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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 27 JANUARI 2022
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
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, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Bert Gunst: Schepen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 16 december 2021 werden ter inzage gelegd acht
dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 16 DECEMBER 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 dd. 20 april 2018 betreffende de
bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur;
Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 16 december 2021 ter
goedkeuring voorgelegd worden 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 aangenomen worden door de
gemeenteraad, worden de notulen in die zin aangepast;
Overwegende dat wanneer er geen opmerkingen gemaakt worden over de notulen van de vorige
vergadering, deze notulen als goedgekeurd beschouwd worden;
BESLUIT:

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

Art.1.

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 16 december 2021 goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. GEWIJZIGDE SAMENSTELLING LOKAAL ECONOMISCHE RAAD – ONDERNEMEND
NIEUWPOORT
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 houdende de goedkeuring van de statuten van de
Lokaal Economische raad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019
houdende de stopzetting van de samenwerking met Verenigd Nieuwpoort Bad voor het organiseren
van evenementen op het openbaar domein;
GR dd. 27 januari 2022

blz. 3
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2019 houdende
de goedkeuring van de wijziging van invulling van de Lokaal Economische raad en de naamswijziging
naar Ondernemend Nieuwpoort;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2021 houdende de gewijzigde samenstelling van de
Lokaal economische Raad ‘Ondernemend Nieuwpoort’;
Gelet op het verslag van de Lokaal Economische Raad ‘Ondernemend Nieuwpoort’ dd. 6 oktober
2021 houdende het ontslag van mevr. Verbrugge Marijke (Detailhandel) wegens de verhuis van haar
zaak naar Oostduinkerke; .
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 december 2021
houdende de gewijzigde samenstelling van de Lokaal Economische Raad ‘Ondernemend
Nieuwpoort’;
Overwegende dat er nog geen nieuwe handelaarsvereniging(en) opgericht werd(en); dat
voorgesteld wordt om verder te werken met de huidige verdeling;
Overwegende dat voorgesteld wordt om mevr. Verbrugge Marijke niet te vervangen aangezien er
reeds 3 vertegenwoordigers waren voor de detailhandel in Nieuwpoort-stad;
Overwegende dat voorgesteld wordt om geen tweede ondervoorzitter aan te stellen aangezien
mevr. Katrien Verdievel ook aangesteld was als ondervoorzitster;
Overwegende dat de Noordvaart VZW gevraagd heeft om nog geen plaatsvervanger aan te duiden
omdat hun bestuur pas herschikt werd;
Overwegende dat de Lokaal Economische Raad akkoord gaat met de vernieuwde invulling van de
Lokaal Economische Raad:
Stakeholder

aangeduid lid

plaatsvervanger

Noordvaart VZW

Rommel Bernieke (PMR)

NTB

Unizo Nieuwpoort

Paeme Luc

Horeca Nieuwpoort

Maenhout Steve (Modern Shop)
Lemmens Wibo (Wasserette) –
Voorzitter

Averein Philip (Chagall)

Landbouwsector

Nowé Steffi ('t Dunehof)

Geen

Visserijsector

Rau Romeo (Jens NV)

Vastgoedsector
Detailhandel Nieuwpoort –
bad
Detailhandel Nieuwpoort –
stad

Deconinck Isabelle (Immo De Kaai)
Verdievel Katrien (Schoenen
Verdievel) – ondervoorzitter

Geen
De Nie - Sissau Martine (Agence
Sissau)

BESLUIT:
Art.1.

Schramme Luc (Deco Schramme)

Boydens Didier (Accompli)
Pelgrim Erwin (Optiek Pelgrim)

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

Akte te nemen van het ontslag van mevr. Marijke Verbrugge als ondervoorzitter en aangeduid
lid voor de detailhandel Nieuwpoort – Stad uit de Lokaal Economische Raad.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ EENPARIGHEID VOOR BERNIEKE ROMMEL EN BIJ 18
JA EN 1 NEEN VOOR LUC SCHRAMME:
Art.2.

De gewijzigde samenstelling van de Lokaal Economische Raad ‘Ondernemend Nieuwpoort’
voor de periode 2022 – 2025 als volgt goed te keuren:
Stakeholder
Noordvaart VZW
Unizo Nieuwpoort
Horeca Nieuwpoort
Landbouwsector
Visserijsector
Vastgoedsector
Detailhandel Nieuwpoort –
bad

aangeduid lid
Rommel Bernieke (PMR)
Maenhout Steve (Modern Shop)
Lemmens Wibo (Wasserette) –
Voorzitter
Nowé Steffi ('t Dunehof)
Rau Romeo (Jens NV)
Deconinck Isabelle (Immo De
Kaai)
Verdievel Katrien (Schoenen
Verdievel) – ondervoorzitter

plaatsvervanger
NTB
Paeme Luc
Averein Philip (Chagall)
Geen
Geen
De Nie - Sissau Martine (Agence
Sissau)
Boydens Didier (Accompli)
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Detailhandel Nieuwpoort –
stad

Art.3.

Schramme Luc (Deco
Schramme)

Pelgrim Erwin (Optiek Pelgrim)

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

3. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE
DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2020.
De Raad,
Gelet op art. 260 en 262 decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 augustus 2021 houdende vaststelling van de jaarrekening 2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021 betreffende de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020;
Overwegende dat de jaarrekening 2021 via digitale rapportering bezorgd werd op 21 september
2021; dat de jaarrekening gepubliceerd werd op de webtoepassing van de gemeente op 1 september
2021;
Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd.
2 december 2021 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2020;
Overwegende dat de jaarrekening 2020 goedgekeurd werd met volgende saldi:
Budgettair resultaat boekjaar:

-581.663,00 euro

Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:

46.433.106,00 euro

Resultaat op kasbasis:

46.433.106,00 euro

Balanstotaal:
Overschot van het boekjaar:
BESLUIT:

166.878.620,00 euro
1.164.318,00 euro

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

Art.1.

Akte te nemen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021
betreffende de definitieve goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 2020.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

4. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2020 VAN HET AGB VRIJE TIJD.
De Raad,
Gelet op art. 260 en 262 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 26 augustus 2021 houdende vaststelling van de jaarrekening 2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021 betreffende de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 van het AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de jaarrekening 2020 via digitale rapportering bezorgd werd op 21 september
2021; dat de jaarrekening gepubliceerd werd op de webtoepassing van de gemeente op 1 september
2021;
Overwegende dat akte dient genomen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd.
2 december 2021 betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2020 AGB Vrije Tijd;
Overwegende dat de jaarrekening 2020 goedgekeurd werd met volgende saldi:
Budgettair resultaat boekjaar:

-17.716,00 euro
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Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:

1.274.350,00 euro

Resultaat op kasbasis:

1.274.350,00 euro

Balanstotaal:

8.856.379,00 euro

Overschot van het boekjaar:
BESLUIT:

58.570,00 euro

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

Art.1.

Akte te nemen van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 december 2021
betreffende de definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB Vrije Tijd.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.

5. AKTENAME TOELAGE HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER WESTHOEK 2022.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid dd. 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 68;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 oktober 2014 houdende goedkeuring van de instap in de
hulpverleningszone Westhoek vanaf 1 januari 2015 en van de financiële verdeelsleutel;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15 december 2021 van de Gouverneur van de Provincie
West-Vlaanderen betreffende het administratief toezicht op de hulpverleningszone – gemeentelijke
dotatie aan de hulpverleningszone Brandweer Westhoek voor het jaar 2022;
Overwegende dat volgende bedragen als toelage voor de hulpverleningszone Brandweer
Westhoek vastgelegd zijn voor 2022:
Omschrijving
Toelage
Wachtvergoeding

Toelage dotatie 2022
1.097.764,15 EUR
100.000 EUR

Overwegende dat de totale toelage voor de hulpverleningszone Brandweer Westhoek vastgelegd
is op 1.197.764,15 EUR;
BESLUIT:

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

Art.1.

De verdeelsleutel voor 2022 zoals vastgelegd door de Gouverneur van de Provincie WestVlaanderen dd. 15 december 2021, goed te keuren.

Art.2.

De toelage voor 2022 van Stad Nieuwpoort aan de hulpverleningszone brandweer Westhoek
vast te leggen op 1.197.764,15 EUR als werkingstoelage.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën.

6. RETRIBUTIE OP DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN
VREEMDELINGEN VANAF 1 JANUARI 2022
De Raad,
Gelet op art. 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;
Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit dd. 15
maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen en de biometrische kaarten en
biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 17 december 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit dd.
15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan
de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven (B.S. dd. 30 december 2021);
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het raadsbesluit dd. 16 december 2021 houdende vaststelling van de retributie op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen;
Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie
Instellingen en Bevolking dd. 6 januari 2022 inzake tarief van de vergoedingen ten laste van de
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari
2022;
Overwegende dat de Stad de productiekost van de identiteitsdocumenten wil doorrekenen;
BESLUIT:

18 JA, 1 NEEN (Johan Vanblaere ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1

Er wordt vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit een retributie vastgesteld op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen, de elektronische vreemdelingenkaart, de Kids-ID en
identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar en de bijhorende
spoedprocedures.

Art.2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving

Retributie

Elektronische id.kaarten voor Belgen, elektronische
verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die
legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° f) tot l) ministerieel
besluit dd. 17 december 2021
elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het
Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot e)
ministerieel besluit dd. 17 december 2021, i- en jverblijfsdocumenten zoals beschreven in koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd door koninklijk
besluit van 26 november 2021
Kids-ID (voor Belgische kinderen onder de 12 jaar)

€ 17

Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen onder de
12 jaar

€2

Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgen en verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het
Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° a) tot l)
ministerieel besluit dd. 17 december 2021
Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgische kinderen onder de 12 jaar

€ 102,20

€ 17,50

€7

€ 92,20
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Spoedprocedure voor elektronische id. kaarten voor
Belgen gecentraliseerde levering en afhaling door de
burger te Brussel
Spoedprocedure voor Belgische kinderen onder de
12 jaar gecentraliseerde levering en afhaling door de
burger te Brussel
Attest van immatriculatie

€ 134,40

€ 124,70

€4

Art.3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art.4

De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de
30 dagen na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde
retributie zal de inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. In geval van laattijdige
betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de
vervaldag.

Art.5

Het volgende raadsbesluit wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit: het
raadsbesluit dd. 16 december 2021 houdende vaststelling van de retributie op de
elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen.

Art.6

Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de Stad, met vermelding
van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte
gebracht van deze bekendmaking.

Art.7

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën en de dienst burgerzaken.

7. W.V.I. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285, 432, 436 en 447 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de W.V.I., inzonderheid art. 12 en 13;
Gelet op het aangetekend schrijven van de W.V.I. dd. 26 oktober 2021 waarbij de stad Nieuwpoort
uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene vergadering dd. 15 december 2021 om 18.30u;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 december 2021
houdende goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van W.V.I. dd. 15
december 2021;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 16-06-2021;
2. Begroting 2022;
3. Kennisneming ontslag 2 bestuurders: mevrouw Rita Demaré (Hooglede) en de heer Dirk
Verwilst (Meulebeke);
4. Benoeming 2 bestuurders;
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
6. Mededelingen.
Overwegende dat in het verleden dhr. Jos Decorte aangeduid werd als vertegenwoordiger voor de
stad Nieuwpoort in de algemene vergaderingen van de W.V.I.;
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;
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Overwegende dat de gemeenteraad ná de buitengewone algemene vergadering van W.V.I.
plaatsvindt; dat het college van burgemeester en schepenen dd. 14 december 2021 een beslissing
genomen heeft op basis van de ontvangen documenten; dat deze bekrachtigd dient te worden door de
gemeenteraad in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 december 2021 houdende
goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van W.V.I. dd. 15
december 2021, te bekrachtigen.

Art.2.

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

8. KOSTELOZE GRONDAFSTAND LOUISWEG.
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. 22 september 2020 aan de bvba Desmet, Yannick,
Cleyemeereweg 4, 8432 Middelkerke tot bouwen 19 vakantiewoningen, gelegen Louisweg, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E diverse nummers (doss. O/2020/128 OMV_2020096872); dat o.a. volgende voorwaarde opgenomen werd in de omgevingsvergunning:
- Langs de Louisweg wordt een zone van 1 m privaat domein kosteloos overgedragen aan de stad
Nieuwpoort;
Gelet op het opmetingsplan van beëdigd landmeter-expert Philip Derck dd. 4 november 2021;
Gelet op de mail van Notariskantoor Wim Maes dd. 26 oktober 2021 houdende vraag tot kosteloze
grondafstand Louisweg;
Gelet op het schrijven van Notariskantoor Wim Maes dd. 24 november 2021 houdende kosteloze
afstand Louisweg;
Gelet op de mail van Notariskantoor Wim Maes dd. 2 december 2021 houdende ontwerpakte tot
kosteloze afstand Louisweg door DEGO;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 december 2021
houdende kennisname kosteloze afstand Louisweg door DEGO;
Overwegende dat volgend goed overgedragen wordt aan de stad:


Lot A, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69B34, 69E27, 69Z26, kadastraal gekend onder Sectie E nummer
69W37 P0000, met een oppervlakte van 34 m²:



Lot B, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69T26, 69S26, 69L35, 69R26, 69P26 en 69N26, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69X37 P0000, met een oppervlakte van 62 m²:



Lot C, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69M26, 69L26, 69K26, 69G26, 69Y33 en 69L35, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69Y37 P0000, met een oppervlakte van 56 m²:



Lot D, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69B26, 69A26, 69T33, 69V33, 69Z25 en 69Y25, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69Z37 P0000, met een oppervlakte van 67 m²:

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 december 2021
houdende splitsing gronden langsheen Louisweg voor kosteloze afstand naar het openbaar domein,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2e Afd., Sectie E diverse nummers;
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Overwegende dat langsheen de Louisweg een zone van 1 m kosteloos overgedragen wordt aan de
stad Nieuwpoort om toegevoegd te worden tot het openbaar domein; dat de over te dragen gronden
met een totale oppervlakte van 219 m² opgenomen werden in het opmetingsplan opgemaakt door
beëdigd landmeter-expert Philip Derck dd. 4 november 2021;
Overwegende dat alle kosten, rechten en erelonen voor de overdracht ten laste vallen van de
overdrager;
Overwegende dat de grond kosteloos overgedragen wordt om op te nemen in het openbaar
domein van de stad;
BESLUIT:
Art.1.

Art.2.

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

De ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door DEGO goed te keuren voor volgend
goed:


Lot A, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69B34, 69E27, 69Z26, kadastraal gekend onder Sectie E nummer
69W37 P0000, met een oppervlakte van 34 m²:



Lot B, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69T26, 69S26, 69L35, 69R26, 69P26 en 69N26, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69X37 P0000, met een oppervlakte van 62 m²:



Lot C, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69M26, 69L26, 69K26, 69G26, 69Y33 en 69L35, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69Y37 P0000, met een oppervlakte van 56 m²:



Lot D, een perceel voorgrond, gelegen langs de Louisweg, gekadastreerd onder Sectie E,
deel van nummers 69B26, 69A26, 69T33, 69V33, 69Z25 en 69Y25, kadastraal gekend
onder Sectie E nummer 69Z37 P0000, met een oppervlakte van 67 m²:
Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan Notariskantoor Wim Maes.

9. LASTENBOEK CONCESSIE KINDERBOERDERIJ - UITBATING BOERDERIJBAR.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 juni 2021 om tijdens
de zomermaanden en weekends in september de accommodatie van de cafetaria van de
kinderboerderij ter beschikking te stellen voor uitbating aan Oma’s IJs;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 oktober 2021
houdende verlenging uitbating cafetaria kinderboerderij herfstvakantie;
Gelet op het lastenboek concessie Kinderboerderij – uitbating boerderijbar;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat er om in een definitieve oplossing voor de gebruiksgelegenheid van de
kinderboerderij te voorzien, een nieuw lastenboek uitgeschreven wordt;
Overwegende dat met dit lastenboek gepoogd wordt om een kwalitatief hoogstaande uitstraling en
exploitatie van de cafetaria van de kinderboerderij te voorzien;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het lastenboek betreffende de concessie Kinderboerderij – uitbating boerderijbar, goed te
keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, de dienst communicatie en de dienst
toerisme.
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10. BEHEER EN AANPLANTEN VAN STRAATBOMEN 2022 - 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. 7 december 2021
houdende de aanvaarding van het bestek TD-GR-D2022-02 Aanplanten en beheer straatbomen 2022
en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het bestek TD-GR-D2022-02 Aanplanten en beheer straatbomen 2022, opgemaakt door
de technische dienst;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD-GR-D2022-02: Aanplanten en beheer straatbomen 2022 en de algemene
uitvoeringsregels;
Overwegende dat de kostenraming 200.000,00 EUR (incl. BTW) bedraagt;
Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42 van de wet dd. 17 juni 2013 gegund kan worden
bij middel van open aanbesteding;
Overwegende dat het jaarlijks aanplanten van bomen kadert in het bomenplan 2020-2025, waarbij
het streefdoel is om 4.000 nieuwe bomen aan te planten op het grondgebied Nieuwpoort;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder AR225000 Bomenplan ‘4000’;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD-GR-D202-02 Aanplanten en beheer straatbomen 2022, 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 200.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

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

11. GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 2022 - 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;
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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. 7 december 2021
houdende aanvaarding van het bestek TD-GR-D2022-01 Groenaanleg en groenonderhoud 2022 en
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het bestek TD-GR-D2022-01 Groenaanleg en groenonderhoud 2022, opgemaakt door de
technische dienst;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD-GR-D2022-01: Groenaanleg en groenonderhoud 2022 en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de kostenraming 200.000,00 EUR (incl. BTW) bedraagt;
Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42 van de wet dd. 17 juni 2013 gegund kan worden
bij middel van open aanbesteding;
Overwegende dat met de opdracht Groenaanleg en groenonderhoud 2022 taken uitbesteed
kunnen worden die niet passen binnen het reguliere takenpakket groenonderhoud van de groendienst;
dat hierdoor de performantie van de werking verhoogd wordt;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 068000, Groene Ruimten;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD-GR-D2022-01 Groenaanleg en groenonderhoud 2022, 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 200.000 EUR (incl.
BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

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

12. BEBLOEMING 2022 - 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. 7 december 2021
houdende aanvaarding van het bestek TD-GR-D2022-03 Bebloeming 2022 en ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het bestek TD-GR-D2022-03 Bebloeming 2022, opgemaakt door de technische dienst;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek TD-GR-D2022-03: Bebloeming 2022 en de algemene uitvoeringsregels;
Overwegende dat de kostenraming 170.000,00 EUR (incl. BTW) bedraagt;
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Overwegende dat de opdracht ingevolge artikel 42 van de wet dd. 17 juni 2013 gegund kan worden
bij middel van open aanbesteding;
Overwegende dat met de opdracht TD-GR-D2022-03 Bebloeming 2022 voorzien wordt in een
seizoenwisselende stadsbebloeming in straten en pleinen met hangschalen en bloembakken;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 068000, Groene Ruimten;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD-GR-D2022-03 Bebloeming 2022, 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 170.000,00 EUR
(incl. BTW).

Art.3.

De opdracht te plaatsen bij openbare aanbesteding.

Art.4.

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

13. AANVAARDING SCHENKING DOOR DHR. ERWIN PELGRIM.
De Raad,
Gelet op art. 40 en art. 41 § 13 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
dd. 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 november 2021
betreffende het aanvaarden van een schenking door de heer Erwin Pelgrim Marktstraat 10/12 8620
Nieuwpoort aan het patrimonium van de stad:
-

Metalen doos met 11 ektachromes. (grote kleuren dia's van de jachthaven);
Luchtfoto (kleur) van 2m x 1m (Nieuwpoort en Nieuwpoort Baden);
Glasraampje met gele rand van 0,30m x 0,20m (foto jachthaven vlotkom);
Mooie kader met de eretekens van WOI van De Vuyst Theophile (plus het kenteken van de
Genie, zijn eenheid, en 8 frontstrepen);
Vuurkaart, Oudstrijderskaart en een Entlassungsschein WOII van De Vuyst Theophile.

Overwegende dat de stadsarchivaris deze schenking gunstig adviseert;

BESLUIT:
Art.1.
Art.2.

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

De schenking door de heer Erwin Pelgrim Marktstraat 10/12 8620 Nieuwpoort aan het
patrimonium van de stad te aanvaarden:
Metalen doos met 11 ektachromes. (grote kleuren dia's van de jachthaven);
Luchtfoto (kleur) van 2m x 1m (Nieuwpoort en Nieuwpoort Baden);
Glasraampje met gele rand van 0,30m x 0,20m ( foto jachthaven vlotkom);
Mooie kader met de eretekens van WOI van De Vuyst Theophile (plus het kenteken van de
Genie, zijn eenheid, en 8 frontstrepen);
vuurkaart, Oudstrijderskaart en een Entlassungsschein WOII van De Vuyst Theophile.
Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, de archivaris, de schenker, het
diensthoofd reken- en belastingdienst en de wd. financieel directeur.

14. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPELEWEST 2022-2025
GR dd. 27 januari 2022
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De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juni 2020 houdende samenwerkingsovereenkomst SpeleWest
2020;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2021 houdende verlenging samenwerkingsovereenkomst
SpeleWest zomer 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 januari 2022 houdende
goedkeuring SpeleWest 2022-2025;
Gelet op de evaluatie van VZW WVA waarbij de verdeling van deelnames als volgt meegedeeld
werd:
2020
-

2021

Middelkerke:
Veurne:
Nieuwpoort:
Koksijde:
De Panne:

52%
29%
4%
9%
6%

Middelkerke:
Veurne:31%
Nieuwpoort:
Koksijde:
De Panne:

41%
11%
9%
8%

Gelet op de voorgestelde bijdragen van alle gemeenten:
-

-

Gemeente Middelkerke zorgt voor gratis aangepaste locaties in Lombardsijde en het
onderhoud ervan, voorziet een budget van 6.000 EUR, t.o.v. 2021 een verhoging van
2.000 EUR.
Stad Veurne voorziet een budget van 6.000 EUR, t.o.v. 2021 een verhoging van 2.000 EUR.
Stad Nieuwpoort voorziet een budget van 4.000 EUR, idem als 2021.
Gemeente Koksijde voorziet een budget van 4.000 EUR, idem als 2021.
Gemeente De Panne voorziet een budget van 4.000 EUR, idem als 2021.

Gelet op de vraag van alle partners om de werking verder te zetten voor de zomer 2022, omdat
elke speelpleinwerking de meerwaarde duidelijk erkent, en voor de stabiliteit van het project de
overeenkomst af te sluiten tot en met 2025;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een nieuwe overeenkomst af te sluiten waarin deze
wijzigingen zijn opgenomen;
BESLUIT:
Art.1.

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

Volgende samenwerkingsovereenkomst aan te nemen:

TUSSEN
Stadsbestuur Nieuwpoort, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 7 en vertegenwoordigd door de
burgemeester en de algemeen directeur, en hierna ‘het bestuur’ genoemd,
EN
VZW Westhoek Vrijetijd Anders, vertegenwoordigd door Dhr. Patrick Masson, directeur,
Rijselstraat 98 te 8900 Ieper, en hierna ‘WVA’ genoemd,
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :
Artikel 1 : Aard van de overeenkomst :
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De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van een bovenlokale speelpleinwerking voor
kinderen met een beperking, i.s.m. vzw Metgezel, vzw Tandem West, en de gemeenten De Panne,
Koksijde en Middelkerke en steden Nieuwpoort en Veurne.
-speelpleinwerking op werkdagen in juli en augustus;
-speelpleinwerking in de andere schoolvakanties.
Binnen deze samenwerking schenken WVA en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een
goede communicatie om tot een goede samenwerking te komen.
Artikel 2 : Engagementen van WVA :
-zorgt voor de algemene en logistieke organisatie en coördinatie van speelpleinwerking SpeleWest;
-zoekt gemotiveerde animatoren à rato van 1 begeleider voor 3 kinderen, en zorgt voor vorming en
coaching;
-draagt zorg voor de gekozen locatie voor SpeleWest als een goede huisvader;
-zorgt voor de intake en de inschrijving van de kinderen;
-werkt mee aan diverse kortingstarieven;
-zorgt voor bekendmaking van SpeleWest, samen met de partners;
-zorgt voor drukwerk, speelgoed en ander materiaal, catering en andere inrichtingskosten;
-zorgt voor een billijke spreiding van kinderen uit de 5 partnergemeenten a rato van de investering;
-zorgt voor duidelijke registratie en transparante boekhouding;
-zorgt voor een duidelijke planning van de activiteiten en communicatie hierrond;
-zorgt voor de nodige verzekeringen;
-zorgt voor een evaluatierapport en -moment na elke schoolvakantie in onze stuurgroep;
-engageert er zich toe te onderzoeken in welke mate een bijkomende locatie noodzakelijk is om aan
het vermoedelijk stijgend aantal deelnemers te voldoen;
-engageert er zich toe de nodige inspanningen te leveren ten einde maximale subsidiëring bij de
hogere overheden te bekomen.
Artikel 3 : Engagementen van de besturen :
-De besturen zorgen voor een budget voor de tewerkstelling van animatoren/jobstudenten volgens
onderstaand akkoord van de Stuurgroep SpeleWest dd. 02.12.2021:
De Panne : 4.000 EUR per jaar;
Koksijde : 4.000 EUR per jaar;
Nieuwpoort : 4.000 EUR per jaar;
Veurne : 6.000 EUR per jaar;
Middelkerke : 6.000 EUR per jaar (locatie + poetsploeg inbegrepen);
-De Besturen duiden de jeugdconsulent aan als contactpersoon;
-De Besturen verzorgen de lokale communicatie en kondigen SpeleWest aan via hun
informatiekanalen (infokrant, publicaties, website, sociale media);
-De Besturen zorgen mee voor de aanmeldingen van kinderen en animatoren vanuit hun gemeente.
Artikel 4 : Duur van de overeenkomst :
Deze overeenkomst wordt gesloten voor vier kalenderjaren: 2022-2023-2024-2025 en wordt jaarlijks
geëvalueerd in de Stuurgroep SpeleWest.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de jeugddienst.

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

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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