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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 25 MAART 2021
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

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

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 25 februari 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 25 FEBRUARI 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. 25 februari 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. 25 februari
2021 goed.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. VERKOOP PERCEEL OPENBARE WEG WHITE RESIDENCE.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten
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Overwegende dat een private bouwheer de bedoeling heeft om het gebouw ‘White Residence’ te
restaureren; dat de restauratie onder andere het opnieuw bouwen voorziet van een loggia en een
hoekterras die in de loop van de geschiedenis werden afgebroken;
Overwegende dat uit verkennende gesprekken tussen de bouwheer en de stedelijke diensten is
gebleken dat de grond (grootte ± 189,90 m²) waarop de loggia en het hoekterras ooit waren gebouwd
thans zijn ingelijfd in het openbaar domein van de stad;
Overwegende dat in opdracht van de stad de waarde van de betreffende gronden bepaald werd
door een beëdigd landmeter-expert;
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door Philip Derck, beëdigd landmeter-expert, Pannestraat
127, 8630 Veurne dd. 20 oktober 2020 voor een perceel grond behorend tot de openbare weg van
Stad Nieuwpoort, gelegen op het Hendrikaplein en hoek Zeedijk, kadastraal gekend onder Nieuwpoort
2e afd. sie D, deel zonder nummer en delen van nrs D41/08 en D41/09;
Overwegende dat het perceel grond behorend tot de openbare weg van Stad Nieuwpoort, gelegen
op het Hendrikaplein en hoek Zeedijk, kadastraal gekend onder Nieuwpoort 2e afd. sie D, deel zonder
nummer en delen van nrs D41/08 en D41/09 een grootte heeft van ± 189,90 m²;
Overwegende dat de waarde van het perceel geschat werd op 1.550 EUR/m²;
Gelet op het schrijven van VDD Project Development dd. 10 november 2020 betreffende het
verzoek om een stuk openbaar domein te kopen in functie van de restauratie van het beschermd
monument White Residence;
Overwegende dat bij vervreemding van onroerende goederen door lokale overheden twee
principes van toepassing zijn te weten: verkoop tegen minstens de geschatte waarde en verkoop na
procedure van mededinging; van beide principes kan – mits het bestuur dit motiveert – worden
afgeweken;
Overwegende dat de verwerving van deze gronden in hoofde van VDD Project Development
noodzakelijk is voor de restauratie en herstel van het beschermd monument White Residence;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2020
houdende goedkeuring schattingsverslag perceel openbare weg voor White Residence;
Gelet op de mail ontvangen van VDD Project Development dd. 3 december 2020 betreffende
akkoord met de aankoop van de percelen openbare weg White Residence en opmetingsplan door
meet- en expertiseburo Arpenta; dat volgens dit opmetingsplan de oppervlakte 184,94 m² bedraagt en
bij gevolg de verkoopprijs te bepalen op 286.657 EUR;
Gelet op de mail van notaris Stephanie Vanmaele dd. 15 januari 2021 houdende ontwerp van
overeenkomst verkoop perceel openbare weg White Residence;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 maart 2021 houdende
kennisname van de verkoop percelen openbare weg White Residence;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

De verkoop van het perceel grond behorend tot de openbare weg van Stad Nieuwpoort,
gelegen op het Hendrikaplein en hoek Zeedijk, kadastraal gekend onder Nieuwpoort 2e afd.
sie D, deel zonder nummer en delen van nrs D41/08 en D41/09 met een grootte van ± 184,94
m², aan nv Patribo, tegen een bedrag van 286.657 EUR, goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, nv Patribo en notaris Stephanie
Vanmaele.

3. DOSSIER BOUW OVERDEKTE TENNISHAL KTC ISSERA VZW. TOEKENNING RENTELOZE
LENING AAN ISSERA BV - GOEDKEURING LENINGOVEREENKOMST.
De Raad,
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Gelet op art. 40, 42 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2021
houdende principiële instemming tot toekenning van een renteloze lening aan KTC Issera vzw ten
bedrage van max. 575.000 EUR en beperkt tot de helft van het totale investeringsbedrag van de
overdekte tennishal;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 maart 2021 houdende
goedkeuring van het ontwerp van leningsovereenkomst tussen de stad en Issera BV;
Overwegende dat KTC Issera vzw wenst over te gaan tot de bouw van een indoor tennishal met
drie terreinen, een cafetaria en clubhuis op de gronden van het huidig tennisterrein 6 (de put); dat de
vzw ter zake op 8 oktober 2020 een financieel plan voorlegt;
Overwegende dat na analyse van het financieel plan van de vzw blijkt dat de investering
gefinancierd zou worden deels met eigen middelen van de vzw, deels met middelen opgehaald bij de
leden; dat het saldo nog gefinancierd moet worden;
Overwegende dat het totale investeringsproject door de vzw geraamd wordt op 1.150.000 EUR;
dat de vzw 100.000 EUR eigen middelen inbrengt; dat 200.000 EUR opgehaald zou worden bij de
leden; dat er nog een te financieren saldo van 850.000 EUR is;
Overwegende dat KTC Issera vzw de stad verzoekt om ter financiering van hun investeringsproject
inzake de bouw van een overdekte tennishal met drie terreinen en een cafetaria/clubhuis een
renteloze lening ter beschikking te stellen;
Overwegende dat voor de bouw en exploitatie van de tennishal door de vzw KTC Issera een
vennootschap opgericht werd met name Issera BV;
Overwegende dat op basis van een juridische analyse blijkt dat het aangewezen is dat de
tussenkomst van de stad door middel van een renteloze lening beperkt moet worden tot maximaal de
helft van het totale investeringsbedrag; dat dit betekent dat de stad maximaal 575.000 EUR (minus
1 EUR) ter beschikking kan stellen als renteloze lening; dat er dan nog een te financieren saldo van
275.000 EUR is;
Overwegende dat de vzw KTC Issera voor het te financieren saldo van 275.000 EUR verzocht
werd een beroep te doen op een financiële instelling; dat BNP bereid is een lening ten bedrage van
275.000 EUR te verschaffen over een termijn van 10 jaar; dat de financiële instelling echter een
borgstelling in hoofde van de stad vereist; dat KTC Issera de stad verzoekt om dergelijke borgstelling
te verlenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bij besluit van 12 januari 2021
reeds zijn principiële bereidheid tot toekenning van een renteloze lening uitdrukte; dat de modaliteiten
ter zake echter nog uitgewerkt dienden te worden; dat deze vastgelegd dienen in een overeenkomst
die voorgelegd wordt aan de raad ter goedkeuring; dat ter zake een ontwerp opgemaakt werd;
BESLUIT:

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Een renteloze lening toe te kennen aan Issera BV ten bedrage van de helft van het totale
investeringsbedrag voor de bouw van een indoor tennishal met drie terreinen, een cafetaria
en clubhuis op de gronden van het huidig tennisterrein 6 (de put) met een maximum van
574.999 EUR, en terugbetaalbaar over een periode van 15 jaar.

Art.2.

Het ontwerp van leningsovereenkomst af te sluiten tussen de stad Nieuwpoort en Issera BV
goed te keuren.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur, de algemeen directeur en de
secretarie.

4. DOSSIER BOUW OVERDEKTE TENNISHAL KTC ISSERA VZW. BORGSTELLING TEN
GUNSTE VAN ISSERA BV - GOEDKEURING BORGSTELLINGSAKTE.
De Raad,
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Gelet op art. 40, 42 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2021
houdende de bereidheid de mogelijkheid te onderzoeken om in te staan voor het verlenen van een
borgstelling bij een financiële instelling ten bedrage van 275.000 EUR voor een periode van 10 jaar;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 maart 2021 houdende
goedkeuring van het ontwerp van leningsovereenkomst tussen de stad en Issera BV;
Overwegende dat KTC Issera vzw wenst over te gaan tot de bouw van een indoor tennishal met
drie terreinen, een cafetaria en clubhuis op de gronden van het huidig tennisterrein 6 (de put); dat de
vzw ter zake op 8 oktober 2020 een financieel plan voorlegt;
Overwegende dat na analyse van het financieel plan van de vzw blijkt dat de investering
gefinancierd zou worden deels met eigen middelen van de vzw, deels met middelen opgehaald bij de
leden; dat het saldo nog gefinancierd moet worden;
Overwegende dat het totale investeringsproject door de vzw geraamd wordt op 1.150.000 EUR;
dat de vzw 100.000 EUR eigen middelen inbrengt; dat 200.000 EUR opgehaald zou worden bij de
leden; dat er nog een te financieren saldo van 850.000 EUR is;
Overwegende dat KTC Issera vzw de stad verzoekt om ter financiering van hun investeringsproject
inzake de bouw van een overdekte tennishal met drie terreinen en een cafetaria/clubhuis een
renteloze lening ter beschikking te stellen;
Overwegende dat voor de bouw en exploitatie van de tennishal door de vzw KTC Issera een
vennootschap opgericht werd met name Issera BV;
Overwegende dat op basis van een juridische analyse blijkt dat het aangewezen is dat de
tussenkomst van de stad door middel van een renteloze lening beperkt moet worden tot maximaal de
helft van het totale investeringsbedrag; dat dit betekent dat de stad maximaal 575.000 EUR (minus
1 EUR) ter beschikking kan stellen als renteloze lening; dat er dan nog een te financieren saldo van
275.000 EUR is;
Overwegende dat de vzw KTC Issera voor het te financieren saldo van 275.000 EUR verzocht
werd een beroep te doen op een financiële instelling; dat BNP bereid is een lening ten bedrage van
275.000 EUR te verschaffen over een termijn van 10 jaar; dat de financiële instelling echter een
borgstelling in hoofde van de stad vereist; dat KTC Issera de stad verzoekt om dergelijke borgstelling
te verlenen;
Overwegende dat de modaliteiten inzake de borgstelling geregeld worden in een borgstellingsakte
waarbij de stad zich akkoord verklaart om de betaling te waarborgen van de bedragen die Issera BV
verschuldigd is aan BNP inzake de lening ten bedrage van 275.000 EUR met een looptijd van 10 jaar
ter financiering van de bouw van een indoor tennishal met drie terreinen, een cafetaria en clubhuis op
de gronden van het huidig tennisterrein 6 (de put);
BESLUIT:

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

De betaling te waarborgen van de bedragen die Issera BV verschuldigd is aan BNP inzake de
lening ten bedrage van 275.000 EUR met een looptijd van 10 jaar ter financiering van de
bouw van een indoor tennishal met drie terreinen, een cafetaria en clubhuis op de gronden
van het huidig tennisterrein 6 (de put).

Art.2.

Het ontwerp van borgstellingsakte af te sluiten tussen Stad Nieuwpoort en BNP goed te
keuren.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur, de algemeen directeur en de
secretarie.

5. DOSSIER BOUW OVERDEKTE TENNISHAL KTC ISSERA VZW. TOEKENNING RECHT VAN
ERFPACHT.
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De Raad,
Gelet op art. 40, 42 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2021
houdende het principieel akkoord tot het verlenen van een recht van erfpacht aan de tennisclub voor
de bouw van een overdekte tennishal;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 maart 2021 houdende
het goedkeuren van de toekenning recht van erfpacht;
Overwegende dat KTC Issera vzw wenst over te gaan tot de bouw van een indoor tennishal met
drie terreinen, een cafetaria en clubhuis op de gronden van het huidig tennisterrein 6 (de put); dat de
vzw ter zake op 8 oktober 2020 een financieel plan voorlegt;
Overwegende dat voor de bouw en exploitatie van de tennishal door de vzw KTC Issera een
vennootschap opgericht werd met name Issera BV;
Overwegende dat de vennootschap dient te beschikken over een bouwrecht om over te kunnen
gaan tot de bouw van de overdekte tennishal; dat het aangewezen is om hiertoe een recht van
erfpacht toe te kennen aan Issera BV;
Overwegende dat vzw KTC Issera de enige tennisvereniging is in Nieuwpoort en deze vzw reeds
sedert 1 februari 2006 een gebruiksovereenkomst heeft op de gronden van het Astridpark voor de
exploitatie van een tennisclub met bijhorende tennisvelden;
Overwegende dat het recht van erfpacht dient gevestigd middels een authentieke akte;
Overwegende dat de duurtijd van het recht van erfpacht op 50 jaar bepaald wordt; dat tevens
bepaald wordt dat na afloop van de termijn van het recht van erfpacht de op het perceel opgerichte
constructies onvergeld aan de stad toekomen tenzij de stad er op dat moment voor zou kiezen dat het
terrein door de erfpachter in zijn oorspronkelijke staat dient hersteld te worden;
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding dient te bevatten
in het geval de vennootschap Issera BV haar verplichtingen ten aanzien van de stad voor wat betreft
de leningsovereenkomst inzake de toegestane renteloze lening niet nakomt alsook wanneer de stad
zou aangesproken worden in het kader van de borgstellingsovereenkomst met BNP Paribas;
Overwegende dat de erfpachtvergoeding bepaald wordt op 50 EUR; dat de erfpachtvergoeding
eerder symbolisch van aard is gelet op het doel van de erfpacht met name voorzien in
sportinfrastructuur die ten goede komt aan de gemeenschap;
BESLUIT:

16 JA, 3 NEEN (Arnel Lemaire Jo Rousseau
ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Nicolas Vermote ), BIJ 1

Art.1.

Een recht van erfpacht toe te kennen aan Issera BV voor de bouw en exploitatie van een
overdekte tennishal in het Astridpark.

Art.2.

Notarissen Vileyn-Vanmaele te gelasten met de opmaak van de erfpachtakte.

Art.3.

De erfpachtakte dient volgende voorwaarden te bevatten:
-

Duurtijd: 50 jaar.

-

Vergoeding: 50 EUR

-

Na afloop van de termijn van het recht van erfpacht komen de op het perceel opgerichte
constructies onvergeld aan de stad toe, tenzij de stad er op dat moment voor zou kiezen
dat het terrein door de erfpachter in zijn oorspronkelijke staat dient hersteld te worden.

-

De erfpachtovereenkomst dient een uitdrukkelijk ontbindend beding te bevatten in het
geval de vennootschap Issera BV haar verplichtingen ten aanzien van de stad voor wat
betreft de leningsovereenkomst inzake de toegestane renteloze lening niet nakomt alsook
wanneer de stad zou aangesproken worden in het kader van de
borgstellingsovereenkomst met BNP Paribas;
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Art.4.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van dit
dossier, waaronder de goedkeuring van de definitieve erfpachtakte voor zover deze voldoet
aan de voorwaarden van artikel 3.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de wd. financieel directeur, de algemeen directeur en de
secretarie.

6. WIJZIGING BESTEDING CONSUMPTIEBUDGET
De Raad,
Gelet op art 41 en 285 §1 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 houdende goedkeuring van het reglement 10 %
meer koopkracht actie;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 september 2020 om de Vlaamse subsidie die
bedoeld is als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens van 27.531, 35 EUR voor Nieuwpoort
aan te vragen. Het consumptiebudget zal aangewend worden om de koopkracht actie van Stad
Nieuwpoort uit te breiden naar de kwetsbare groepen;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 september 2020 dat de kwetsbare doelgroepen als
volgt gedefinieerd worden:
-

Gezinnen met een code op de voordeelpas

-

Gerechtigden op (equivalent) leefloon;

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 september 2020 om de
Vlaamse subsidie die bedoeld is als consumptiebudget aan te vragen. De stad heeft het
trekkingsrecht op de subsidie aangevraagd door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier
voor 30 september 2020;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 oktober 2020 om de Vlaamse subsidie die bedoeld is als
consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens van 27.531,35 EUR voor Nieuwpoort aan te wenden.
Het consumptiebudget zal aangewend worden om de koopkracht actie van Stad Nieuwpoort uit te
bereiden met een specifieke actie voor de kwetsbare groepen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 oktober 2020 dat de kwetsbare doelgroepen als volgt gedefinieerd
worden:
- Gezinnen met een code op de voordeelpas
- Gerechtigden op (equivalent) leefloon;
Gelet op artikel 14: schorsing van het reglement 10% meer koopkrachtactie van de stad
Nieuwpoort waarin vermeld staat dat indien door de overheid sectorbrede coronamaatregelen worden
getroffen, de ‘10% meer koopkracht actie’ wordt geschorst voor de duur van de maatregelen;
Overwegende dat de subsidieaanvraag voor het consumptiebudget bij Vlaanderen ingediend werd
als onderdeel van de 10% meer koopkrachtactie;
Overwegende dat advies gevraagd werd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 23
november 2020 gelet op de huidige schorsing van de 10% meer koopkracht actie; dat er twee zaken
geadviseerd worden:
-

De uitwerking uit te stellen tot aan de versoepeling van de lockdown-maatregelen
Een alternatieve waardebon te zoeken;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 december 2020 om
een alternatief waardebonsysteem te voorzien waarbij de gerechtigden een cadeaubon ontvangen
van Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 januari 2021 om de
aankoop van consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen goed te keuren en een prijsvraag te
organiseren bij de lokale warenhuizen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2021 om de
opdracht tot het aankopen van consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen te gunnen aan de nv
Unic Nieuwpoort (Carrefour Market Nieuwpoort) Kaai 20 8620 Nieuwpoort tegen een korting van 5%
op de aangekochte consumptiebonnen;
Overwegende dat de kwetsbare doelgroepen actief via brief/mail benaderd zullen worden om hen
op de hoogte te brengen van de actie; dat naar schatting ongeveer 370 bonnen verdeeld zullen
worden; dat rekening houdende met het bedrag van de subsidie eenmalig 70 EUR per kind of
volwassene (afhankelijk categorie) in een cadeaubon wordt gegeven bij Unic Nieuwpoort;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

Kennis te nemen van de wijziging in besteding van het consumptiebudget door een alternatief
waardebonsysteem te voorzien waarbij de gerechtigden een cadeaubon ontvangen van de
stad Nieuwpoort.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de centrale aankoopdienst, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de dienst lokale economie, het diensthoofd sociale dienst en de wd. financieel
directeur.

7. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET VERPLICHT
DRAGEN VAN EEN MONDMASKER OP DRUKKE LOCATIES 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, 63 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;
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, 12 februari 2021 en
eventuele latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provincie gouverneur van West-Vlaanderen dd. 25 september
2020 houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
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Gelet op het besluit van de provincie gouverneur van West-Vlaanderen dd. 11 februari 2021
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 11 februari 2021 betreffende het verplicht dragen van
een mondmasker op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13 jaar;
Gelet op het advies dd. 16 februari 2021 van de gewestelijke gezondheidsinspecteur - arts
infectieziektebestrijding van Egmond Kathia met de door lokaal bestuur Nieuwpoort voorgestelde
maatregelen;
Gelet op het advies dd. 16 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 virus niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren;
dat een volgende besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen;
Overwegende dat het dragen van mondmaskers dan ook aanbevolen wordt aan de bevolking voor
elke situatie waarin de regels van sociale afstand van 1,5 meter niet nageleefd kunnen worden, om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het verplicht is in bepaalde inrichtingen en
bepaalde specifieke situaties; dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het
steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de sociale afstand van 1,5 meter
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat 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;
Overwegende dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in de winkelstraten en elke
private of publieke druk bezochte plaats;
Overwegende dat de burgemeester besloten heeft om een versoepeling in het dragen van een
mondmasker in te voeren op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat het dragen van mondmasker nog steeds verplicht is op onderstaande locaties:
-

Albert I laan tussen Lombardsijdestraat en Meeuwenlaan;

-

Lombardsijdestraat;

-

Marktstraat;

-

Oostendestraat;

-

Ventweg Kaai;

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

Elke situatie of plaats waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd;

-

In wachtrijen;

-

Aan scholen;

-

Op het openbaar domein vanaf twee personen die niet tot dezelfde sociale bubbel horen;

Overwegende dat vanaf 22 februari 2021 alle personen vanaf 13 jaar verplicht een mondmasker bij
zich moeten hebben en deze moeten kunnen tonen op vraag van politie;
Overwegende dat in onderstaande situaties het dragen van een mondmasker niet verplicht is:
-

Voor kinderen tot en met 12 jaar;
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-

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;

-

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 van 11 januari 2021 betreffende de
verstrenging 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 wordt
en vervangen wordt door dit besluit;
Overwegende dat dit besluit van burgemeester dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende
gemeenteraad;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

Het besluit van de burgemeester dd. 18 februari 2021 betreffende het dragen van een
mondmasker op drukke locaties 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.

8. AANLEGGEN VAN 2 PADELTERREINEN KON. ASTRIDPARK - GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 §1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 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 maart 2021 houdende
de aanvaarding van het bestek TD/D2020-32 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;
Gelet op het bestek TD/D2020-32 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, met raming
100.000 EUR (incl. BTW), opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestek TD/D2020-32 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark de
volgende werken voorziet:
-

Aanleg van 2 padelterreinen op de site van het voormalige “Paviljoentje”

-

Toegangspaden
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Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek, en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij open aanbesteding;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder 075000 Wegen AR. 2205100 Aanleg
padelterreinen;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

Het bestek TD/D2020-32 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, opgemaakt door
de technische dienst goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de uitvoering van de opdracht vast te leggen op 100.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
TD/D2020-32 Aanleggen van 2 padelterreinen Kon. Astridpark, en de algemene
uitvoeringsregels.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de landschapsarchitect, het diensthoofd sportdienst, het
afdelingshoofd technische dienst en de wd. financieel directeur.

9. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN FASE 3 (VAK ANDRÉ DEZAEYERSTRAAT
EN OUDE SPOORWEGBEDDING) – LEVEREN EN PLAATSEN VAN OPENBARE VERLICHTING –
GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2021
houdende aanvaarding en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen het leveren en
plaatsen van openbare verlichting in het kader van de werken ‘Vernieuwen van de Pieter
Deswartelaan fase 3 (vak André Dezaeyerstraat en Oude Spoorwegbedding)’;
Gelet op de offerte van Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle dd. 10 februari 2021 met
referentie Offerte NW 348708 ten bedrage van 35.814,10 EUR (excl. BTW), zijnde 43.335,06 EUR
(incl. BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt om de 20 verlichtingstoestellen type ‘Teceo S 40000K Nema
RAL9010’ op ronde conische lichtmasten, bovengrondse lengte 6,30 m – dubbele coating RAL9010 te
plaatsen;
Overwegende dat het vernieuwen van de openbare verlichting in synergie met de wegen- en
rioleringswerken Pieter Deswartelaan zal gebeuren; dat de openbare verlichting voorziet in 20
verlichtingsarmaturen voor de rijweg en 20 armaturen op lichtpunthoogte 4 m voor het fietspad;
Overwegende dat de stad zich engageert in de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse
Waterweg nv om de openbare verlichting in de Pieter Deswartelaan te beheren;
Overwegende dat voor Nieuwpoort Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle voor het
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet instaat;
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Overwegende dat de offerte als volgt is samengesteld:
Totaal prijs
Totaal prijs
Omschrijving
Aantal
(BTW excl.) BTW
(BTW incl.)
BTW-regime
Andere werken aan infrastructuur, geen eigendom van de
distributienetbeheerder
Nieuwbouw openbare verlichting
34.830,64
7.314,43
42.145,07
Aansluiting OV op het net
20
3.647,48
765,97
4.413,45 BTW verlegd
Materiaal palen en steunen
20
10.856,47
2.279,86
13.136,33 BTW verlegd
Plaatsen palen / steunen
20
5.944,92
1.248,43
7.193,35 BTW verlegd
Materiaal verlichtingstoestellen
20
10.627,13
2.231,70
12.858,83 BTW verlegd
Waarvan recupel
20
0,40
0,08
0,48 BTW verlegd
Plaatsen verlichtingstoestellen
20
2.497,60
524,50
3.022,10 BTW verlegd
Materiaal opties verlichting
20
1.256,64
263,89
1.520,53 BTW verlegd
Werken aan bestaande openbare
verlichting
983,46
206,53
1.189,99
Wegnemen en slopen palen en steunen
3
862,23
181,07
1.043,30 BTW verlegd
Wegnemen en slopen verlichtingstoestellen
3
121,23
25,46
146,69 BTW verlegd
TOTAAL
35.814,10
7.520,96
43.335,06
Overzicht
Totaal offerte Eandis
BTW medecontractant
Totaal bedrag (BTW incl.)

35.814,10
7.520,96
43.335,06

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving
van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure; dat Fluvius over het alleenrecht beschikt
voor het openbaar verlichtings- en elektriciteitsnet;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 067000 Investeringen in
openbare verlichting;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 608 Nieuwe OV in LED;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

Het leveren en plaatsen van openbare verlichting in het kader van de werken ‘Vernieuwen
van de Pieter Deswartelaan fase 3 (vak André Dezaeyerstraat en Oude Spoorwegbedding)’ te
aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kosten te ramen op 35.814,10 EUR (excl. BTW), zijnde 43.335,06 EUR (incl. BTW).

Art.3.

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

Art.4.

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

10. STEUN PALLIATIEVE ZORG 2021
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de brief van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende dd. 1 februari 2021 betreffende
aanvraag steun;
Gelet op de mail van Ives Merlevede dd. 5 februari 2021 betreffende gunstig advies van de
stedelijke gezinsraad;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2021
houdende steun Palliatieve Zorg 2021;
Overwegende dat de organisatie Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende gratis en 24 op 24 u.
palliatieve ondersteuning aanbiedt. In 2020 begeleidde het team – onder uiterst moeilijke
omstandigheden door corona – meer dan 458 palliatieve patiënten, ook in Nieuwpoort;
Overwegende dat Palliatieve Zorg een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband is. Ze vervult
een brugfunctie tussen verschillende diensten die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en voorziet o.a.
vormingen en advies aan hulpverleners en vrijwilligers;
Overwegende dat de organisatie gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Deze
subsidie dekt een groot deel van de personeelskost, maar niet de werkingskosten en is ook
ontoereikend om een kwalitatieve werking te garanderen;
Overwegende dat gevraagd wordt om Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende financieel te steunen
door een minimale bijdrage van 0,10 EUR per inwoner op het rekeningnummer BE68 4648 3245 2134
te storten op naam van Steun Palliatieve Zorg, Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide;
Overwegende dat Nieuwpoort op 1 januari 2021 11.659 inwoners telde, wat de financiële steun
voor dit jaar op 1.165,90 EUR brengt;
Overwegende dat de financiële steun van Stad Nieuwpoort in 2020 1.162,30 EUR bedroeg;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 094300 gezinshulp - AR
6493000;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 203 ondersteunen van verenigingen;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

Een financiële steun van 1.165,90 EUR toe te kennen aan de organisatie Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende, Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide met rekeningnummer BE68 4648 3245
2134.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis (Ilse Cranskens), de financiële dienst en
de wd. financieel directeur.

11. AANVRAAG EXTRA TUSSENKOMST CORONA SAMANA
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41-13° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 houdende het subsidiereglement advisering
stedelijke adviesraad personen met een handicap;
Gelet op het subsidiereglement advisering stedelijke adviesraad personen met een handicap dd.
25 februari 2016;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20 oktober 2020
houdende toekenning van een toelage van 650 EUR aan Samana Nieuwpoort voor het werkjaar
september 2019 – augustus 2020 in kader van het subsidiereglement advisering stedelijke adviesraad
personen met een handicap;
Gelet op de binnen gebrachte facturen dd. 7 januari 2021 van de vereniging Samana Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 maart 2021 houdende
aanvraag extra tussenkomst corona Samana;
Overwegende dat Samana naast de jaarlijkse toelage een bijkomende financiële ondersteuning
vraagt voor de verloren kosten die gemaakt werden voor een paasfeest dat door corona niet is kunnen
doorgaan;
- Kopies en aankoop knutselmateriaal: 45,45 EUR
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- Aankoop handgels: 373,97 EUR
Overwegende dat de stad van de Vlaamse overheid een coronanoodfonds heeft gekregen om de
vrijetijdsverenigingen binnen de domeinen jeugd, sport en cultuur te ondersteunen in hun werking. Dit
fonds is bedoeld voor onder andere uitzonderlijke projecten die coronaproof georganiseerd worden
zodat de leden van de verenigingen en inwoners toch aan een activiteit kunnen deelnemen (bv. een
zoektocht in openlucht);
Overwegende dat het noodfonds daarnaast ook voorziet in een tussenkomst aan nietgesubsidieerde Nieuwpoortse verenigingen voor de aankoop van handgels e.d. voor een maximum
bedrag van 1.000 EUR;
Overwegende dat Samana echter niet van dit noodfonds kan gebruik maken gezien zowel de
vereniging als het project en de aankoop van materiaal niet voldoen aan de voorwaarden beschreven
in het reglement;
- De vereniging zelf: Samana is geen erkende culturele, jeugd of sportvereniging.
- Het project is een afgelast paasfeest en geen uitzonderlijk project dat als extra coronaproof aanbod
met een meerwaarde voor de leden en inwoners van onze stad.
- De terugbetaling van handgels is een bepaling dat enkel geldt voor niet-gesubsidieerde erkende
verenigingen die geen andere vorm van subsidies krijgen, wat bij Samana niet het geval is.
Overwegende dat er geen financiële ondersteuning via extra overheidsmiddelen is voor sociaalmaatschappelijke verenigingen, in tegenstelling tot de jeugd-, sport- en culturele verenigingen;
Overwegende dat een uitzonderlijke extra tussenkomst ook niet voorzien is in het
subsidiereglement advisering stedelijke adviesraad personen met een handicap;
Overwegende dat het stadsbestuur kan opteren om via de algemene middelen ook voor sociaalmaatschappelijke verenigingen een toelage van maximum 1.000 EUR voor coronagerelateerde
uitgaven te voorzien en zodoende aan Samana een toelage van 373,97 EUR (aankoop handgels) te
schenken;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 091901 subsidies aan
instellingen i.v.m. ziekte en invaliditeit - AR 6493000;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Eddy Louwie ):

Art.1.

De aanvraag van Samana Nieuwpoort voor een extra financiële ondersteuning via het
coronanoodfonds voor vrijetijdsverenigingen voldoet niet aan de voorwaarden. Een toelage
vanuit dit fonds is dan ook niet mogelijk.

Art.2.

Er wordt voor de Nieuwpoortse sociaal-maatschappelijke verenigingen een toelage van
maximum 1.000 EUR voor coronagerelateerde uitgaven via de algemene middelen voorzien.

Art.3.

In dat kader wordt op basis van de voorgelegde factuur aankoop handgels een financiële
tussenkomst van 373,97 EUR aan Samana Nieuwpoort goedgekeurd.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan het sociaal huis (Ilse Cranskens), de dienst cultuur, de
financiële dienst en de wd. financieel directeur.

12. 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

Voorzitter
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Benoit Willaert

Rik Lips
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