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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 22 APRIL 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 maart 2021 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 25 MAART 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 maart 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:

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

Art.1.

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 25 maart
2021 goed.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET VERPLICHT
DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN WINKELSTRATEN EN 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. 63 van het decreet lokaal bestuur;
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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, 6
maart 2021, 20 maart 2021 en eventuele latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provincie gouverneur van West-Vlaanderen van 18 februari 2021
houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de 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. 18 februari 2021 betreffende het verplicht dragen van
een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 13
jaar;
Gelet op het advies dd. 23 maart 2021 van de gewestelijke gezondheidsinspecteur - arts
infectieziektebestrijding van Egmond Kathia met de door lokaal bestuur Nieuwpoort voorgestelde
maatregelen;
Gelet op het advies dd. 23 maart 2021 van de juridische dienst van de provincie West-Vlaanderen
met de door lokaal bestuur Nieuwpoort voorgestelde maatregelen;
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en het aantal
ziekenhuisopnames die verband houden met het coronavirus COVID-19 een stijging vertonen;
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 wordt aanbevolen aan de bevolking voor
elke situatie waarin de regels van sociale afstand van 1,5 meter niet kunnen worden nageleefd, 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 het virus niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren;
dat een volgende besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de
federale politie;
Overwegend dat Nieuwpoort een verhoogd aantal besmetting kent dat te merken is 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 en weekends;
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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 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 uitbreiding in te voeren voor het dragen
van een mondmasker op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort;
Overwegende dat vanaf 3 april 2021 het dragen van mondmasker verplicht is op onderstaande
locaties:
-

Albert I laan tussen Lombardsijdestraat en Meeuwenlaan;

-

Lombardsijdestraat;

-

Zeedijk;

-

Staketsel;

-

Robert Orlentpromenade;

-

Paul Orbanpromenade;

-

Marktstraat;

-

Oostendestraat;

-

Ventweg Kaai;

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

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

-

In wachtrijen;

-

Aan scholen;

-

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

Overwegende dat vanaf 3 april 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;

-

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 dd. 18 februari 2021 betreffende het verplicht
dragen van een mondmasker op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de
leeftijd van 13 jaar, opgeheven en vervangen wordt door dit besluit;
BESLUIT:

19 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Bill Vermeylen ):
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Art.1.

Het besluit van de burgemeester dd. 24 maart 2021betreffende het dragen van een
mondmasker in winkelstraten en 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.

3. AKTE GRONDAFSTAND NV DANNEELS - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet houdende gemeentewegen;
Gelet op de omgevingsvergunning dd. 14 augustus 2018 afgeleverd aan de nv Bouwkantoor Joost
Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge tot bouwen 4 woningen, gelegen Spoorwegstraat 10A,
10B, 10C en 10D, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0129C, 0129D, 0129E en
0129F;
Gelet op de mail van notaris Bruno Van Damme dd. 2 maart 2021 houdende ontwerpakte en
metingsplan voor de grondafstand door Danneels Development nv van percelen uit de verkaveling
Coupe Gorge;
Gelet op de mail van dienst stedenbouw en technische dienst – cel wegen dd. 4 maart 2021
waarbij geen van beide diensten opmerkingen of bezwaren hebben bij de grondafstand;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 maart 2021 houdende
kennisname van de grondafstand door nv Danneels;
Overwegende dat de grondafstand gaat over volgende percelen:
-

Lot A: een perceel grond, bestemd als wegenis, gelegen aan de Spoorwegstraat,
kadastraal gekend onder de stad Nieuwpoort, eerste afdeling, sectie A, deel van de
nummers 32/Y/19 P0000 en 32/M/18 P0000 en volgens een recent uittreksel uit de
kadastrale legger onder de nummers 32M26 P0000 en 32N26 P0000, met een oppervlakte
van 03a13ca65dma;

-

Lot C: een perceel grond, bestemd als wegenis, gelegen nabij de Spoorwegstraat,
kadastraal gekend onder de stad Nieuwpoort, eerste afdeling, sectie A, nummer 32/P/25
P0000 en deel van de nummers 34/E P0000, 32/K/25 P0000 en 33/B P0000, met een
oppervlakte van 15a84ca91dma;

-

Samen met de op deze percelen grond uitgevoerde infrastructuurwerken, omvattende de
rijweg, riolering, voetpaden en groenaanleg;

Overwegende dat de technische dienst – cel wegen en de dienst omgeving geen opmerkingen
hebben bij het metingsplan en de ontwerpakte;
Overwegende dat de afstand geschiedt om reden van algemeen belang, en meer in het bijzonder
voor de inlijving van het goed in het openbaar patrimonium van de stad Nieuwpoort;
Overwegende dat alle kosten, rechten en erelonen voor de overdracht ten laste vallen van de
overdrager;
Overwegende dat de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht dient goedgekeurd te worden door
de gemeenteraad;
BESLUIT:

Art.1.

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

De ontwerpakte voor de kosteloze overdracht door nv Danneels goed te keuren voor:
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-

Lot A: een perceel grond, bestemd als wegenis, gelegen aan de Spoorwegstraat,
kadastraal gekend onder de stad Nieuwpoort, eerste afdeling, sectie A, deel van de
nummers 32/Y/19 P0000 en 32/M/18 P0000 en volgens een recent uittreksel uit de
kadastrale legger onder de nummers 32M26 P0000 en 32N26 P0000, met een oppervlakte
van 03a13ca65dma;

-

Lot C: een perceel grond, bestemd als wegenis, gelegen nabij de Spoorwegstraat,
kadastraal gekend onder de stad Nieuwpoort, eerste afdeling, sectie A, nummer 32/P/25
P0000 en deel van de nummers 34/E P0000, 32/K/25 P0000 en 33/B P0000, met een
oppervlakte van 15a84ca91dma;

-

Samen met de op deze percelen grond uitgevoerde infrastructuurwerken, omvattende de
rijweg, riolering, voetpaden en groenaanleg.

Art.2.

Alle kosten, rechten en erelonen voor de overdracht vallen ten laste van de overdrager.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan notaris Bruno Van Damme.

4. DOMEINCONCESSIE AANLEG PADELVELDEN - GOEDKEURING.
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;
Gelet op de vergunning door de Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Waterwegen
Kust dd. 17 maart 1972 houdende het bezetten van een perceel gewestgrond oost de oude
Veurnevaart en zuid van de Albert I laan te Nieuwpoort, om er een paviljoen op te richten in
uitneembare elementen ten gunste van Stad Nieuwpoort;
Gelet op de hernieuwde vergunning door de Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling
Waterwegen Kust dd. 21 januari 1997 houdende het bezetten van een perceel gewestgrond oost de
oude Veurnevaart en zuid van de Albert I laan te Nieuwpoort, om er een paviljoen op te richten in
uitneembare elementen ten gunste van Stad Nieuwpoort;
Gelet op de mail van Stijn Devriendt, de Vlaamse Waterweg, dd. 4 maart 2021 houdende ontwerp
van concessieovereenkomst voor een terrein gelegen Kaai 52 kadastraal gekend als Nieuwpoort,
Afdeling 1, Sectie A, perceelnummer 31/F051 en 31/E051 en de smalle langsstrook langs het water;
Gelet op de mail van Stijn Devriendt, de Vlaamse Waterweg, dd. 25 maart 2021 houdende
aangepast ontwerp van concessieovereenkomst voor percelen ter realisatie van padelvelden; dat de
nieuwe overeenkomst voorziet in twee verschillende tarieven voor een bebouwde zone en een
groenzone;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 maart 2021 houdende goedkeuring aanleggen 2 padelterreinen in
het Koningin Astridpark;
Gelet op het definitieve bestemmingsplan opgemaakt door landschapsarchitect Alain Capelle dd.
26 maart 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 maart 2021 houdende
kennisname van domeinconcessie voor aanleg padelvelden;
Overwegende dat de jaarlijkse concessievergoeding als volgt bepaald wordt:
-

Bebouwde zone (padelvelden): 2,76 EUR x 598 m² = 1.650,48 EUR (excl. BTW);

-

Groenzone: 1,37 EUR x 4.332 m² = 5.934,84 EUR (excl. BTW);

Overwegende dat de domeinconcessie aangevraagd wordt voor het aanleggen van twee
padelvelden;
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Overwegende dat de domeinconcessie aangegaan wordt voor een termijn van 27 jaar, met
mogelijkheid tot verlenging;
Overwegende dat er een bankwaarborg moet worden voorzien ten belope van 7.585,32 EUR;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het ontwerp van concessieovereenkomst voor een terrein gelegen Kaai 52 kadastraal gekend
als Nieuwpoort, Afdeling 1, Sectie A, perceelnummer 31/F051 en 31/E051 en de smalle
langsstrook langs het water met een oppervlakte van 4.930 m² tegen de jaarlijkse
concessievergoeding van 7.585,32 EUR (excl. BTW), goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de reken- en belastingdienst en aan
de Vlaamse Waterweg.

5. ZEFIER – ALGEMENE VERGADERING DD. 10 JUNI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 180 van de wet dd. 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;
Gelet op het schrijven van Zefier dd. 16 maart 2021 betreffende de uitnodiging op de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 10 juni 2021 via videoconferentie om 14 u.;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 waarbij dhr. Eddy Louwie als volmachthouder en
dhr. Rik Lips als plaatsvervangend volmachthouder van de stad Nieuwpoort voor de algemene
vergaderingen van Zefier werden aangeduid voor de volledige legislatuur;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier, inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op het financieel advies van de financieel directeur dd. 1 april 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
Overwegende dat in de gewone algemene vergadering dd. 10 juni 2021 volgende agendapunten
worden behandeld:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort vennoot is van de cvba Zefier;
Overwegende dat de documenten die betrekking hebben op de gewone algemene vergadering
kunnen geraadpleegd worden op de dropbox van Zefier
https://www.dropbox.com/sh/50uv8y0zgokk8o1/AADxxx_q3zzWdaaILJFN5Nsga?dl=0
BESLUIT:

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

Art.1.

De te behandelen agendapunten van de gewone algemene vergadering dd. 10 juni 2021 van
Zefier goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

6. FLUVIUS - JAARVERGADERING DD. 26 MEI 2021
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De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 22 maart 2021
waarin de stad Nieuwpoort opgeroepen wordt om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging die op 26 mei 2021 om 17.30 u. plaatsheeft
op digitale wijze;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van mevr. Patricia
Markey-Deconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de algemene vergaderingen van Fluvius
opdrachthoudende vereniging voor de volledige legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
Gelet op de samenstelling van de agenda door de Raad van Bestuur dd. 24 februari 2021 met de
hierna vermelde punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris;
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020;
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris;
Statutaire benoemingen;
Statutaire mededelingen.

Overwegende dat de algemene vergadering tevens jaarvergadering statutair en decretaal tijdig
bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de
coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius
opdrachthoudende vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te organiseren;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij Fluvius opdrachthoudende vereniging;
BESLUIT:

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

Art.1.

De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 26 mei 2021 goed te keuren.

Art.2.

De vertegenwoordiger van de stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de digitale algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging dd. 26 mei
2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad dd. 22 april
2021 inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Art.3.

Kennis van dit besluit te aan de dienst secretarie.

7. GASELWEST - JAARVERGADERING DD. 28 JUNI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Gaselwest dd. 26 maart 2021 waarin de stad Nieuwpoort
opgeroepen wordt om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest dd. 28 juni 2021 om 18 u. die plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790
Waregem;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Patricia MarkeyDeconinck en mevr. Adina Counye, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor de vergaderingen van Gaselwest gedurende de gehele legislatuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
GR dd. 22 april 2021

blz. 9
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest
door de Raad van Bestuur dd. 15 maart 2021 als volgt samengesteld werd:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2020;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV;
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot boekjaar 2020;
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding-activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
6. Statutaire benoemingen;
7. Statutaire mededelingen:
7.1. Actualisering van het register van de deelnemers;
7.2. Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze;
7.3. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Overwegende dat we op heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
BESLUIT:

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

Art.1.

De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest dd. 28 juni 2021 goed te keuren.

Art.2.

De vertegenwoordiger van de Stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest dd. 28 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

8. FLUVIUS WEST - JAARVERGADERING DD. 21 JUNI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van mevr. Ann Gheeraert
en dhr. Jos Decorte, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger,
van de algemene vergaderingen van Infrax West (vanaf 2020 Fluvius West) tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Fluvius West dd. 29 maart 2021 waarbij de stad
Nieuwpoort uitgenodigd wordt tot de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West
die op 21 juni 2021 plaatsheeft om 18 u. in Salons Saint-Germain, De Breyne Peellaertstraat 12 te
8600 Diksmuide;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;

GR dd. 22 april 2021

blz. 10
Gelet op de statuten van Fluvius West, inzonderheid art. 24;
Gelet op de agenda die door de raad van bestuur werd samengesteld dd. 8 maart 2021 met
volgende agendapunten:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2020;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV;
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2020;
5. A. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
B. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht Kortemark voor de nevenactiviteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van
‘licht als dienstverlening’;
6. Statutaire benoemingen;
7. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius West;
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in een aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan orden tot het houden van een digitale
algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
BESLUIT:

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

Art.1.

De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius West dd. 21 juni 2021 goed te keuren.

Art.2.

De vertegenwoordiger van Stad Nieuwpoort die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius
West op 21 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

9. TMVS - ALGEMENE JAARVERGADERING DD. 15 JUNI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op het aangetekend schrijven van Creat cv dd. 1 april 2021 houdende de oproeping voor de
algemene jaarvergadering der deelnemers van TMVS dv dd. 15 juni 2021 die volledig digitaal zal
plaatsvinden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
GR dd. 22 april 2021

blz. 11
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering door de raad van bestuur dd. 18 maart
2021 als volgt vastgesteld werd:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer;
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020;
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2020;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Huishoudelijk reglement;
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur;
9. Varia en mededelingen.
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 februari 2019 houdende de aanstelling van de heer Eddy Louwie
en de heer Rik Lips, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger,
voor de algemene vergaderingen van TMVS dv;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort aangesloten is bij TMVS dv;
BESLUIT:

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

Art.1.

De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering der deelnemers van TMVS dv
dd. 15 juni 2021 goed te keuren.

Art.2.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun)
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

10. W.V.I. - ALGEMENE VERGADERING DD. 16 JUNI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de W.V.I., inzonderheid art. 12 en 13;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
Overwegende dat de W.V.I. per brief dd. 1 april 2020 de stad Nieuwpoort uitnodigt op de algemene
vergadering dd. 16 juni 2021 om 18.30 u. die volledig digitaal zal plaatsvinden;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 16-12-2020;
Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);
Verslag van de commissaris;
Jaarrekeningen 2020;
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
Mededelingen.

Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;

GR dd. 22 april 2021

blz. 12

BESLUIT
Art.1.

BIJ EENPARIGHEID:

De te behandelen agendapunten van de algemene vergadering van W.V.I. dd. 16 juni 2021
goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 19 JA EN 1 NEEN:
Art.2.

De heer Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, IJzer 37, 8620 Nieuwpoort
aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de W.V.I. dd. 16 juni
2021.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

11. I.W.V.A. - JAARVERGADERING DD. 26 MEI 2021
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van de I.W.V.A. dd. 8 april 2021 betreffende de
jaarvergadering deelnemers I.W.V.A. dd. 26 mei 2021 om 19 u.;
Gelet op de statuten van de I.W.V.A.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
kennisname agenda;
Overwegende dat in de jaarvergadering dd. 26 mei 2021 volgende agendapunten behandeld
worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag algemene vergadering van 9 december 2020;
Verslag van de Raad van Bestuur;
Verslag van de commissaris-revisor;
Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2020;
Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor;
Benoeming bestuurder.

Overwegende dat in toepassing van art. 432 van het decreet lokaal bestuur de gemeenteraad
volgende punten dient te agenderen en de beslissingen ter zake voor te leggen vóór aanvang van de
algemene vergadering:
1. Benoeming van 4 vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
2. Verdeling van 1486 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers.
Het verdient aanbeveling in de beslissing een bepaling te laten waarbij de verdeling van de
stemmen expliciet toegewezen wordt aan de op de algemene vergadering aanwezige
afgevaardigden;
3. Vaststelling van het mandaat dat aan de vertegenwoordigers wordt gegeven met betrekking tot
elk van de punten op de dagorde;
4. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissing ter zake aan de I.W.V.A.
Overwegende dat de stad Nieuwpoort recht heeft om 4 vertegenwoordigers aan te duiden voor de
Algemene Vergadering;
Overwegende dat in het verleden, Bert Gunst, Schepen; Frans Lefevre, Schepen; Karin DebruyneVancoillie, raadslid; Patricia Markey-Deconinck, raadslid; aangeduid werden als afgevaardigden voor
de stad Nieuwpoort;
Overwegende dat de stad Nieuwpoort over 1.486 stemmen binnen de algemene vergadering
beschikt; dat deze te verdelen zijn over de aangeduide vertegenwoordigers;
BESLUIT:

BIJ EENPARIGHEID:

GR dd. 22 april 2021

blz. 13

Art.1.

De agendapunten van de jaarvergadering van de I.W.V.A. dd. 26 mei 2021 goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 15 JA, 3 NEEN EN 2 ONTHOUDING VOOR BERT GUNST,
BIJ 17 JA, 1 NEEN EN 2 ONTHOUDING VOOR FRANS LEFEVRE, BIJ 17 JA, 1 NEEN EN 2
ONTHOUDING VOOR KARIN DEBRUYNE-VANCOILLIE EN BIJ 17 JA, 1 NEEN EN 2
ONTHOUDINGEN VOOR PATRICIA MARKEY-DECONINCK:
Art.2.

Bert Gunst, Frans Lefevre, Karin Debruyne-Vancoillie en Patricia Markey-Deconinck, aan te
stellen als afgevaardigden voor de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. dd. 26
mei 2021.

Art.3.

Het stemmenaantal waarover de stad Nieuwpoort beschikt binnen de Algemene Vergadering
van de I.W.V.A., te verdelen over het aantal aanwezige vertegenwoordigers van het
stadsbestuur.

Art.4.

Alle te nemen beslissingen door de aanwezige vertegenwoordigers van het stadsbestuur
goed te keuren.

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

12. LEVEREN EN PLAATSEN PARKMEUBILAIR GUIDO GEZELLEPLEIN – GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 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. 23 maart 2021 houdende
de aanvaarding van het bestek TD/D2021-12 Leveren en plaatsen parkmeubilair Guido Gezelleplein,
en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;
Gelet op het bestek TD/D2021-12 Leveren en plaatsen parkmeubilair Guido Gezelleplein, met
raming 42.000 EUR (incl. BTW), opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat het bestek TD/D2021-12 Herinrichting Guido Gezelleplein volgende werken
voorziet :
-

Leveren en plaatsen van 6 zitbanken

-

Leveren en plaatsen van een bewegingseiland met 5 toestellen

Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD/D2021-12 Leveren en plaatsen parkmeubilair Guido Gezelleplein, en de algemene
uitvoeringsregels;
Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat de nodige kredieten dienen voorzien te worden zijn onder beleidsitem AR
225000 Herinrichting Guido Gezelleplein;
BESLUIT:

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

GR dd. 22 april 2021

blz. 14
Art.1.

Het bestek TD/D2021-12: Leveren en plaatsen parkmeubilair 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 42.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.4.

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

13. RAAMCONTRACT DAKEN 2021 VOOR STAD NIEUWPOORT, AGB VRIJE TIJD EN OCMW
NIEUWPOORT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 326-341 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 38/1 (Aanvullende
Werken/Leveringen/Diensten);
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamcontract daken 2021 voor Stad Nieuwpoort,
AGB Vrije Tijd en OCMW Nieuwpoort” op 22 maart 2021 een bestek met nr. TDG_BEH_023
opgesteld werd door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op 195.761,00 EUR (excl. BTW),
of 236.870,81 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat deze uitgave over vermoedelijk 2 jaar gespreid zal zijn en met een verdeling van
15 % OCMW – 20% AGB – 65% Stad ingeschat wordt; dat de raming per entiteit sluit op:
- OCMW Nieuwpoort 29.364,15 EUR (excl. BTW) of 35.530,62 EUR (incl. BTW),
- AGB Vrije Tijd Nieuwpoort 39.152,00 EUR (excl. BTW) of 47.374,16 EUR (incl. BTW),
- Stad Nieuwpoort 127.244,65 EUR (excl. BTW) of 153.966,03 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat het raamcontract als doel heeft om:
-de opmerkingen inzake allerhande dakbedekking en regenwaterafvoer van daken uit de reeds
uitgevoerde conditiemetingen NEN2767 te verhelpen,
-de daken waarbij de levensduur op zijn einde loopt te vervangen,
-in kader van andere werken vb. plaatsen van PV panelen, herstellen randafwerkingen de daken
preventief te vernieuwen zodat er op korte termijn geen lekken ontstaan,
-interventies bij stormschade, waterinfiltratie,... uit te voeren;
Overwegende dat dit mogelijks concreet werken aan Kaartershuisje, d’Oude Schole, gedeelte van
het dak van de Vismijn en gemeenteschool en Petanquelokaal inhoudt, maar ook diverse andere, nog
niet gedefinieerde werken;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure;
Overwegende dat huidige opdracht het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele
deelnemer beoogt en dat niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst bepaald werden;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Stad
Nieuwpoort de procedure zal voeren en in naam van Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd en OCMW
Nieuwpoort bij de gunning van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en
administratieve vereenvoudiging;

GR dd. 22 april 2021

blz. 15
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op
beleidsitem 011902 Patrimonium en algemene rekening 6101200, onderhoud en herstel van
gebouwenbeheer;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek met nr. TDG_BEH_023 dd. 22 maart 2021 voor de opdracht “Raamcontract daken
2021 voor Stad Nieuwpoort, AGB Vrije Tijd en OCMW Nieuwpoort”, opgesteld door de
technische dienst, te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek met nr. TDG_BEH_023
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art.3.

De raming goed te keuren van 195.761,00 EUR (excl. BTW), of 236.870,81 EUR (incl. BTW)
waarvan ten laste van:
- OCMW Nieuwpoort 29.364,15 EUR (excl. BTW) of 35.530,62 EUR (incl. BTW),
- AGB Vrije Tijd Nieuwpoort 39.152,00 EUR (excl. BTW) of 47.374,16 EUR (incl. BTW),
- Stad Nieuwpoort 127.244,65 EUR (excl. BTW) of 153.966,03 EUR (incl. BTW).

Art.4.

De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

Art.5.

Stad Nieuwpoort wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Autonoom
Gemeentebedrijf Vrije Tijd en OCMW Nieuwpoort bij de gunning van de opdracht op te
treden.

Art.6.

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

14. VERNIEUWEN VAN DE LANGESTRAAT FASE 2 (VAK IEPERSTRAAT –
RECOLLETTENSTRAAT) – ONTWERPDOSSIER – 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 raadsbesluit dd. 19 juni 2008 houdende vaststelling van de aannemingsvoorwaarden
en gunningswijze van het dossier TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan,
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2008 houdende
publicatie van de opdracht in het Bulletin der aanbestedingen en de Bouwkroniek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 januari 2009
houdende gunning van de studieopdracht TD/D2008-15: Studieovereenkomst - Bouwen van een
aanmeerinfrastructuur in de Pieter Deswartelaan, vernieuwen van de Pieter Deswartelaan,
Langestraat, Recollettenstraat en Schipstraat aan de nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge voor
een ereloonpercentage van 2,39%;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 15 november 2020 houdende vaststelling van het
subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering
dd. 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet
dd. 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het
tweede deelprogramma 2020, waarbij het project Langestraat fase 2 : vak Ieperstraat –
GR dd. 22 april 2021

blz. 16
Recollettenstraat werd opgenomen; dat de voorwaarde tot subsidiëring het gunnen van de opdracht
aan de aannemer uiterlijk oktober 2021 is;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 februari 2021
houdende goedkeuring van het voorontwerpdossier van de opdracht ‘Vernieuwen van de Langestraat
fase 2 vak Ieperstraat-Recollettenstraat’;
Overwegende dat de Langestraat in verschillende fasen uitgevoerd wordt; dat huidig dossier de
tweede fase tussen de Ieperstraat en de Recollettenstraat is;
Overwegende dat de werken enerzijds rioleringswerken ten laste van de I.W.V.A. omvatten, alsook
het vernieuwen van het openbaar domein (deel boven de rioleringssleuf ten laste van de I.W.V.A.,
deel buiten de rioleringssleuf ten laste van de stad Nieuwpoort); dat de rioleringswerken voor 75%
gesubsidieerd zijn;
Overwegende dat de uit te voeren werken het volgende inhouden:
-

Het aanleggen van een rijweg in asfalt (kleur lichtgrijs);

-

Het aanleggen van parkeerzones en voetpaden in natuursteentegels (kleur grijs);

-

Het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel;

-

Leveren en plaatsen van bomen;

Overwegende dat het voorontwerpdossier als volgt is samengesteld:
-

Plan 1 – bestaande toestand;

-

Plan 2 – ontworpen toestand wegenis;

-

Plan 3 – dwarsprofielen;

-

Plan 4 – plan der kunstwerken;

-

Plan 5 – verdeelsleutel;

Overwegende dat de kostenraming bij ontwerpdossier als volgt bedraagt:
SAMENVATTING
Stad Nieuwpoort
IWVA - deel subsidieerbaar
IWVA - deel niet-subsidieerbaar
ALGEMEEN TOTAAL

TOTAALPRIJS
(BTW excl.)
684.585,00
436.200,00
427.622,50
1.548.407,50

BTW (21%)
143.762,85
n.v.t.
n.v.t.
143.762,85

TOTAALPRIJS
(BTW incl.)
828.347,85
436.200,00
427.622,50
1.692.170,35

Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij openbare aanbesteding;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek ‘Vernieuwen van de Langestraat fase 2 vak Ieperstraat-Recollettenstraat’ opgemaakt door de
nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 2240007 Vernieuwen van
de Langestraat fase 2 vak Ieperstraat-Recollettenstraat;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 306 Heraanleg Langestraat;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het ontwerpdossier van de opdracht ‘Vernieuwen van de Langestraat fase 2 vak IeperstraatRecollettenstraat’ te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kostenraming ten bedrage van 1.692.170,35 EUR (incl. BTW), waarvan 828.347,85 EUR
(incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort goed te keuren.

GR dd. 22 april 2021

blz. 17
Art.3.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek
‘Vernieuwen van de Langestraat fase 2 vak Ieperstraat-Recollettenstraat’ opgemaakt door de
nv S.C.E.S. Canadaring 30 8310 Brugge.

Art.4.

De opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding.

Art.5.

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

15. NOODFONDS CULTUUR, JEUGD EN SPORT: BEGRENZING TEGEMOETKOMING
PROJECTEN TOT 5.000 EUR.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 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 raadsbesluit dd. 27 augustus 2020 houdende de verdeling van de subsidie jeugd,
sport en cultuur, noodfonds; art.3.: “extra subsidie toe te kennen aan verenigingen die specifieke
projecten organiseren”;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 januari 2021 houdende wijziging reglement verdeling subsidies
noodfonds Jeugd, Sport en Cultuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
de aanvulling op het reglement en een begrenzing van 5.000 EUR op projecten;
Gelet op het artikel in het subsidiereglement houdende projecten:
Een extra subsidie toekennen aan verenigingen die specifieke projecten organiseren met volgende
voorwaarden:











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

Overwegende dat voorgesteld wordt om aan artikel 3 van dit reglement toe te voegen dat het
maximumbedrag dat kan worden toegekend aan projecten 5.000 EUR bedraagt:

GR dd. 22 april 2021

blz. 18

BESLUIT:
Art.1.

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

De subsidie van 143.581,76 EUR die Nieuwpoort zal ontvangen als volgt te verdelen:
- De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende sportverenigingen lid van de sportraad te
verdubbelen voor het werkingsjaar 2020 (23.000 EUR)
- De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende jeugdverenigingen te verdubbelen voor het
werkingsjaar 2020 (16.000 EUR)
- De globale jaarlijkse subsidie aan de erkende cultuurverenigingen te verdubbelen voor het
werkingsjaar 2020 (14.400 EUR)

Art.2.

Erkende sport- en cultuurverenigingen zonder subsidie toe te laten facturen in te brengen die
corona-gerelateerd zijn; en dit voor een maximum bedrag van 1.000 EUR. De facturen mogen
met terugwerkende kracht binnengebracht worden.

Art.3.

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












Projecten voor inwoners van Nieuwpoort en clubleden met een sociale, sportieve of
educatieve insteek
Aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking
Het project of de initiatieven moet voldoende vernieuwend of experimenteel zijn
Het initiatief moet gratis aangeboden worden aan de deelnemers
Het project moet plaatsvinden op het grondgebied Nieuwpoort
De ondersteuning betreft de kosten verbonden aan de organisatie van het project
De aanvrager moet zelf de nodige verzekeringen afsluiten
De projectsubsidie dekt alle kosten uitgezonderd: catering, vervoerskosten,
investeringskosten, schoolprojecten of eindwerken en privé initiatieven met commerciële
doeleinden
Het project moet gerealiseerd worden in het jaar 2020 of 2021.
Het maximumbedrag dat kan worden toegekend aan projecten bedraagt € 5000 aanvaardbare
kosten per club of vereniging de projectvoorstellen moeten bij de betreffende dienst ingediend
worden en omvatten:
- een motivatie waarom de subsidie wordt gevraagd
- een omschrijving van het project
- een timing
- een begroting (raming )
- de identificatiegegevens van de aanvrager en van de contactpersoon

Art.4.

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

Art.5.

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

Art.6.

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

Art.7.

De Reuzengilde 1.000 EUR uit te keren.

Art.8.

Het raadsbesluit dd. 28 januari 2021 houdende wijziging reglement verdeling subsidies
noodfonds jeugd, sport en cultuur, op te heffen en te vervangen door dit reglement.

Art.9.

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

16. 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.
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Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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