar domein, tot de dag van de nieuwe effectieve ophaling.
Art.43. De afvalcontainers en andere aangeboden recipiënten mogen enkel voor de eigen
handelszaak buiten geplaatst worden.
Art.44. De afvalcontainers en andere aangeboden recipiënten mogen geen enkele vorm van hinder
of overlast veroorzaken voor de bewoners en de voetgangers of gebruikers van het openbaar
domein. Zo dienen de toegangen tot de gebouwen en handelszaken volledig vrij te blijven en
dienen de voetpaden of voetgangerszones voldoende vrij te blijven.
HOOFDSTUK X RESTFRACTIE VAN BEDRIJFSAFVAL
Art.45. § 1. Het aanbieden van de restfractie van huis-aan-huis bedrijfsafval aan de stedelijke of privé
ophaaldiensten dient te gebeuren in gesloten containers of in de ondergrondse containers
mits dit de normale werking niet in het gedrang brengt. Het aanbieden van bedrijfsafval in
zakken of andere recipiënten dan containers is verboden.
§ 2. Vereniging van mede-eigenaars mogen gebruik maken van reglementaire
restafvalzakken voor het aanbieden van de restfractie van huis-aan-huis bedrijfsaval aan de
stedelijke of privé ophaaldiensten.
HOOFDSTUK XI SELECTIEF INGEZAMELD BEDRIJFSAFVAL
Art.46. Glas
§ 1. Hol glas dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers
gedeponeerd te worden. Hol glas wordt vóór de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en
omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in glascontainers tussen 22 u. en 8 u.
Art.47. Papier en karton
§ 1. Bedrijven, scholen, verenigingen, overheidsbedrijven en instellingen kunnen papier en
karton aanbieden volgens de richtlijnen die bepaald werden onder afdeling 2, hoofdstuk VIII:
Selectief ingezameld afval: glas, papier en karton, PMD, KGA, GFt en grof vuil.
§ 2. Zuiver papier en karton wordt huis-aan-huis opgehaald langs de, voor de ophaaldienst
toegankelijke straten, wegen en pleinen. Voor panden die niet toegankelijk zijn voor de
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ophaaldienst, wordt een plaats aangeduid waarop het papier en karton dient aangeboden te
worden.
§ 3. Overheidsdiensten en scholen kunnen gebruik maken van de daartoe bestemde
containers, mits hiervoor voorafgaandelijke goedkeuring werd gegeven door het college van
burgemeester en schepenen.
§ 4. Het zuiver papier en karton dient bij de huis-aan-huis inzameling te worden in een
kartonnen doos of samengebonden met een plantaardig touw (geen ijzer of nylondraad).
§ 5. Indien het aangeboden papier en karton zich verspreid heeft, dient de aanbieder dit
onmiddellijk op te ruimen.
§ 6. Het gewicht per doos of het samengebonden papier en karton mag niet groter zijn dan
15 kg.
§ 7. Papier en karton kan eveneens worden aangeboden op het recyclagepark mits dit de
normale werking niet in het gedrang brengt.
Art.48. PMD
§ 1. PMD kan worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling, op de dagen en
voorwaarden bepaald door de intercommunale en/of het college van burgemeester en
schepenen, of in de ondergrondse containers of het recyclagepark indien dit de normale
werking niet in het gedrang werkt.
§ 2. Zowel aan de huis-aan-huis inzameling als in het recyclagepark, moet het PMD-afval
aangeboden worden in de door de intercommunale of de stad ter beschikking gestelde of te
koop aangeboden zakken. In de ondergrondse containers kan het PMD stuksgewijs worden
aangeboden.
§ 3. Verontreinigd PMD-afval of andere afval dan PMD wordt niet aanvaard.
Art.49. KGA
§ 1. KGA wordt ingezameld op het recyclagepark en mag niet worden meegegeven met een
andere fractie.
§ 2. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden.
Indien nodig brengt de aanbieder zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de
eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard
mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.
§ 3. Het KGA dient te worden aangeboden op de daartoe voorziene locatie in het
recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter mits dit de normale werking niet in
het gedrang brengt.
Art.50. GFt
§ 1. GFt mag worden aangeboden in de daartoe voorziene recipiënten. Zuiver klein tuinafval
mag worden aangeboden in het recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter.
§ 2. Het is toegestaan op eigen privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het
composteren van eigen groenten-, fruit- en tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder
teweegbrengt voor de buurtbewoners mits voldaan wordt aan alle andere vergunningen.
Art.51. Grofvuil
§ 1. Overheidsbedrijven, bedrijven, scholen, verenigingen en instellingen kunnen grof vuil
aanbieden volgens de richtlijnen die bepaald worden in afdeling 2, hoofdstuk VIII: Selectief
ingezameld afval: glas, papier en karton, PMD, KGA, GFt en grof vuil.
§ 2. Het aanbieden van het grofvuil mag de normale werking niet in het gedrang brengen.
Art.52. EPS of piepschuim
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EPS of piepschuim dient aangeboden te worden op de daartoe voorziene locatie in het
recyclagepark volgens de richtlijnen van de parkwachter mits dit de normale werking niet in
het gedrang brengt.
HOOFDSTUK XII : RECYCLAGEPARK
Art.53. § 1. Het recyclagepark is toegankelijk voor:
-

personen ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort in het bezit van een
gepersonaliseerde toegangsbadge;

-

eigenaars van een tweede verblijf en in het bezit van een gepersonaliseerde
toegangsbadge;

-

bedrijven die aangeslagen worden op algemene milieubelasting entiteiten, in het bezit van
een toegangsbadge voor;

-

overheidsbedrijven, verenigingen, scholen en instellingen met vestiging in de stad en in
het bezit van een gepersonaliseerde toegangsbadge voor bedrijven;

-

gebruikers van de havenontvangstinstallatie afval vismijn Nieuwpoort, in het bezit van een
toegangsbadge voor bedrijven;

-

personen niet ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort maar houder van
een bouwvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van
Nieuwpoort;

§ 2. Bij gebruik van het recyclagepark dient de aangewezen route te worden gevolgd, hetzij:
-

een gratis zone voor de niet betalende fracties;

-

een betalende zone met identificatie en weging van de aangebrachte afvalfracties.

Het aanbieden van de afvalstoffen kan gebeuren via personen- en bestelwagens, eventueel
met aanhangwagen. Betaling dient te gebeuren volgens het retributiereglement dd. 26
december 2013 en latere wijzigingen en volgens de richtlijnen van de parkwachter.
Art.54. Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde data en openingsuren. Aanbieden van afval is enkel toegelaten tijdens de
openingsuren.
Art.55. § 1. Op het recyclagepark mogen volgende afvalstoffen worden aangeboden:
-

brandbaar grof vuil voorwerpen of goederen die door hun aard of omvang niet behoren tot
de huis aan huis ingezamelde restfractie ontdaan van hout en metalen;

-

bouw- en sloopafval: zuiver breekpuin (baksteen- en betonpuin, metselwerk,
natuursteen), niet vervuild zand/aarde en ander steenpuin (porselein, faience, gips,
cellenbeton, keramiek…) en vlak glas;

-

Gebonden asbest: dit kan enkel aangeboden worden volgens de richtlijnen en data die
bepaald wordt door het college van burgemeester en schepenen;

-

houtafval ontdaan van glas en metalen;

-

tuinafval en snoeihout;

-

land- en tuinbouwfolies (omschrijving en data inzameling te bepalen door college van
burgemeester en schepenen);

-

EPS;

-

KGA ;

-

frituurolie & vet en motorolie;

-

textiel;

-

papier & karton;

-

metalen;

-

batterijen;
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-

lampen;

-

bol en hol glas;

-

afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);

-

PMD.

§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:
-

groente- en fruitafval (GF);

-

krengen van dieren en slachtafval;

-

restafval;

-

autobanden;

-

gasflessen;

-

springtuigen.

§ 3. Uitzonderingen hierop kunnen tijdelijk door het college van burgmeester en schepenen
worden toegelaten.
Art.56. Op het recyclagepark mogen de afvalstoffen, na goedkeuring van de aanwezige parkwachter,
in de daartoe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter.
De bezoekers van het recyclagepark dienen zich te houden aan de richtlijnen en
registratiewijze zoals door de parkwachter opgegeven.
Het is de parkwachter toegestaan om de aanbrengers van afvalstoffen te weigeren indien:
-

de gebruiker weigert om de registratieprocedure te volgen;

-

de aanbieder weigert zijn identiteit kenbaar te maken (op verzoek van de
recyclageparkwachter als steekproef of correctheid badge);

-

de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter
worden gedeponeerd;

-

de aanbrengers het tarief voor de betalende afvalfracties weigeren te betalen;

-

de aanbrengers ongesorteerde afvalstoffen aanbrengen;

-

de veilige doorgang van andere voertuigen niet gegarandeerd wordt;

-

de goede werking niet in het gedrang komt.

Art.57. De verkeersregels van de straatcode moeten nageleefd worden. Er is een maximum snelheid
voorzien van 10 km/uur.
Art.58. § 1. Het is verboden voor onbevoegde om de chemiekluis te betreden.
§ 2. Het is verboden om:
-

huisdieren vrij rond te laten lopen;

-

te roken;

-

voorwerpen uit de containers te halen;

-

afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het recyclagepark
te gooien.

-

min 12-jarigen dienen vergezeld te zijn van een volwassene.

Art.59. Alle aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark worden eigendom van de gemeente.
HOOFDSTUK XIII: SLOTBEPALINGEN
Art.60. De overtredingen van deze van deze verordening worden gesanctioneerd met een
administratieve sanctie van maximum € 250.
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Art.61. Het raadsbesluit dd. 24 november 2016 houdende politieverordening op het aanbieden en
inzamelen van afvalstoffen wordt opgeheven en vervangen door deze nieuwe
politieverordening bij inwerkingtreding.
Art.62. Deze politieverordening treedt in werking op 1 maart 2021.
Art.63. Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van art. 285, art. 286
§ 1, art. 287 en art. 288 van het decreet lokaal bestuur.
Art.64. Kennis van dit besluit te geven aan de Gouverneur van de provincie, de rechtbank van eerste
aanleg, de politierechtbank, de politiediensten, OVAM, I.V.V.O., de dienst veiligheid en
preventie, de dienst omgeving, de technische dienst, de dienst secretarie en de dienst lokale
economie.

6. PRINCIPIËLE TOESTEMMING OM OP GRONDGEBIED NIEUWPOORT GEBRUIK TE MAKEN
VAN TIJDELIJKE VASTE EN MOBIELE CAMERA’S DOOR DE POLITIEZONE WESTKUST.
De Raad,
Gelet op art. 40, 285 § 1-1° en 287 van het decreet lokaal bestuur;
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 Richtlijn (EU) nr. 2016/680 dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS);
Gelet op de wet dd. 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 25/4, § 1, 1° dat bepaalt dat een
politiedienst camera's kan plaatsen en gebruiken overeenkomstig artikel 25/3 van de wet op het
politieambt na voorafgaandelijke principiële toestemming van de gemeenteraad indien het gaat om
een politiezone;
Gelet op de wet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 29 juni 2019 waarin wordt
bepaald dat een drone te beschouwen is als een op afstand bestuurd luchtvaartuig (Remotely Piloted
Aircraft of RPA) dat verbonden is met een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System);
Gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 25 juni 2019 tot regeling van
het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten;
Gelet op de toestemmingsaanvraag ingediend door de Korpschef van de lokale politiezone
Westkust op 14 januari 2021 tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het gebruiken
van tijdelijk vaste en mobiele camera's door de politie in de gemeenten van de politiezone PZ
Westkust waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impacten risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel
niveau beschreven worden;
Overwegende dat voor het gebruik van tijdelijke en vaste (mobiele) camera's in een openbare
ruimte de voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad vereist is overeenkomstig de
bepalingen zoals voorzien in de Wet op het Politieambt;
Overwegende dat een gemeenteraad en zijn leden enkel met kennis van zaken al dan niet
toestemming kunnen verlenen of die toestemming kunnen modelleren indien uit de aanvraag blijkt
welke inzetmodaliteiten (waaronder de aanduiding van de plaatsen) worden voorzien; dat een
toestemming in het gegevensbeschermingsrecht een ‘geïnformeerde’ toestemming dient te zijn; dat dit
eveneens geldt voor een gemeenteraad die een beslissing moet nemen omtrent het gebruik van
tijdelijke vaste en mobiele camera’s zoals voorzien in de wet op het politieambt, artikel 25/4 § 1, 1°;

GR dd. 25 februari 2021

blz. 21
Overwegende dat de politiezone Westkust gebruik wil maken van zichtbare tijdelijke vaste en
mobiele camera’s;
Overwegende dat onder tijdelijke vaste camera’s wordt verstaan: Aangegeven met een door de
Koning vastgesteld pictogram (voorbeeld niet limitatief: tijdelijke camera op een paal naar aanleiding
van een evenement, sensing camera's die worden ingezet naar aanleiding van inbrakenplaag in
bepaalde wijk ...);
Overwegende dat de Politiezone Westkust op dit moment geen tijdelijke vaste camera’s inzet maar
dat die wel kunnen ingezet worden in de toekomst bij evenementen of tijdelijke veiligheidsproblemen;
Overwegende dat onder mobiele camera’s wordt verstaan: hetzij gemonteerd aan boord van
politievoertuigen, -vaartuigen, -luchtvaartuigen of elk ander vervoermiddel van de politie, dat als
dusdanig geïdentificeerd kan worden; (voorbeeld niet limitatief: dashcam, ANPR camera,
onderwatercamera, dronecamera, robotcamera, mobiel scannning toestel, warmtecamera ...), hetzij
met mondelinge waarschuwing uitgaande van leden van het operationeel kader van de
politiediensten, die als dusdanig identificeerbaar zijn. (voorbeeld niet limitatief: bodycam, kepiecamera,
smartphone, smartwatch ...);
Overwegende dat de politie Westkust op dit moment werkt met dashcam, ANPR camera,
bodycams, smartphones en dronecamera;
Overwegende dat er in de toekomst innovaties op het gebied van mobiele camera’s van hetzelfde
type kunnen bijkomen;
Overwegende de Politiezone Westkust in het kader van de dronecamera een samenwerking heeft
met de Politiezone Polder, Politiezone Riho en Politiezone Vlas in het kader van de WVL-4
samenwerking het cameranetwerk verder uitbouwen met de inzet van drones;
Overwegende dat de drones kunnen worden voorzien van diverse payloads (o.a. camera’s, spot,
speaker etc.). De camera kan een gewone, zoom of warmtecamera zijn of een combinatie van
voorgaande;
Overwegende dat de politie Westkust de tijdelijke vaste en de mobiele camera’s wil inzetten op het
volledige grondgebied van Nieuwpoort op de plaatsen zoals omschreven in art. 25/2 in de Wet op het
Politieambt zoals hieronder beschreven:
-

-

in de niet besloten plaatsen (vb. op straat, strand ...) en de besloten plaatsen waar de politie
beheerder is (vb. politiehuis ...);
in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (vb. café, station, terrein evenement,
voetbalstadion ...) , waarvan zij niet de beheerder zijn:
o mobiele camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, tijdens de duur van een
interventie;
o vaste en tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, mits het
akkoord van de beheerder van de plaats, in de luchthavens, havenfaciliteiten zoals
bedoeld in artikel 5, 60, van de wet dd. 5 februari 2007 betreffende de maritieme
beveiliging, stations van het openbaar vervoer, en plaatsen die door hun aard aan een
bijzonder veiligheidsrisico onderhevig zijn, aangeduid bij besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, waarvan het ontwerp voor advies wordt voorgelegd aan de
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens;
o tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, in het kader van de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bescherming van personen, tijdens
de duur van de operatie;
o tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, in het kader van de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bescherming van goederen, voor
zover de beheerder van de plaats zich hiertegen niet heeft verzet, tijdens de duur van
de operatie;
in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (vb. ondergrondse garagecomplexen,
privéwoning, fabriek, leegstaande panden, …), waarvan zij niet de beheerders zijn:
o mobiele camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, tijdens de duur van een
interventie;
o tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, in het kader van de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bescherming van personen, tijdens
de duur van de operatie;
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o

tijdelijk vaste camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, in het kader van de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bescherming van goederen, voor
zover de beheerder van de plaats zich hiertegen niet heeft verzet, tijdens de duur van
de operatie;

Overwegende dat de politiezone deze camera’s en de opnames ervan wil gebruiken voor de
uitvoering van bestuurlijke en gerechtelijke politionele opdrachten zoals bepaald in de art. 14 en 15 in
de wet op de Politieambt en mits de beperkingen die deze wet oplegt;
Overwegende dat het gebruik van de camera’s op een efficiënte, effectieve en veilige manier
uitgevoerd zal worden met respect voor de individuele vrijheden en rechten en met oog voor privacy;
Overwegende dat voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in art. 15 in de wet op de
Politieambt, er geen beperkingen gelden voor het gebruik van de data gegenereerd door deze
camera’s;
Overwegende dat voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 in de wet op de
Politieambt, volgende beperking geldt voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera's:
"Art. 25/3, 52. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke
politie bedoeld in artikel 44/5, 51, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, 51,
eerste lid, 2 0 tot 6 0. Wat artikel 44/5, 51, eerste lid, 5 0, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen
worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20".
Overwegende dat de camera’s ingezet worden in onderstaande niet limitatieve lijst:
-

Interventies
Handhaving openbare orde (evenementen, manifestatie, rampen, etc)
Operationele ondersteuning
Overzichtsbeelden verkeersongevallen

-

Real-time observatie van publiekstromen

-

Verkeersinformatie en -beeldvorming
Opsporen vermisten
Zoektocht naar verdachten

Overwegende dat de politieambtenaren de beelden en data enkel zullen gebruiken voor het
realiseren van de hierboven vermelde niet limitatieve lijst;
Overwegende dat de camera’s enkel ingezet/gebruikt zullen worden op beslissing en onder
verantwoordelijkheid van een leidinggevende die waakt over de naleving van de proportionaliteits- en
subsidiariteitsbeginselen;
Overwegende dat het raadplegen en gebruiken van de data en beelden enkel mogelijk is via een
interface;
Overwegende dat het raadplegen van de beelden en de bijhorende persoonsgegevens zal
gebeuren volgens onderstaande wijze:
-

-

De beelden worden opgeslagen op een server in het politiehuis, Ter Duinenlaan 34a te
Koksijde, waarbij vooraf aangeduide politieambtenaren (in real-time) toegang krijgen tot de
geregistreerde data. De korpschef bepaalt aan welke medewerker hij de toegang geeft om de
beelden te raadplegen, waarbij hij rekening dient te houden met de vigerende regelgeving ad
hoc.
Via mobiele devices die politie-eenheden op het terrein toelaten om:
o
Reactief te interveniëren op meldingen;
o
Opzoekingen te doen betreffende informatie.

Overwegende dat de politiezone Westkust een impact en risicoanalyse heeft gemaakt op
operationeel niveau zoals hieronder wordt weergegeven:
-

-

Camera's
Moderne technologie zoals camera's zijn een hulpmiddel voor de politiediensten om enerzijds
niet limitatief criminaliteitsvormen, openbare overlast en verstoring van de openbare orde te
voorkomen en anderzijds de opsporing en afhandeling te optimaliseren.
Subsidiariteit van het gebruik van camera's
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-

Camera's kunnen enkel een meerwaarde bieden indien ze deel uitmaken van een breder
pakket van maatregelen. Het totaal aan maatregelen zit vervat in het zonaal veiligheidsplan
dat jaarlijks wordt geëvalueerd en gevalideerd door de zonale veiligheidsraad.
Het gebruik van camera's is een bijkomend hulpmiddel waardoor de politie efficiënter kan
worden ingezet. Met de inzet van een camera wordt het politiewerk ondersteund en kunnen er
betere beslissingen worden genomen dankzij een verhoogde situational awareness die als
resultaat een efficiëntere inzet van personeel en middelen hebben.
De drone wordt ingezet binnen het wettelijke kader van de ministeriële omzendbrief tot
regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten dd. 25 juni 2019.
Proportionaliteit van het gebruik van camera's
Het gebruik van (mobiele) camera's kan fundamenteel bijdragen tot het verhogen van de
veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeenten. Garanties zijn ingebouwd om de privacy van
de burgers te garanderen.
Er moet steeds een evenwicht zijn tussen het cameratoezicht en het respect voor de
persoonlijke levenssfeer. Er moet dus duidelijk gecommuniceerd worden over de
aanwezigheid van camera's. De plaatsing en ingebruikname van de camera's dient te worden
voorafgegaan door een uitgebreide informatiecampagne aan de bevolking. Hiervoor is het
wenselijk, bovenop de wettelijl< voorziene communicatie, gebruik te maken van de
verschillende informatiekanalen waarover de politiezone en de gemeenten beschikken. Het
gebruik van mobiele camera's voldoet aan de privacy-beginselen.

Overwegende dat de politiezone Westkust een impact- en risicoanalyse opgemaakt heeft op
niveau van de bescherming voor de persoonlijke levenssfeer –
gegevensbeschermingeffectbeoordeling (GEB) zoals hieronder wordt weergegeven:
-

-

-

-

-

De verplichting om in bepaalde gevallen van verwerking van persoonsgegevens een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) te maken, vloeit voort uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een GEB evalueert de risico's inzake de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 35 AVG bepaalt dat een GEB minstens de volgende elementen moet bevatten:
o Een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en de
verwerkingsdoeleinden, waaronder, in voorkomend geval, de gerechtvaardigde
belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden behartigd;
o een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen met
betrekking tot de doeleinden;
o een beoordeling van de in lid 1 bedoelde risico's voor de rechten en vrijheden van
betrokkenen;
o de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken, waaronder waarborgen,
veiligheidsmaatregelen en mechanismen om de bescherming van persoonsgegevens
te garanderen en om aan te tonen dat aan deze verordening is voldaan, met
inachtneming van de rechten en gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en
andere personen in kwestie.
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsdoeleinden
De camera's maken in uitvoering van gerechtelijke en bestuurlijke beelden met
persoonsgegevens. Deze data worden bewaard en verwerkt in het beheerssysteem. Dit
beheerssysteem is een lokale gegevensbank.
De beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid
Om de operationele doelstellingen, vervat onder punt 4 en geargumenteerd onder punt 6 van
deze aanvraag, te realiseren is het wenselijk de (mobiele) camera's en technologie te
implementeren.
Hierdoor is het noodzakelijk te werken met een gegevensbank, zoals voorzien door de Wet
Politieambt, om de persoonsgegevens te registreren en verwerken.
De wetgever oordeelde dat deze werkwijze noodzakelijk en evenredig is in verhouding tot het
nagestreefde doel, eveneens afgebakend binnen de Wet Politieambt.
Risico's voor rechten en vrijheden van betrokkenen
o De data, houdende persoonsgegevens die toelaten om een persoon in tijd en plaats
te situeren, valt in handen van derden door:
o onrechtmatige toegang (hacking) tot de gegevensbank;
 onrechtmatig gebruik van data door politieambtenaren (afwenden van doel,
inbreuken op het beroepsgeheim);
 onrechtmatige toegang tot de dataverbinding;
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-

-

Maatregelen voor risicobeheersing
o Onrechtmatige toegang tot de gegevensbank
o Het raadplegen en gebruiken van de data en de beelden van de camera's is enkel
mogelijk via een interface die is aangesloten op het beheerssysteem. De data
behorende tot het beheerssysteem worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
De data wordt vanaf captatie tot opslag voorzien van encryptie.
o De interface en het beheerssysteem zijn verbonden door beveiligde lijnen. De
gebruiker dient in te loggen met een identificatie waarna een beveiligde toegang
mogelijk wordt (cf. toegangsrechten zijn bepaald volgens gebruikersprofielen).
 De computers die deze toegang mogelijk maken staan in het centraal
commissariaat Westkust op een beveiligde locatie. De politiezone beschikt
over een eigen server.
Onrechtmatig gebruik van data door politieambtenaren
o Slechts de door de korpschef nominatief aangeduide politieambtenaren zullen gebruik
kunnen maken van de (mobiele) camera's. Daarnaast wordt het door de korpschef
nominatief aangeduide personeel van de politiezone Westkust belast met de toegang
tot de data en de beelden van de camera's. Dit personeel heeft discretieplicht en
beroepsgeheim omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.
o De korpschef duidt een politieofficier aan, verantwoordelijk voor het toezicht op en het
gebruikt van de gegevens die door de (mobiele) camera's worden gegenereerd. Deze
officier waakt erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de
camerabeelden en data alsook de output van zoekopdrachten in de gegevensbank.
o Wanneer het personeel van de politiezone Westkust de data raadplegen, dan wordt
deze raadpleging gelogd door het systeem. Voor elke raadpleging is een reden nodig
die voldoet aan de wettelijke criteria, opgenomen in de Wet op Politieambt. Deze
reden wordt geregistreerd.
o Het personeel van de politiezone Westkust zal zich bij hun opvraging beperken tot
volgende criteria:
 "Art. 25/6. De informatie en persoonsgegevens die verzameld worden door
middel van camera's kunnen worden geregistreerd en bewaard voor een duur
van niet meer dan twaalf maanden, te rekenen vanaf de registratie ervan,
tenzij in een andere termijn voorzien wordt in afdeling 12 van dit hoofdstuk. l'.
 "Art. 25/7, SI. De toegang tot de in artikel 25/6 bedoelde persoonsgegevens
en informatie wordt toegelaten gedurende een periode van een maand, te
rekenen vanaf de registratie ervan, op voorwaarde dat het operationeel
gemotiveerd is en dat het noodzakelijk is voor de uitoefening van een
welbepaalde opdracht. Na de eerste bewaarmaand is de toegang tot die
persoonsgegevens en informatie enkel voor doeleinden van gerechtelijke
politie mogelijk mits een schriftelijke en met redenen omklede beslissing van
de procureur des Konings. De toegang tot deze persoonsgegevens en
informatie is beveiligd, alle toegangen worden dagelijks bijgewerkt en de
concrete redenen van de bevragingen worden geregistreerd. 5 2. De
persoonsgegevens en informatie bedoeld in paragraaf 1 kunnen na
anonimisering worden gebruikt voor didactische en pedagogische doeleinden
in het kader van de opleiding van de leden van de politiediensten".
 "Art. 25/8. Een register met alle gebruiken van camera's wordt bijgehouden bij
de betrokken politiedienst en op een digitale wijze bewaard. De Koning
bepaalt de inhoud van dit register, na advies van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens. Een
nationaal register met de geolocalisatie van alle door de politiediensten
gebruikte vaste camera's wordt door de federale politie bijgehouden en op
digitale wijze bewaard. De in het eerste en tweede lid bedoelde registers
worden, op verzoek, ter beschikking gesteld van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens, van
het Controleorgaan op de politionele informatie, van de bestuurlijke en
gerechtelijke politieoverheden, van de functionaris voor
gegevensbescherming, en van de consulent voor de veiligheid en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer bedoeld in artikel 44/3, 51 'l.
o Deze medewerkers van de politiezone Westkust zullen de beelden en data enkel
gebruiken voor het realiseren van de doelen, hiervoor vermeld onder punt 4.
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De bewaartermijn van gegevens in de gegevensbank is maximaal één jaar, zoals is
bepaald door de Wet op Politieambt.
o Met uitzondering van de verwerkingen die gebeuren via de toegang binnen de
gebouwen van de politiezone tot het beheerssysteem, houdt de politiezone een
digitaal register bij, zoals bepaald in art. 25/8 Wet Politieambt. De verwerkingen die
door de daartoe toegelaten medewerkers van de politiezone gebeuren binnen de
gebouwen van de politiezone en zullen worden opgenomen in het
verwerkingsregister.
o De politiezone beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming en een
veiligheidsconsulent die instaat voor de informatieveiligheid en de naleving van de
regels bij de verwerking van persoonsgegevens.
o De politiezone neemt volgende maatregelen om het gebruik van de camera's aan het
nodige toezicht te onderwerpen:
 Kennisgeving van de principiële toestemming door de gemeenteraad aan de
procureur des Konings;
 Kennisgeving aan de toezichthoudende overheden, de functionaris voor de
gegevensbescherming en de veiligheidsconsulent die instaat voor de
informatieveiligheid en de bescherming voor de persoonlijke levenssfeer;
Onrechtmatige toegang tot de camera's of de dataverbinding
De data die wordt verstuurd van de mobiele camera's en het beheerssysteem van de politie is
voorzien van encryptie.
Correctheid van de data
De correctheid van de data wordt gegarandeerd door het gebruik van rechtenprofielen en de
logging van gebruikersactiviteiten. Alle manipulaties kunnen hierdoor worden gecontroleerd.
Het beheerssysteem is voorzien van een kwaliteitscontrole.
o

-

BESLUIT:

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

Art.1.

Principiële toestemming te verlenen aan de Politiezone Westkust voor het gebruik van
tijdelijke vaste en mobiele camera’s op grondgebied Nieuwpoort.

Art.2.

Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke
politie. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst secretarie, de
korpschef van de PZ Westkust en aan de procureur des Konings.

7. VERLENGING VAN HET STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2021 GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 1 § - 1° en 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het KB dd. 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en
preventieplannen 2018-2019;
Gelet op het MB dd. 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 en hun publicatie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 februari 2020 waarbij de verlenging van het strategisch
veiligheids- en preventieplan 2020 werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de ministerraad dd. 18 december 2020 om de strategische veiligheids- en
preventieplannen opnieuw te verlengen voor een periode van één jaar, van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021;
Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari 2021 betreffende
de goedkeuring van het ontwerp van de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan
2020;
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Gelet op de e-mail dd. 18 december 2020 van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD
Binnenlandse Zaken (Nieuwsbrief PrevNews dd. 18 december 2020) met de mededeling dat de
strategische veiligheids- en preventieplannen met één jaar worden verlengd voor 2021;
Overwegende dat het ontwerp van de verlenging van de strategische veiligheids- en
preventieplannen voor het werkjaar 2021 ter ondertekening en goedkeuring bij de Koning ligt;
Overwegende dat het ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2021 nog in opmaak is;
Overwegende dat er gezien de voorbije lange periode van lopende zaken nog geen fundamentele
beslissingen genomen zijn voor de hervormde cyclus van 4 jaar;
Overwegende dat, om bovenstaande grondige hervorming te kunnen voorbereiden, de cyclus
2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen nog met één jaar verlengd wordt tot
eind 2021;
Overwegende dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 ongewijzigd zullen
verlengd worden, tenzij de stad aan een nieuw fenomeen ten opzichte van 2020 wil werken;
Overwegende dat zo de continuïteit op het terrein alsook de minimale impact op de administratieve
werklast zowel voor de lokale overheden als voor de administratie behouden wordt;
Overwegende dat het lokaal bestuur via het strategisch veiligheids- en preventieplan de eigen
prioriteiten van haar veiligheids- en preventiebeleid kan bepalen;
Overwegende dat het strategisch veiligheids- en preventieplan 2021 gekenmerkt wordt door een
strategische sturing en resultaatsgerichte afspraken;
Overwegende dat noch de strategische en operationele doelstellingen noch de inhoud van het
strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 gewijzigd werden;
Overwegende dat een jaarlijks bedrag van 50.900,67 EUR toegekend wordt door de FOD
Binnenlandse zaken voor de uitvoering van het strategisch veiligheids- en preventieplan;
Overwegende dat het ontwerp van de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan
2021 ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad;
BESLUIT:

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

Art.1.

De verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2021, goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, aan de Politie Westkust
en aan de algemene directie veiligheids- en preventiebeleid.

8. VOORTGANGSRAPPORT 2020 - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 41, 285 en 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de
gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de staat te genieten in het kader van de
overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie;
Gelet op de goedkeuring door de ministerraad dd. 30 en 31 maart 2004 van de krachtlijnen van de
strategische veiligheids- en preventieplannen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en
preventieplannen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische
veiligheids- en preventieplannen 2018-2019;
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgingsen evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 zijn gepubliceerd;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 februari 2020 waarbij de verlenging van het strategisch
veiligheids- en preventieplan 2020 goedgekeurd werd;
Overwegende dat de opmaak van een voortgangsrapport noodzakelijk is om de subsidies van de
strategische veiligheidsplannen 2020 te kunnen verkrijgen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het voortgangsrapport 2020 van Nieuwpoort goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst veiligheid en preventie, de dienst financiën en
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

9. OPHEFFEN POLITIEREGLEMENT HOUDENDE VERBOD OP HET BETREDEN VAN HET
LEOPOLDPLEIN MET SKATEBOARDS, SKEELERS, ROLSCHAATSEN, STEPS, FIETSEN,
GOCARTS.
De Raad,
Gelet op art. 40, 285 § 1-1°, 286 § 1-1° en 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit dd. 5 juli 2012 politiereglement houdende verbod op het betreden van het
Leopoldplein met skateboards, skeelers, rolschaatsen, steps, fietsen, gocarts;
Overwegende dat de verkeerscommissie dd. 28 januari 2021 adviseerde om het politiereglement
houdende verbod op het betreden van het Leopoldplein met skateboards, skeelers, rolschaatsen,
steps, fietsen, gocarts in te trekken omdat de verkeersborden op heden niet meer aanwezig zijn en het
niet mogelijk is minderjarige overtreders te sanctioneren;
Overwegende dat de bloembakken op het Leopoldplein vorig jaar verwijderd werden waardoor het
plein open is en elke gebruiker van skateboards, skeelers, rolschaatsen, steps, fietsen en gocarts
zonder probleem het plein kan gebruiken;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het politiereglement houdende verbod op het betreden
van het Leopoldplein met skateboards, skeelers, rolschaatsen, steps, fietsen, gocarts op te heffen
vanaf 1 maart 2021;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het raadsbesluit dd. 5 juli 2012 politiereglement houdende verbod op het betreden van het
Leopoldplein met skateboards, skeelers, rolschaatsen, steps, fietsen, gocarts op te heffen met
ingang op 1 maart 2021.

Art.2.

kennis van dit besluit te geven aan dienst veiligheid en preventie, de dienst secretarie, de
dienst financiën en Lokale Politie Westkust.

10. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 25 JANUARI 2021
BETREFFENDE GOEDKEURING VAN PROTOCOL TUSSEN STAD NIEUWPOORT EN
POLITIEZONE WESTKUST IN HET KADER VAN HANDHAVING VOOR COVID-19.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, 41 2°, 285 § 1 1° , 286 § 1, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur;

GR dd. 25 februari 2021

blz. 28
Gelet op artikelen 133, 134 § 1 en 135 § 2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 14 en 15 van de wet dd. 5 augustus 1992 op het politieambt;
Gelet op art. 34/1 van het decreet dd. 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid;
Gelet op het decreet dd. 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
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 de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad dd. 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;
Gelet op de art. 27 en 33 van de wet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S. dd. 5 september 2018;
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
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 art. 2 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 8 januari 2021 tot uitvoering van art.
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 besluit van burgemeester dd. 20 januari 2021 betreffende goedkeuring handhaving in
kader van covid-19 en goedkeuring van protocol tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en de stad
Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 25 januari 2021 betreffende goedkeuring van het
protocol tussen stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust in kader van handhaving voor 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 protocol tussen Stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust betreffende het elektronisch
doorgeven van persoonsgegevens van Stad Nieuwpoort naar Politiezone Westkust;
Overwegende dat er tussen de Stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust ook een protocol dient
opgemaakt te worden om het elektronisch doorgeven van persoonsgegevens van Stad Nieuwpoort
naar Politiezone Westkust in het kader van handhaving voor COVID-19;
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 Politiezone Westkust, 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;
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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 gedetecteerd werden,
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 opgelegd werd 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 art. 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 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 een samenwerking tussen Stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust 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 dd. 25 januari 2021 betreffende goedkeuring van
het protocol tussen stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust in kader van handhaving voor covid-19,
in de eerstvolgende gemeenteraad zal bekrachtigd worden;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van burgemeester dd. 25 januari 2021 betreffende de goedkeuring van het
protocol tussen stad Nieuwpoort en Politiezone Westkust in kader van handhaving voor covid19, te bekrachtigen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de provincie West-Vlaanderen, Politiezone Westkust,
dienst veiligheid en preventie, de dienst secretarie en de bevoegde overheden van de
gefedereerde entiteiten.

11. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET VERBOD TOT
HET ORGANISEREN VAN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN INCLUSIEF DE LESSEN VAN HET
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS OP HET GANSE GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, 41 2°, 285 § 1 1° , 286 § 1, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 133, tweede alinea en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
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
november 2020, op 11 december 2020, op 19 december 2020, op 20 december 2020, op 21
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december 2020, op 24 december 2020, 12 januari 2021, op 14 januari 2021, op 26 januari 2021 en
op 29 januari 2021 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 4 februari 2021 betreffende het verbod tot het
organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het
ganse grondgebied van Nieuwpoort;
Overwegende dat er een clusterbesmetting van 2 leerkrachten en 1 kleuter uit verschillende
kleuterklassen werd vastgesteld op de kleuterafdeling van de vrije basisschool Stella Maris dd. 3
februari 2021;
Overwegende dat bij 1 volledig gezin, waarvan de kleuter ook naar school gaat in Stella Maris, de
UK variant vastgesteld werd op 3 februari 2021;
Overwegende dat de crisiscel op 3 februari 2021 in hoogdringendheid werd samengeroepen, met
volgende leden: burgemeester Vanden Broucke, algemeen directeur Willaert,
noodplanningscoördinator Wyseure, dokter Van Egmond, arts infectiezieken AZG, MSPOC dokter
Debruycker, dokter Desmet, Dokter Dewulf, het CLB, de directie van Stella Maris de heer Hillewaere,
de heer Gheysen, voorzitter van het schoolbestuur en de heer Maesen buitenschoolse opvang;
Overwegende dat in overleg met alle partners van de crisiscel beslist werd om de kleuterafdeling
van de vrije basisschool Stella Maris op 4 februari en 5 februari 2021 voorlopig te sluiten en alle
kleuters op vrijdagmiddag 5 februari 2021 te laten testen met PCR testen door de mobiele teams van
UZ Gent;
Overwegende dat op 4 februari 2021 een nieuwe melding kwam via de huisarts, Dr. Dewulf dat 1
leerkracht positief testte en 1 kleuter eveneens positief bevestigd werd. Deze kleuter is een lid van het
gezin waarbij de UK variant gisteren werd vastgesteld. De test gaf momenteel nog geen uitsluitsel van
deze variant;
Overwegende dat deze kleuter maandag 1 februari 2021 nog opgehaald en opgevangen werd door
familie met gezinsleden in de lagere school;
Overwegende dat dit familielid ondertussen ook een test zal ondergaan wegens HRC;
Overwegende dat deze lagereschoolkinderen op dinsdag 2 februari 2021 en woensdag 3 februari
2021 nog aan buitenschoolse sportactiviteiten deelnamen;
Overwegende dat de burgemeester beslist om vanaf 4 februari 2021 een verbod in te voeren op
het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds onderwijs, op het
ganse grondgebied Nieuwpoort om verdere verspreiding tegen te gaan;
Overwegende dat een uitzondering toegestaan wordt voor de organisatie van voor- en naschoolse
opvang zowel binnen als buiten de school;
Overwegende dat bij de voor- en naschoolse opvang (zowel op school als buiten de school
georganiseerd) een strikte scheiding dient te worden voorzien tussen de kinderen van de
verschillende scholen;
Overwegende dat op 4 februari 2021 advies gevraagd werd aan de Provincie West-Vlaanderen en
de Arts Infectieziektebestrijding en Vaccinatie;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen;
Overwegende dat dit besluit in werking treedt vanaf 4 februari 2021 tot en met 7 februari 2021;
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;
Overwegende dat er op zondag 7 februari 2021 een nieuwe crisiscel zal plaatsvinden met alle
actoren om de situatie opnieuw te evalueren;
Overwegende dat het besluit van besluit van burgemeester dd. 4 februari 2021 betreffende het
verbod tot het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds
kunstonderwijs op het ganse grondgebied van Nieuwpoort in de eerstvolgende gemeenteraad zal
bekrachtigd worden;
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BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van burgemeester dd. 4 februari 2021 betreffende het verbod tot het organiseren
van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het
ganse grondgebied van Nieuwpoort, te bekrachtigen.

Art.2.

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

12. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 7 FEBRUARI 2021
BETREFFENDE HET VERBOD TOT HET ORGANISEREN VAN BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN INCLUSIEF DE LESSEN VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS OP HET
GANSE GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT - VERLENGING.
De Raad,
Gelet op art. 40 § 3, 41 2°, 285 § 1 1° , 286 § 1, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 133, tweede alinea en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
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
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, op 14 januari 2021, op 26 januari 2021 en
op 29 januari 2021 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 4 februari 2021 betreffende het verbod tot het
organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het
ganse grondgebied van Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 7 februari 2021 betreffende het verbod tot het
organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het
ganse grondgebied van Nieuwpoort. Verlenging;
Overwegende dat er een clusterbesmetting van 2 leerkrachten en 1 kleuter uit verschillende
kleuterklassen vastgesteld werd op de kleuterafdeling van de vrije basisschool Stella Maris dd. 3
februari 2021;
Overwegende dat bij 1 volledig gezin, waarvan de kleuter ook naar school gaat in Stella Maris, de
UK variant vastgesteld werd op 3 februari 2021;
Overwegende dat de crisiscel op 3 februari 2021 in hoogdringendheid samengeroepen werd, met
volgende leden: burgemeester Vanden Broucke, algemeen directeur Willaert,
noodplanningscoördinator Wyseure, dokter Van Egmond, arts infectiezieken AZG, MSPOC dokter
Debruycker, dokter Desmet, Dokter Dewulf, het CLB, de directie van Stella Maris de heer Hillewaere,
de heer Gheysen, voorzitter van het schoolbestuur en de heer Maesen buitenschoolse opvang;
Overwegende dat in overleg met alle partners van de crisiscel beslist werd om de kleuterafdeling
van de vrije basisschool Stella Maris op 4 februari en 5 februari 2021 voorlopig te sluiten en alle
kleuters op vrijdagmiddag 5 februari 2021 te laten testen met PCR testen door de mobiele teams van
UZ Gent;
Overwegende dat de crisiscel op 7 februari 2021 opnieuw samenkwam om de testresultaten te
bespreken;
Overwegende dat 3 extra besmettingen vastgesteld werden bij kleuters en 1 besmetting bij een
leerkracht van de lagere afdeling;
Overwegende dat dit gaat om de UK variant;
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Overwegende dat de burgemeester beslist om het besluit van de burgemeester dd. 4 februari 2021
houdende vaststelling op het verbod op het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de
lessen van het deeltijds onderwijs, op het ganse grondgebied Nieuwpoort om verdere verspreiding
tegen te gaan, te verlengen tot en met 12 februari 2021;
Overwegende dat een uitzondering toegestaan wordt voor de organisatie van voor- en naschoolse
opvang zowel binnen als buiten de school;
Overwegende dat bij de voor- en naschoolse opvang (zowel op school als buiten de school
georganiseerd) een strikte scheiding dient te worden voorzien tussen de kinderen van de
verschillende scholen;
Overwegende dat op 7 februari 2021 advies werd gevraagd aan de Provincie West-Vlaanderen en
de Arts Infectieziektebestrijding en Vaccinatie;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen;
Overwegende dat dit besluit in werking treedt vanaf 7 februari 2021 tot en met 12 februari 2021;
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;
Overwegende dat er op zondag 7 februari 2021 een nieuwe crisiscel plaatsvond met alle actoren
om de situatie opnieuw te evalueren;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester dd. 7 februari 2021 betreffende het verbod tot
het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op
het ganse grondgebied van Nieuwpoort. Verlenging in de eerstvolgende gemeenteraad zal
bekrachtigd worden;

BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van burgemeester dd. 7 februari 2021 betreffende het verbod tot het organiseren
van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het
ganse grondgebied van Nieuwpoort. Verlenging, te bekrachtigen.

Art.2.

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

13. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET VERPLICHT
DRAGEN VAN EEN MONDMASKER OP GRONDGEBIED VAN DE STAD NIEUWPOORT VANAF
DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR.
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, 28
november 2020, 11 december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12
januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021 en eventuele latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 7 januari 2021 betreffende het invoeren van een
versoepeling op de mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het
volledige grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dd. 11 februari 2021
houdende de plicht tot het dragen van een mondneusmasker op de Zeedijk binnen de bebouwde op
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen tijdens de krokusvakantie;
Gelet op het advies dd. 10 februari 2021 van de gewestelijke gezondheidsinspecteur - arts
infectieziektebestrijding van Egmond Kathia met de door lokaal bestuur Nieuwpoort voorgestelde
maatregelen;
Gelet op het advies dd. 10 februari 2021 van de juridische dienst van de provincie WestVlaanderen met de door lokaal bestuur Nieuwpoort voorgestelde maatregelen;
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen een neerwaartse trend
kent, maar dat het aantal ziekenhuisopnames die verband houden met het coronavirus COVID-19 een
stijging vertoont;
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 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;
Overwegend dat Nieuwpoort een verhoogd aantal besmetting kent en op datum van 10 februari
2021 rood kleurt in de Zorgatlas;
Overwegende dat een effectieve grootschalige uitbraak van het virus in de stad Nieuwpoort
mogelijk kan leiden tot een problematische situatie voor het referentieziekenhuis te Veurne;
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;
Overwegende dat omwille van het reisverbod verwacht wordt dat dit aantal bezoekers en toeristen
nog hoger zal liggen dan andere jaren;
Overwegende dat hierdoor de 1,5 meter niet steeds gegarandeerd kan worden;
Overwegende dat de burgemeester besloten heeft om tijdens de krokusvakantie het verplicht
dragen van mondmasker voor alle personen vanaf 13 jaar op alle voor publiek toegankelijke plaatsen
op het volledige grondgebied van de stad Nieuwpoort met uitzondering van het strand, de duinen en
de natuurgebieden in te voeren;
Overwegende dat in onderstaande situaties het dragen van een mondmasker niet verplicht is:
-

voor kinderen tot en met 12 jaar;

-

tijdens het betreden van het strand, de duinen en de natuurgebieden;

-

verplaatsingen met de fiets of met een gemotoriseerd voertuig;

-

tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen;
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-

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. 7 januari 2021 betreffende de versoepeling
van een algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het
volledige 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:

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

Art.1.

Het besluit van de burgemeester dd. 11 februari 2021 betreffende het dragen van een
mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd vanaf 13 jaar, 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.

14. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE
DE DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2019 VAN DE STAD NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 260, 262 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 houdende vaststelling van de jaarrekening 2019;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 18 december 2020 betreffende
de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2019 van de Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 via digitale rapportering bezorgd werd op 3 september
2020; dat de jaarrekening gepubliceerd werd op de webtoepassing van de gemeente op 2 oktober
2020;
Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen
dd. 18 december 2020 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2019;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 goedgekeurd werd met volgende saldi:
Budgettair resultaat boekjaar:
Gecumuleerd bugettair resultaat boekjaar:
Resultaat op kasbasis:
Balanstotaal:
Overschot van het boekjaar:
BESLUIT:

4.279.154,00 EUR
44.429.956,00 EUR
44.429.956,00 EUR
134.757.512,00 EUR
15.393.606,00 EUR

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

Art.1.

Akte te nemen van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 18 december
2020 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de Stad
Nieuwpoort.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.
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15. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE
DE GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2019 VAN HET AGB VRIJE TIJD.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 260, 262 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 houdende vaststelling van de jaarrekening 2019;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 3 december 2020 betreffende de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2019 van het AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 via digitale rapportering bezorgd werd op 3 september
2020; dat de jaarrekening gepubliceerd werd op de webtoepassing van de gemeente op 2 oktober
2020;
Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen
dd. 3 december 2020 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2019 AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 goedgekeurd werd met volgende saldi:
Budgettair resultaat boekjaar:
Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:
Resultaat op kasbasis:
Balanstotaal:
Overschot van het boekjaar:
BESLUIT:

106.115,00 EUR
1.292.065,00 EUR
1.292.065,00 EUR
9.709.211,00 EUR
91.658,00 EUR

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

Art.1.

Akte te nemen van het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 3 december 2020
betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het AGB Vrije Tijd.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

16. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT ZWEMBAD 2021.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 287, 286 en 288 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 12 april 2007 houdende oprichting van het autonoom gemeentebedrijf
Nieuwpoort en haar statuten; goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 19 juli 2007;
Gelet op het raadsbesluit dd. 14 februari 2008 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de stad Nieuwpoort en het AGB Nieuwpoort;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2014 houdende toekenning van een prijssubsidie aan
het AGB Nieuwpoort voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie (Ysara) en voor het recht op toegang tot het zwembadcomplex annex sporthal gelijk
aan de prijs vermenigvuldigd met een factor 2,67 vanaf het dienstjaar 2014;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 januari 2015 houdende hervaststelling van de statuten van het
AGB en houdende de naamswijziging van het AGB in AGB Vrije Tijd, goedgekeurd bij ministerieel
besluit dd. 18 mei 2015;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende de toekenning van een prijssubsidie aan
het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl.
6% BTW) vermenigvuldigd met een factor 3,12 voor het dienstjaar 2015 en met een factor 2,8 voor het
dienstjaar 2016;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 oktober 2016 houdende de wijziging van de factor voor de
toekenning van een prijssubsidie aan het AGB Vrije Tijd voor recht op toegang tot evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie (Ysara/City) en voor recht op toegang tot het
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zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) vermenigvuldigd met de factor 15,76 voor de
maanden november en december 2016;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 december 2016 houdende de vaststelling van de factor 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;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 oktober 2017 houdende de vaststelling van de factor 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 7,13 voor de
maanden november en december 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 houdende de vaststelling van de factor 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 9,95 voor het
dienstjaar 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor 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 3,54 voor de
maand december 2018;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 november 2018 houdende de vaststelling van de factor 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 9,87 voor het
dienstjaar 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 november 2019 houdende de vaststelling van de factor 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 3,50 voor de
maanden november en december dienstjaar 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 7 april 2020 houdende de vaststelling van de factor 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 3,50 voor de
maanden november en december dienstjaar 2020;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 oktober 2020 houdende de vaststelling van de factor 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 48,24 voor de
maanden november en december dienstjaar 2020;
Overwegende dat voor het dienstjaar 2021 een nieuwe factor vastgesteld moet worden voor de
berekening van de prijssubsidies 2021, dat de factor bepaald wordt rekening houdende met de cijfers
in het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025; dat voorgesteld wordt de factor voor het dienstjaar
2021 te bepalen op 9,78;
BESLUIT:

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

Art.1.

De factor voor de berekening van de prijssubsidies toegekend voor het recht op toegang tot
het zwembadcomplex gelijk aan de prijs (excl. 6% BTW) die de bezoeker voor recht op
toegang betaalt voor het dienstjaar 2021 te bepalen op factor 9,78.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de secretarie, de financiële dienst en het AGB Vrije Tijd.

17. GEVEL- EN RAAMRENOVATIE VILLA HURLEBISE – TERMIJNVERLENGING VOOR
VERREKENING 1, 2 EN 3 - GEWIJZIGDE UITVOERING SCHRIJNWERK, BIJKOMENDE
SCHILDERWERKEN EN VERVANGEN BORSTWERING
De Raad,
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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. 24 december 2019
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Gevel- en raamrenovatie villa Hurlebise”
aan de bvba Aquastra, Dronckaertstraat 484 te 8930 Menen tegen het verbeterde offertebedrag van
383.538,05 EUR (excl. BTW), of 464.081,04 EUR (incl. BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 oktober 2020
betreffende de goedkeuring van verrekening 1 - gewijzigde uitvoering schrijnwerk voor een bedrag in
meer van 62.119,60 EUR (excl. BTW), of 75.164,72 EUR (incl. BTW) en de termijnverlenging van 35
werkdagen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2020
betreffende de goedkeuring van verrekening 2 - bijkomende schilderwerken voor een bedrag in meer
van 14.129,37 EUR (excl. BTW), of 17.096,54 EUR (incl. BTW) en de termijnverlenging van 7
werkdagen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 december 2020
betreffende de goedkeuring van verrekening 3 - reconstructie borstwering voor een bedrag in meer
van 2.094,00 EUR (excl. BTW), of 2.533,74 EUR (incl. BTW) en de termijnverlenging van 5
werkdagen;
Gelet op het advies van de ontwerper, architect B. Dekoning, dd. 23 november 2020 betreffende
de restauratie en renovatie villa Hurlebise Lombardsijdelaan 16 8620 Nieuwpoort;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. TDG_0110;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
volgende wijzigingen aan te brengen:
- verrekening nr. 1 – gewijzigde uitvoering schrijnwerk
62.119,60 EUR (excl. BTW)
- verrekening nr. 2 – bijkomende schilderwerken
14.129,37 EUR (excl. BTW)
- verrekening nr. 3 – reconstructie borstwering
2.094,00 EUR (excl. BTW)
Overwegende dat door de aannemer termijnverlengingen gevraagd werden bij het indienen van
hun voorstellen van verrekening:
- verrekening nr. 1 – gewijzigde uitvoering schrijnwerk
35 werkdagen
- verrekening nr. 2 – bijkomende schilderwerken
7 werkdagen
- verrekening nr. 3 – reconstructie borstwering
5 werkdagen
Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 16,20%, waardoor het totale
bestelbedrag na verrekeningen nu 445.657,65 EUR (excl. BTW), of 539.245,76 EUR (incl. BTW)
bedraagt;
Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Bruno Dekoning gunstig advies verleende;
Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening kadert onder beleidsitem 052200 – toerisme
infrastructuur;
BESLUIT:
Art.1.

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 2 ONTHOUDINGEN(Matthias Priem

Sabine Slembrouck ):

Volgende termijnverlenging goed te keuren aan de opdracht gevel- en raamrenovatie villa
Hurlebise:
- verrekening nr. 1 – gewijzigde uitvoering schrijnwerk 35 werkdagen
- verrekening nr. 2 – bijkomende schilderwerken
7 werkdagen
- verrekening nr. 3 – reconstructie borstwering
5 werkdagen.
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Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de technische dienst, de architect, de aannemer en de
wd. financieel directeur.

18. HERINRICHTING GUIDO GEZELLEPLEIN
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, zoals
gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 februari 2021 houdende
aanvaarding van het bestek en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het bestek TD/D2020-31 Herinrichting Guido Gezelleplein, met raming 160.000 EUR (incl.
BTW), opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestek TD/D2020-31 Herinrichting Guido Gezelleplein volgende werken
voorziet:
-

Opbreken van de asfalt rondom het plein en plaatselijk aanleggen van parkeerplaatsen in
betonnen grasdallen (+/- 25);

-

Opbreken van de asfaltpleinverharding in het midden van het plein en vervangen door gras;

Overwegende dat het wegnemen van de ondergrondse afvalcontainers reeds gegund werd en
buiten huidig dossier valt;
Overwegende dat het plaatselijk aanleggen van de dolomietpaden in eigen beheer uitgevoerd zal
worden;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD/D2020-31 Herinrichting Guido Gezelleplein, en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij openbare aanbesteding;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem AR 225000 Herinrichting
Guido Gezelleplein;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD/D2020-31: Herinrichting Guido Gezelleplein, opgemaakt door de technische
dienst, te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 160.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, het diensthoofd technische
dienst, diensthoofd reken- en belastingdienst en de wd. financieel directeur.
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19. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP ‘UITBREIDING PRUP TERREIN VOOR OPENLUCHT
RECREATIEF VERBLIJF RIVIERA’: AANSTELLEN URBANIST.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 286 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 de richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad dd. 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 12 inzake in-house
opdrachten;
Gelet op de statuten van de W.V.I. en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking dd. 6 juli
2001;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goedgekeurd door de deputatie
West-Vlaanderen dd. 9 december 2010;
Gelet op het Provinciaal RUP ‘Terrein voor openlucht recreatieve verblijven Riviera’ dd. 5 juli 2002
(B.S. 2/10/2002);
Gelet op het Gewestelijk RUP Natuurgebieden Strand Middenkust-West dd. 24 april 2009 (B.S.
25/05/2009); dat de 2 percelen, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie H nr(s) 0312N10
(734 m²) en 0312P10 in dit gewestelijk RUP zijn opgenomen als agrarische zone;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 december 2019 om
planinitiatief te nemen tot het uitbreiden van de bestaande openlucht-recreatieve verblijven
Matrozenlaan 5, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie H nr. 0312T10 met de aanpalende
percelen, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie H nr(s) 0312N10 (734 m²) en 0312P10
(1.008 m²);
Gelet op het besluit van de Provincieraad West-Vlaanderen dd. 28 mei 2020 houdende delegatie
van de planningsbevoegdheid voor de herziening en uitbreiding van het PRUP terrein voor de
openluchtrecreatieve verblijven Riviera aan de stad Nieuwpoort verleend wordt in toepassing van
artikel 2.2.18§1 van de VCRO in het kader van de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de
herbestemming en uitbreiding van het gebied voor openluchtrecreatieve verblijven met de nodige
bufferzones en groenschermen. Het betreft de 2 percelen kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd.,
Sectie H nrs 0312N10 en 0312P10’;
Overwegende dat het Departement Omgeving meldt dat de VCRO het volgende voorziet:
“De instemming, vermeld in het derde lid, wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of naar aanleiding van de plenaire
vergadering of de adviesvraag over het voorontwerp van plan waarvoor de instemming vereist is. Het besluit
waarbij de instemming wordt verleend, bevat een omschrijving van het te plannen onderwerp en van het gebied
waarop het plan of planonderdeel betrekking heeft, en vermeldt de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan die zullen worden opgeheven.”

We hoeven dus niet te wachten met het opstarten van het planproces. De instemming tot afwijken
moet ten laatste op de plenaire gegeven worden.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 januari 2021
houdende gunning van de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP ‘Uitbreiding
PRUP terrein voor openlucht recreatief verblijf Riviera’ aan de W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310
Brugge voor een bedrag van € 11.979,00 (incl. BTW), dit ingevolge toepassing van de richtlijn
2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad dd. 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 12 inzake in-house opdrachten;
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Overwegende dat de W.V.I. opgenomen is in het openbaar register van de provincie WestVlaanderen van personen die belast kunnen worden met het opmaken van ontwerpplannen;
Overwegende dat de gemeenteraad voor de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk
RUP Nieuwpoort Stadscentrum een urbanist dient aan te duiden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 060000 Ruimtelijke
planning;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 2.1.1.1. ‘er worden RUPS en verordeningen
opgemaakt om het ruimtelijk beleid verder te verfijnen’;
BESLUIT:

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

Art.1.

De W.V.I. Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge aan te duiden als urbanist voor de
studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk ‘Uitbreiding PRUP terrein voor openlucht
recreatief verblijf Riviera’, zoals gegund door het college van burgemeester en schepenen dd.
26 januari 2021.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de urbanist, de deputatie West-Vlaanderen, het
Departement Omgeving, de wd. financieel directeur, het diensthoofd reken- en belastingdienst
en de dienst omgeving.

20. VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPELEWEST ZOMER 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 februari 2020
houdende de principiële goedkeuring van een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen met
een beperking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 juni 2020 houdende de
definitieve organisatie van ‘Spelewest’, een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen met
een beperking zomer 2020;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 januari 2021
houdende de organisatie Spelewest 2021, het verlengen van de intergemeentelijke speelpleinwerking
voor kinderen met een beperking voor de zomer 2021;
Overwegende dat volgende samenwerkingsovereenkomst, van 2020, opnieuw afgesloten dient te
worden:

TUSSEN
Stadsbestuur Nieuwpoort, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7 en vertegenwoordigd door de
burgemeester en de algemeen directeur en hierna “het bestuur” genoemd.
en
VZW Westhoek Vrije Tijd Anders, vertegenwoordigd door dhr. Patrick Masson, Coördinator ,
Rijselstraat 98 te 8900 Ieper, hierna WVA genoemd
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Aard van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van een speelpleinwerking voor kinderen met
een beperking i.s.m. VZW Metgezel, VZW Tandem, gemeente Alveringem, stad Veurne, gemeente De
Panne, gemeente Koksijde, gemeente Middelkerke en stad Nieuwpoort:
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- Speelpleinwerking dagelijks op werkdagen tijdens de maanden juli en augustus 2020
De overeenkomst geldt voor de zomervakantie 2021 en wordt dan opnieuw geëvalueerd.
Binnen deze samenwerking schenken WVA en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een goede
communicatie om tot een goede samenwerking te komen.
Artikel 2: Engagementen van WVA
 Zorgt voor de algemene en logistieke organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking
zomervakantie 2021
 Zoekt gemotiveerde animatoren
 Zorgt voor de locatie van de speelpleinwerking
 Zorgt voor de coaching van de animatoren
 Zorgt voor de inschrijvingen en de intake van de kinderen
Kostprijs per kind 8 EUR per kind per dag met kortingen voor 2de en 3de kind.
 Is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de stad zodoende
kinderen uit kwetsbare gezinnen een korting te verlenen van 50%, voordeelpascode
 Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal en
eventuele andere werkingskosten nodig voor de inrichting van Spelewest
 Zoekt alle nodige extra subsidies
Artikel 3: Engagementen van het bestuur
 Het stadsbestuur zorgt voor een animator ter plaatse of budget voor de aanstelling van een
animator bij wijze van budget voor 1 jobstudent voor 2 maanden.
 verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de stedelijke
informatiekanalen (infokrant, publicaties, website, sociale media), drukt in eigen beheer de
folder af voor verdeling binnen de netwerken van de stad




duidt een contactpersoon aan vanuit de stad die dit mee opvolgt, zijnde de jeugdconsulent
zorgt mee voor de aanmeldingen van kinderen vanuit Nieuwpoort

Artikel 4: Contactpersonen
Het bestuur stelt een contactpersoon aan:
Naam: Lode Maesen
Adres: Dudenhofenlaan 2 B te 8620 Nieuwpoort
e-mail: jeugd@nieuwpoort.be
telefoon/gsm: 058/23 91 26 – 0498/92 92 17
Artikel 5: Financiële tussenkomst
De stad voorziet budget voor één animator voor twee maanden, dit bedrag wordt betaald na
ontvangst van een factuur.
Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het inrichten van een intergemeentelijke speelpleinwerking
voor kinderen met een beperking voor de duur van de zomervakantie 2021.
Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de
partijen tot een minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de
rechtbanken te Brugge bevoegd.
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BESLUIT:

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

Art.1.

De organisatie van Spelewest 2021, de intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen
met een beperking, goed te keuren.

Art.2.

Volgende samenwerkingsovereenkomst aan te nemen:

TUSSEN
Stadsbestuur Nieuwpoort, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7 en vertegenwoordigd door de
burgemeester en de algemeen directeur en hierna “het bestuur” genoemd.
en
VZW Westhoek Vrije Tijd Anders, vertegenwoordigd door dhr. Patrick Masson, Coördinator ,
Rijselstraat 98 te 8900 Ieper, hierna WVA genoemd
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Aard van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van een speelpleinwerking voor kinderen met
een beperking i.s.m. VZW Metgezel, VZW Tandem, gemeente Alveringem, stad Veurne, gemeente De
Panne, gemeente Koksijde, gemeente Middelkerke en stad Nieuwpoort:
- Speelpleinwerking dagelijks op werkdagen tijdens de maanden juli en augustus 2020
De overeenkomst geldt voor de zomervakantie 2021 en wordt dan opnieuw geëvalueerd.
Binnen deze samenwerking schenken WVA en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een goede
communicatie om tot een goede samenwerking te komen.
Artikel 2: Engagementen van WVA
 Zorgt voor de algemene en logistieke organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking
zomervakantie 2021
 Zoekt gemotiveerde animatoren
 Zorgt voor de locatie van de speelpleinwerking
 Zorgt voor de coaching van de animatoren
 Zorgt voor de inschrijvingen en de intake van de kinderen
Kostprijs per kind 8 EUR per kind per dag met kortingen voor 2de en 3de kind.
 Is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de stad zodoende
kinderen uit kwetsbare gezinnen een korting te verlenen van 50%, voordeelpascode
 Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal en
eventuele andere werkingskosten nodig voor de inrichting van Spelewest
 Zoekt alle nodige extra subsidies
Artikel 3: Engagementen van het bestuur
 Het stadsbestuur zorgt voor een animator ter plaatse of budget voor de aanstelling van een
animator bij wijze van budget voor 1 jobstudent voor 2 maanden.
 verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de stedelijke
informatiekanalen (infokrant, publicaties, website, sociale media), drukt in eigen beheer de
folder af voor verdeling binnen de netwerken van de stad




duidt een contactpersoon aan vanuit de stad die dit mee opvolgt, zijnde de jeugdconsulent
zorgt mee voor de aanmeldingen van kinderen vanuit Nieuwpoort
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Artikel 4: Contactpersonen
Het bestuur stelt een contactpersoon aan:
Naam: Lode Maesen
Adres: Dudenhofenlaan 2 B te 8620 Nieuwpoort
e-mail: jeugd@nieuwpoort.be
telefoon/gsm: 058/23 91 26 – 0498/92 92 17
Artikel 5: Financiële tussenkomst
de stad voorziet budget voor één animator voor twee maanden, dit bedrag wordt betaald na
ontvangst van een factuur.
Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het inrichten van een intergemeentelijke speelpleinwerking
voor kinderen met een beperking voor de duur van de zomervakantie 2021.
Artikel 7: Geschillen
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de
partijen tot een minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de
rechtbanken te Brugge bevoegd.
Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de jeugddienst.

21. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: PREMIE VOOR HET AANKOPEN VAN
EEN LUCHTKWALITEITSMETER.
De Raad,
Gelet op art. 21, 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 18 februari 2021 waarbij hij verzoekt om twee punten
toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 25 februari 2021;
Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:
Premie voor het aankopen van een luchtkwaliteitsmeter:
Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Overwegende dat luchtkwaliteitsmeters de CO2 concentratie meten in een ruimte;
Overwegende dat goed ventileren helpt tegen het opstapelen van virusdeeltjes;
Overwegende dat een lokaal bestuur hierin ook een verschil kan maken;
Overwegende de urgentie gezien de huidige pandemie;
Art. 1 Goedkeuring voor het opzetten van een premie voor de aankoop van luchtkwaliteitsmeters.
Art. 2 De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad,
belastingplichtige
volgens het gemeentelijke belastingreglement op de tweede verblijven op datum van de aanvraag
van de financiële tussenkomst of een onderneming zijn met maatschappelijke zetel in Nieuwpoort.
Art. 3 De financiële tussenkomst wordt beperkt tot 1 terugbetaling per wooneenheid/onderneming
Art. 4 De aanvraag tot terugbetaling moeten worden ingediend binnen 1 maand na aankoop van de
luchtkwaliteitsmeter.
Art. 5 De terugbetaling is beperkt tot 50% van het aankoopbedrag en bedraagt maximaal € 50,00.
Art. 6 Bij het aanvraagformulier dient steeds een kopie van de factuur/kasticket te worden
bijgevoegd.
Art. 7 Scholen, kinderdagverblijven en erkende Nieuwpoortse verenigingen krijgen
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gratis 1 exemplaar. Indien ze er meerdere wensen kunnen ze eveneens beroep op de subsidie
voorzien in art. 5.
Art. 8 Ook voor de eigen stadsdiensten worden er voorzien waar nodig.
Art. 9 Zet een campagne op om deze premie bekend te maken
Art. 10 Voorzie de nodige financiële middelen voor deze acties door middel van budgetwijziging
Art. 11 Geef opdracht aan Dienst Preventie om dit punt uit te voeren.
Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;
Overwegende dat de Burgemeester repliceert dat het bestuur wenst in te zetten op structurele en
duurzame initiatieven ter ondersteuning van de lokale handel tijdens deze coronacrisis; dat een
tussenkomst van 50 EUR in een CO2-melder hier niet aan beantwoordt;
Overwegende dat het bestuur reeds van bij aanvang van de coronacrisis ervoor koos om de lokale
economie te ondersteunen door in te zetten op acties die de ontvangsten in hoofde van de lokale
handelaars bevorderen, zoals de 10% koopkracht-actie en het thematisch aankleden van
handelsstraten;
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 2
ONTHOUDINGEN(Matthias Priem
Sabine Slembrouck ):

Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.

22. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: PROGRAMMA WATERSCHAARSTE
NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 21, 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 18 februari 2021 waarbij hij verzoekt om een punt toe
te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 25 februari 2021;
Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:
Programma waterschaarste Nieuwpoort:
Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Overwegende Vlaanderen steeds meer getroffen wordt door waterschaarste;
Overwegende dat een lokaal bestuur hierin ook een verschil kan maken;
Overwegende de urgentie voor het uitwerken van een waterbeleid;
Art. 1 Zet een beleidsprogramma op rond regenwaterbehoud en waterschaarste bestaande uit het
volgende actieplan
1) Hou het regenwater vast
2) Zet een regenwatercheck op ten gunste van regenwaterinsijpeling
3) Vermijd onnodige grasvlakten
4) Stimuleer geveltuinen en groendaken
5) Zet een campagne op
Art.2 Voorzie de nodige financiële middelen voor deze acties
Art. 3 Stel een personeelslid/gemeentedienst verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van dit
programma.
Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;
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Overwegende dat het bestuur al jaren inzet op hemelwaterinfiltratie en -recuperatie en ter zake al
meerdere initiatieven nam; dat het bestuur deze beleidslijn ongewijzigd wenst aan te houden;
BESLUIT:

Art.1.

5 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 0 ONTHOUDINGEN( ):

Het voorstel van Raadslid Vermote is verworpen.

23. 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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