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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 24 MAART 2022
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, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Bert Gunst: Schepen verontschuldigd voor agendapunt 12

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de gemeenteraadszitting dd. 24 februari 2022 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 24 FEBRUARI 2022 - 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. 24 februari 2022 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:

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

Art.1.

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad dd. 24 februari 2022 goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. BELASTING PLAATSRECHTEN VOOR MARKTEN – EXTRA TARIEF
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over 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;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2019 houdende vaststelling van de belasting
plaatsrechten markten;
Gelet op het advies van de wd. financieel directeur houdende de mogelijkheid om de plaatsrechten
markten ook elektronisch te kunnen betalen;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022 houdende
de goedkeuring invoering van een 6-maanden abonnement voor de wekelijkse markt;
Overwegende dat markten een bezetting van openbaar domein inhouden en dat de Stad
Nieuwpoort een dergelijke bezetting wil belasten;
Overwegende dat standwerkers eigen specifieke producten aanbieden, verschillend van andere
marktkramers; dat kunstenaars, zangers, goochelaars e.d. een heel andere groep vormen; dat het
daarom verantwoord is om andere tarieven aan te rekenen;
Overwegende dat de Stad een vergoeding vraagt voor het gebruik van de elektriciteit;
Overwegende dat de markten al enkele jaren onder druk staan. Ook in Nieuwpoort zijn er de
laatste jaren een aantal vaste kramen weggevallen;
Overwegende dat er tijdens het seizoen meer marktkramers komen zonder een vast abonnement
op risico. Zij krijgen dan een standplaats via lottrekking de dag zelf;
Overwegende dat vastgesteld werd dat, door de herschikking van de markt en door de
coronamaatregelen, niet altijd geschikte en voldoende plaatsen beschikbaar waren voor de risico’s;
Overwegende dat het tijdens het seizoen (april – oktober) wekelijks een puzzel is om alle risico’s
een plaats te geven;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een seizoensabonnement (1 april – 30 september) in te
voeren om deze risico’s wekelijks een vaste plaats te geven op de markt. Dit zal in iedereen zijn
voordeel zijn;
Overwegende dat de prijs voor een marktkramer gedurende deze 6 maanden op risico in totaal
normaal € 162 per strekkende meter bedraagt aan de huidige tarieven;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een 6-maanden abonnement in te voeren van 1 april
t.e.m. 30 september en toe te voegen aan de belasting plaatsrechten markten 2020-2025;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het tarief voor het 6-maanden abonnement vast te leggen
op € 145 per strekkende meter. Dit is iets goedkoper dan de normale tarieven op risico;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden aan de marktkramers om
voortaan ook elektronisch te betalen voor de belasting plaatsrechten markten;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een 6-maanden abonnement van 1 april t.e.m. 30 september voor de markt toe te voegen
aan de belasting plaatsrechten markten en vast te leggen op € 145 per strekkende meter.

Art.2.

De belasting dient per overschrijving, contant of elektronisch betaald te worden. Bij gebrek
aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de marktkramers, de dienst secretarie, de dienst financiën
en de dienst lokale economie.

3. AANKOOP VAN EEN GROTE STRAATVEEGMACHINE VOOR DE TECHNISCHE DIENST GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
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 en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op de vraag van de heren Dirk Desaever, coördinator technische dienst uitvoering en
Frederik De Groote, teamverantwoordelijke netheid openbaar domein om een dossier op te starten tot
aankoop van een nieuwe grote straatveegmachine;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dd. 7 december 2021 de opstart
van een dossier tot aankoop van een nieuwe grote straatveegmachine (timing opstart begin 2022 –
levering begin 2023) goedkeurde;
Overwegende dat de cel netheid over twee grote RAVO straatveegmachines beschikt;
Overwegende dat de oudste RAVO straatveegmachine in 2010 in dienst genomen werd;
Overwegende dat deze straatveegmachine recentelijk terug met de nodige kosten opnieuw
bedrijfsklaar gemaakt werd;
Overwegende dat deze straatveegmachine begin volgend jaar bijna 13 jaar oud zal zijn, wat zeer
oud is voor een grote straatveegmachine;
Overwegende dat deze straatveegmachine aan vervanging toe is; dat gelet op de timing, tussen
opstart dossier en levering voertuig tegenwoordig al vlug een jaar zit; dat het noodzakelijk is om een
dossier op te starten tot aankoop van een nieuwe grote straatveegmachine;
Overwegende dat er twee grote veegmachines nodig zijn om gans het grondgebied Nieuwpoort te
bestrijken (voor veegvuil, bladeren, zand; onkruid,…);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2022 houdende
de goedkeuring van het bestek TD/FDG/2022/01: “Aankoop van een grote straatveegmachine” dd. 28
februari 2022 en voor een ramingsbedrag van 240.000,00 (incl. BTW) voor de grote
straatveegmachine + 45.000,00 EUR (incl. BTW) voor een driejarig onderhoudscontract;
Overwegende dat door de aankoopdienst een bestek TD/FDG/2022/01: “Aankoop van een grote
straatveegmachine” dd. 28 februari 2022 opgemaakt werd om een leverancier aan te stellen voor
bovenvermelde opdracht;
Overwegende dat de oude straatveegmachine overgelaten zal worden;
Overwegende dat het ramingsbedrag voor het leveren van een nieuwe straatveegmachine
240.000,00 EUR (incl. BTW) + 45.000,00 EUR (incl. BTW) voor een driejarig onderhoudscontract (incl.
BTW) bedraagt;
Overwegende dat de opdracht kan gegund worden bij open procedure;
Gelet op het gunstig advies van de preventieadviseur Dominique Vandenbohede;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in 2022 onder beleidsitem 011902 Beheer en
onderhoud patrimonium;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het bestek TD/FDG/2022/01: “Aankoop van een grote straatveegmachine” dd. 28 februari
2022 te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor de levering vast te leggen op 240.000,00 (incl. BTW) voor de grote
straatveegmachine + 45.000,00 EUR (incl. BTW) voor een driejarig onderhoudscontract.

Art.3.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing, het bijzonder bestek
TD/FDG/2022/01: “Aankoop van een grote straatveegmachine” dd. 28 februari 2022 en de
algemene uitvoeringsregels.

Art.4.

De opdracht te gunnen bij open procedure.

Art.5.

Volgende gunningscriteria te aanvaarden, nl. de prijs 15%, technische waarde 30%, demo
40% en waarborgtermijn 5% en dienst na verkoop 10%.
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Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de centrale aankoopdienst, het diensthoofd reken- en
belastingdienst, de preventieadviseur Dominique Vandenbohede, de coördinator technische
dienst uitvoering en de wd. financieel directeur.

4. REGLEMENT ERETITEL AMBASSADEUR VAN DE STAD NIEUWPOORT.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 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. 21 december 2017 houdende hervaststelling van welke opdrachten
van werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 november 2021 tot het
opmaken van een reglement voor het instellen van een ambassadeurschap voor de stad Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022 houdende
de vraag aan de gemeenteraad voor goedkeuring van een reglement voor de toekenning van een
ambassadeurschap;
Overwegende dat, om een ambassadeurschap toe te kennen aan individuele personen of groepen
van personen, een reglement nodig is om een standaard vast te leggen; dat volgend voorstel van
reglement gedaan wordt:
Art. 1: De eretitel ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ kan uitgereikt worden binnen verschillende
vakgebieden en beleidsdomeinen.
Art. 2: De titel ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ kan enkel aan individuele personen worden
uitgereikt.
Art. 3: Met de eretitel van ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ wil de stad Nieuwpoort:
 Een blijk van appreciatie geven aan hen die bijzondere verdiensten hebben op het vlak
van sectorpromotie en -spreiding binnen de stad Nieuwpoort maar tegelijk ook over de
stadsgrenzen heen;
 Een blijvende band creëren tussen de stad en zijn ambassadeurs;
 De ambassadeurs betrekken bij het vakgebonden beleid van de stad Nieuwpoort.
Art. 4: De titel wordt toegekend ad vitam.
Art. 5: Het toekennen van de eretitel gebeurt door de gemeenteraad, op voordracht van het college
van burgemeester en schepenen.
Art. 6: Kunnen als kandidaat worden voorgedragen, alle personen, al dan niet wonend in de stad
Nieuwpoort, met een vaststaande sectorgebonden activiteit in Nieuwpoort wier uitstraling het
lokale vlak overstijgt.
Art. 7: Het staat het college van burgemeester en schepenen vrij, voorafgaand aan een toekenning
van de titel, advies in te winnen bij zowel stedelijke adviesraden als bij andere personen of
instanties.
Art. 8: Ambassadeurs van de Stad Nieuwpoort, zullen worden uitgenodigd op alle door de stad
georganiseerde activiteiten.
Art. 9: De eretitel van ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ wordt uitgereikt tijdens een ontvangst
door het stadsbestuur. Bij die gelegenheid ontvangt de ambassadeur een oorkonde en een
geschenk in natura van de stad. De titel kan in geen geval aanspraak maken op een financiële
vergoeding, prijs of verloning.
Overwegende dat de nodige kredieten voor de ontvangst en de geschenken voorzien zijn onder
beleidsitem 071000 – Feesten en plechtigheden – AR 6143001 – receptie en representatiekosten;
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BESLUIT:
Art.1.

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

Het reglement voor het instellen van een ambassadeurschap voor de stad Nieuwpoort, als
volgt goed te keuren:
Art. 1: De eretitel ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ kan uitgereikt worden binnen
verschillende
vakgebieden en beleidsdomeinen.
Art. 2: De titel ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ kan enkel aan individuele personen
worden uitgereikt.
Art. 3: Met de eretitel van ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ wil de stad Nieuwpoort:
 Een blijk van appreciatie geven aan hen die bijzondere verdiensten hebben op het
vlak van sectorpromotie en -spreiding binnen de stad Nieuwpoort maar tegelijk
ook over de stadsgrenzen heen;
 Een blijvende band creëren tussen de stad en zijn ambassadeurs;
 De ambassadeurs betrekken bij het vakgebonden beleid van de stad Nieuwpoort.
Art. 4: De titel wordt toegekend ad vitam.
Art. 5: Het toekennen van de eretitel gebeurt door de gemeenteraad, op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 6: Kunnen als kandidaat worden voorgedragen, alle personen, al dan niet wonend in de
stad Nieuwpoort, met een vaststaande sectorgebonden activiteit in Nieuwpoort wier
uitstraling het lokale vlak overstijgt.
Art. 7: Het staat het college van burgemeester en schepenen vrij, voorafgaand aan een
toekenning van de titel, advies in te winnen bij zowel stedelijke adviesraden als bij
andere personen of instanties.
Art. 8: Ambassadeurs van de Stad Nieuwpoort, zullen worden uitgenodigd op alle door de
stad georganiseerde activiteiten.
Art. 9: De eretitel van ‘Ambassadeur van de Stad Nieuwpoort’ wordt uitgereikt tijdens een
ontvangst door het stadsbestuur. Bij die gelegenheid ontvangt de ambassadeur een
oorkonde en een geschenk in natura van de stad. De titel kan in geen geval
aanspraak maken op een financiële vergoeding, prijs of verloning.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst onthaal en aan alle diensten Vrije Tijd.

5. VERLENGEN SUPPORT BACKUP & DISASTER RECOVERY SOLUTION (NODE 1)
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 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. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
Gelet op het raadsbesluit dd. 6 maart 2018 houdende de gunning van een backup & disaster
recovery solution;
Overwegende dat de backup & disaster recovery solution van het stadsbestuur bestaat uit 2
fysieke appliances (= 2 fysieke servers, elk voorzien van 48TB aan storage, die in een cluster
gecombineerd zijn om te voorzien in zowel de lange termijn als de dagdagelijkse backupvereisten voor
het stadsbestuur en het herstellen van aangetaste servers bij bv. encryptie van data,…);
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Overwegende dat de eerste appliance aangekocht werd op 6 maart 2018 en de support eind deze
maand komt te vervallen;
Overwegende dat er na het verlopen van de support geen updates meer uitgevoerd kunnen
worden van het onderliggende besturingssysteem, er geen componenten zoals harde schijven,
controllers, enz. meer vervangen worden bij defecten, er niet langer gebruikt gemaakt kan worden van
de supportdesk bij incidenten,…;
Overwegende dat de onderliggende hardware van deze appliance de status van end-of-life
bereikte en niet langer ondersteund zal worden;
Overwegende dat de fabrikant een mooi voorstel uitwerkte ter vernieuwing van de support en
hardware van deze node om de bedrijfscontinuïteit van het stadsbestuur verder te kunnen verzekeren
op het vlak van backup en disaster recovery;
Overwegende dat de fabrikant de verouderde appliance gratis zal vervangen door een nieuwe
appliance (=hardware) bij het afsluiten van een verlenging van het supportcontract voor de komende 3
jaar;
Overwegende dat dit overeenstemt met een korting van 22.513,20 EUR (excl. BTW) (waarde van
de te leveren hardware);
Overwegende dat de fabrikant in afwachting van de levering van de nieuwe appliance de support
zal aanhouden om de bedrijfscontinuïteit verder te garanderen;
Overwegende dat de dienst informatica een bijzonder grote tevredenheid kent over de huidige
backup en disaster recovery solution en de pro actieve support die gegeven wordt door het support
team van de fabrikant;
Overwegende dat het beschikken over een degelijke oplossing in deze tijden onontbeerlijk is (we
horen dagelijks in het nieuws dat bedrijven slachtoffer worden van cybercriminaliteit, aanvallen,…);
Overwegende dat deze oplossing voldoet aan alle opgelegde eisen in het kader van de afgesloten
cyberfraude verzekering;
Overwegende dat een 2-ledige cluster nodig is om aan de benodigde capaciteit voor zowel korte
als lange termijn backup te voldoen;
Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien onder beleidsitem 011904 ICT;
BESLUIT:
Art.1.

Het verlengen van het bestaande supportcontract voor de initiële node uit de backup &
disaster recovery cluster met drie jaar te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

Het ramingsbedrag voor het verlengen van de support en de bijhorende node vast te leggen
op € 98.000,00 EUR (excl. BTW).

Art.3.

De opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art.4.

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

6. WIJZIGING REGLEMENT NACHTWINKELS, CBD SHOPS EN PRIVATE BUREAUS VOOR
TELECOMMUNICATIE
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op art. 56 § 1, 56 § 2, 56 § 3-1°, 56 § 3-3°,56 § 3-4°, 56 § 3-5° en art. 286 van het decreet
lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;
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Gelet op de wet dd. 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 over de
openingsuren;
Gelet op het raadsbesluit dd. 7 november 2019 betreffende de goedkeuring reglement
nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 betreffende de politieverordening openbare rust, de
openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast;
Gelet op het schrijven van het VVSG dd. 1 december 2021 houdende het advies op de huidige
reglementering met betrekking tot het reglement op nachtwinkels in Nieuwpoort;
Gelet op het positief advies van PZ Westkust op de wijziging van dit reglement;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022 houdende
de wijziging van het reglement voor nachtwinkels, CBD Shops en private bureaus voor
telecommunicatie;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 februari 2022 betreffende de verdaging van het voorstel voor
aanpassing reglement nachtwinkels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2022 houdende
wijziging van het reglement voor nachtwinkels, CBD Shops en private bureaus voor telecommunicatie;
Overwegende dat de wet op de bepaling van de openingsuren niet van toepassing zijn in
badsteden en in Nieuwpoort. In principe mogen alle winkels 24/24 en 7/7 open zijn;
Overwegende dat ingevolge de wet dd. 1 april 2016 tot wijziging van de wet dd. 10 november 2006
over de openingsuren we als badplaats alsnog een gemeentelijk reglement kunnen opstellen met
openingsuren voor winkels;
Overwegende dat er door de opening van een nieuwe winkel in de Langestraat meerdere klachten
binnen gekomen zijn omtrent de openingsuren van de verschillende winkels in de binnenstad;
Overwegende dat we momenteel enkel kunnen terugvallen op het reglement voor de nachtwinkels,
maar dat de betrokken winkels hier niet volledig onder vallen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de ‘kleinhandelszaken’ toe te voegen aan het reglement
en de openingsuren hiervoor vast te leggen tussen 5 u. en 22 u.;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de GAS-sanctie bij een overtreding vast te leggen op
250 EUR en toe te voegen aan de politieverordening dd. 24 juni 2021;
Overwegende dat het goedgekeurde voorstel voor aanpassing reglement nachtwinkels niet volledig
en niet het goedgekeurde reglement dd. 7 november 2019 was;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het besluit van het college van burgemeester en
schepenen en reglement dd. 1 februari 2022 in te trekken;
BESLUIT:
Art.1.

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

De aanpassing aan het reglement voor de nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor
telecommunicatie als volgt goed te keuren:

Artikel 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar
niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt
uitgebaat.



vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres
en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet dd. 10 november
2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.



nachtwinkel: een vestigingseenheid die:
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a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de
rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
c) een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt


privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke
vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten



CBD shops: een vestigingseenheid die:
a) Producten gerelateerd aan drugs verkoopt
b) Er zijn 2 verschillende vormen te vinden: Cannabidiol (CBD) en Tetrahydrocannabinol
(THC)



Kleinhandelszaak: Een vestigingseenheid die een handelsactiviteit uitoefent die bestaat uit
kleinhandel



vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel,
CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de wet dd. 10 november
2006



uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel, CBD shops of
privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de Burgemeester nadat voldaan is aan
een aantal uitbatingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden
op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort die, rekening houdend met de
begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, worden beschouwd als een
kleinhandelszaak, nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie.
Artikel 3. Algemene openingsuren voor kleinhandelszaken
§ 1.
Iedere vestigingseenheid op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort die voldoet aan
de definiëring van een “kleinhandelszaak” mag open zijn tussen 5 u. en 22 u.
§ 2.
Eenmalige, herhaaldelijke of periodieke uitzonderingen op de openingsuren vermeld
in §1 zijn mogelijk. Hiertoe beslist het College van Burgemeester en Schepenen op individuele
of algemene wijze op basis van een aanvraag van een uitbater, vereniging van
kleinhandelszaken of op eigen initiatief. Deze uitzonderingen kunnen beperkt worden tot een
deel van het grondgebied.
§ 3.
Permanente uitzonderingen op de openingsuren vermeld in § 1 worden toegestaan
nadat de vestigingseenheid een vergunning tot vestiging en uitbating van een “nachtwinkel”
verkrijgt.
Artikel 4. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
§ 1. In afwijking van artikel 6, c) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot
nachtwinkels verboden: vóór 18 u. en na 1 u. van zondag tot en met donderdag, en vóór 18 u.
en na 3 u. op vrijdag en zaterdag.
§ 2. In afwijking van artikel 6,d) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot
private bureaus voor telecommunicatie verboden: vóór 5 u. en na 20 u.
Artikel 5. Vestigingsvergunning
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§ 1. De vestiging van een nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie is
onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester
en Schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag
in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van een daartoe voorzien
aanvraagformulier.
§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van
een nachtwinkel, CBD shops of van een private bureaus voor telecommunicatie weigeren op
grond van:
2.1.

de ruimtelijke ligging van de handelszaak

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of CBD shops verleend
indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:
-

Marktstraat

-

Albert I laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan

-

Lombardsijdestraat

-

Oostendestraat

-

Langestraat

-

Kaai

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie
verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:
-

Marktstraat

-

Albert I Laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan

-

Lombardsijdestraat

-

Oostendestraat

-

Langestraat

-

Kaai

Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze
gebieden dat het aantal vestigingen van nachtwinkels, CBD shops en/of privaat bureaus voor
telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.
2.2. de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.
Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de
politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en
rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen.
Artikel 6. Uitbatingsvergunning
§ 1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor
telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement, moet de uitbater schriftelijk een
uitbatingsvergunning aanvragen bij de Burgemeester door middel van een aanvraagformulier
waarvan een model als bijlage is gehecht aan dit reglement.
§ 2. Voor de nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie die worden
opgericht na de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen een
vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot
uitbatingsvergunning.
§ 3. Voor de nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan
op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen
een periode van 3 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een
uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de
definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.
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§ 4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de Burgemeester en kan enkel worden
verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
1. een brandveiligheidsonderzoek:
een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet
aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
brandweer.
2. een financieel onderzoek:
een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van
welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door de financiële dienst van de Stad Nieuwpoort.
3. een stedenbouwkundig onderzoek:
een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij
wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige
vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Omgeving. Dit onderzoek is niet van
toepassing voor vestigingseenheden die over een vestigingsvergunning beschikken.
4. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten:
een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of
enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
§ 5. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een
aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning.
De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de
uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de
duurtijd.
De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot
de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.
§ 6. De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting
voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
§ 7. De Burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.
§ 8. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de
Burgemeester.
§ 9. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel, CBD shops of privaat bureau voor telecommunicatie en
kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een
andere vestigingseenheid.
§ 10. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de Burgemeester.
§ 11. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.
Artikel 7. Politiemaatregelen en strafbepalingen
§ 1. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de Burgemeester de sluiting bevelen

GR dd. 24 maart 2022

blz. 12
van de nachtwinkels, CBD shops en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden
uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement.
§ 2. Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen
zoals voorzien in artikelen 19 tot en met 22 van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
§ 3. Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van
deze politieverordening overeenkomstig artikel 119bis van het decreet lokaal bestuur bestraft
met:
• een administratieve geldboete van maximum 250 euro
• een administratieve schorsing of intrekking van de door de stad afgeleverde toelating of
vergunning voor de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie
• een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor
telecommunicatie.
Artikel 8. Overige bepalingen
§ 1. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286
van het decreet lokaal bestuur.
§ 2. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur,
worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank van Veurne.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de dienst omgeving, het
afdelingshoofd TD, het afdelingshoofd administratieve diensten, het diensthoofd veiligheid en
preventie en de politiezone Westkust.

7. GOEDKEURING AFHANDELING FINANCIEEL DOSSIER STRATEGISCHE VEILIGHEIDS- EN
PREVENTIEPLANNEN 2020-2021. WERKINGSJAAR 2021.
De Raad,
Gelet op art. 41, art. 285 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de
gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de staat te genieten in het kader van de
overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en
preventieplannen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische
veiligheids- en preventieplannen 2018-2019;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit dd. 3 juli
2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 24 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit dd. 3 juli 2019
betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019,
gewijzigd bij koninklijk besluit dd. 24 december 2020;
Gelet op de goedkeuring door de ministerraad dd. 30 en 31 maart 2004 van de krachtlijnen van de
strategische veiligheids- en preventieplannen;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgingsen evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden
van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020 zijn gepubliceerd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 4 januari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit dd. 5
december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling
van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de
strategische veiligheids- en preventieplannen 2020;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 25 februari 2021 waarbij de verlenging van het strategisch
veiligheids- en preventieplan 2021 goedgekeurd werd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2022 betreffende
goedkeuring afhandelingsvoorstel financieel dossier strategische veiligheids- en preventieplannen
2020-2021. Werkingsjaar 2021;
Overwegende dat de opmaak van de financiële afhandeling noodzakelijk is om de subsidies van de
strategische veiligheidsplannen 2020-2021 voor het werkingsjaar 2021 te kunnen vorderen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het afrekeningsvoorstel van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het
werkingsjaar 2021 voor het bedrag van 196.835,11 EUR goed te keuren.

Art.2.

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

8. DEFINITIEVE VASTSTELLING NAAM VOOR DE STRAAT IN DE NIEUWE WIJK GELEGEN
LANGS DE HEMMESTRAAT T.H.V. HUISNUMMER 24.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen voor de Nederlandse Gemeenschappen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 november 2021 betreffende de principiële goedkeuring van de
benaming Steenstraat, toe te kennen aan de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat
ter hoogte van het huisnummer 24;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022
betreffende de sluiting van het onderzoek de commodo en incommodo geopend op 28 december
2021 tot 26 januari 2022;
Overwegende dat er geen bezwaren ontvangen werden;
Overwegende dat de benaming Steenstraat voor de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de
Hemmestraat ter hoogte van het huisnummer 24 definitief goedgekeurd kan worden;
BESLUIT:

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

Art.1.

De benaming Steenstraat aan de straat in de nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat ter
hoogte van het huisnummer 24 definitief goed te keuren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst bevolking.

9. BOUWEN VAN JEUGD- EN SPORTCOMPLEX - GOEDKEURING AANBESTEDINGSDOSSIER
De Raad,
Gelet op art. 40, art. 41 en art 285 van 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;
GR dd. 24 maart 2022

blz. 14
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2016 houdende vaststelling van de
aannemingsvoorwaarden en gunningswijze tot het aanstellen van een ontwerper voor het bouwen van
een sportzaal en jeugdcentrum met bijhorende omgevingsaanleg;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 augustus 2017
houdende gunning van de opdracht ‘Studieovereenkomst– bouwen van een sportzaal en
jeugdcentrum met omgevingsaanleg’ aan Avapartners Architects & Planners cvba Olmenstraat 54 te
8020 Oostkamp;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20 maart 2018 houdende
goedkeuring van het definitief schetsontwerp van de sportzaal en jeugdcentrum met omgevingsaanleg
met raming 10.045.352,86 EUR (excl. BTW) of 12.154.876,96 EUR (incl. BTW) en opdracht tot
opmaak voorontwerp;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 januari 2019
houdende niet goedkeuring van het voorontwerp dd. 7 juli 2018 en diverse besparingsmaatregelen
door te voeren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 augustus 2019
houdende de goedkeuring van de raming van AVA architects en partners dd. 27 juni 2019 de totale
bouwkostraming, excl. erelonen, ten bedrage van 9.196.110,00 EUR (excl. BTW) of
11.127.293,10 EUR (incl. BTW) en de totale budgetteringskost incl. ereloon, veiligheidscoördinatie,
technisch verslag en archeologie na de besparingsronde zijnde 12.077.293,00 EUR (incl. BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 oktober 2019
houdende goedkeuring van het aangepaste schetsontwerp van 20 september 2019 mits rekening te
houden met de suggesties van Inter en de Brandweer en raming ten bedrage van 9.196.110,00 EUR
(excl. BTW) of 11.127.293,10 EUR (incl. BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 oktober 2020 waarbij
het totale budget vastgelegd werd van 13.000.000 EUR (incl. BTW, ereloon, all-in) voor de financiering
van uitbouw jeugdwerking, huis van het kind, centralisatie en optimalisering jeugddienst, sanitaire
voorzieningen voor buitenvoetbalvelden, en atletiek, sportzaal incl. aanhorigheden en burelen voor
sport- en jeugddienst;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 december 2020
houdende de goedkeuring van schetsontwerp dd. 20 november 2020 en het all-in budget van
13.000.000 EUR;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 april 2021 houdende
goedkeuring van het voorontwerp dd. 19 maart 2021 met netto bouwkost van 9.327.267,66 EUR (excl.
BTW) of 11.285.993,87 EUR (incl. BTW) (all-in bouwkost + studies 12.999.335,79 EUR (incl. BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 november 2021
houdende de melding van de extreme prijsstijgingen in de bouwsector ten gevolge van de
coronapandemie en de beslissing om de opsplitsing van het bouwproject in eerste instantie niet uit te
voeren, doch in aanbesteding te voorzien dat bepaalde posten niet uitgevoerd moeten worden zonder
dat hiervoor schadevergoeding betaald moet worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 februari 2022
houdende de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het jeugd- en
sportcentrum;
Gelet op het ingediende aanbestedingsdossier dd. 2 maart 2022 van Juxta dat sluit op een netto
bouwkost van 9.859.846,59 EUR (excl. BTW) en een totaal bouwbudget van 13.129.465,53 EUR (incl.
BTW);
Overwegende dat Inter dd. 16 maart 2021 bevestigde dat de gemaakte opmerkingen goed
verwerkt werden in het voorontwerp plan/nota, een aantal suggesties naar verdere uitwerking zijn
planmatig opgenomen in de aanbestedingsplannen;
Overwegende dat het overzicht van de raming:
Kostenraming studiebureau + extra kosten uitrusting

Totaal (btw excl.)

Totaal (btw incl.)
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Sporthal

6.304.964,76

7.629.007,37

Jeugdcomplex

3.138.334,78

3.797.385,08

Omgevingsaanleg

266.497,12

322.461,52

Omgevingsaanleg jeugd

150.049,94

181.560,42

9.859.846,59

11.930.414,37

Totaal

Overwegende dat in het voorziene budget van de meerjarenplanning de kosten naast de
bouwkundige werken ingerekend worden; dat deze als volgt geraamd wordt:
Andere kosten

Totaal
(excl. btw)

Totaal
(incl. btw)

Ereloon

835.175,05

1.010.561,81

Los meubilair
Veiligheidscoördinatie, technisch verslag, sloopopvolgingsplan,
archeologienota, mogelijkse sanering vervuilde zone

45.310

54.825,1

65.400

79.134,00

Nutsaansluitingen

37.100

44.891,00

982.985,05

1.189.411,91

Totaal

Overwegende dat de totale kosten voor de bouw van de sporthal, jeugdcomplex, omgevingsaanleg
en bijhorende andere kosten voor studies, … als volgt geraamd worden:
Totaal

Totaal (excl. btw)

Totaal (incl. btw)

Totale kosten (bouw + studies)

10.842.831,64

13.119.826,28

Overwegende dat dit totale ramingsbedrag aanbestedingsdossier van 13.119.826,28 EUR, 0,92%
boven het vooropgestelde budget van 13 milj. EUR valt;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure met Europese bekendmaking;
Overwegende dat de technische dienst, de sportdienst en de jeugddienst het
aanbestedingsdossier grondig nagezien hebben en dat vastgesteld werd dat aan de vooropgestelde
afspraken gehouden werd en dat het mogelijk is om in dergelijk gebouw een professionele jeugdsportwerking te organiseren;
Overwegende dat het voor het ontvangen van de 900.000,00 EUR subsidies en de optimale
werking van de sport en speelpleinwerking noodzakelijk is dat er snel vooruitgang in het dossier
gerealiseerd wordt;
Overwegende dat in de loop van maart 2022 een bericht vanuit de Vlaamse Gemeenschap
departement cultuur en jeugd een bericht verwacht wordt inzake de toekenning van de gevraagde
subsidies (60% op jeugd);
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie Bouwen van een sporthal en tennishal AR
2215007 en beleidsitem 074000 actieplan 400 actie 408;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie Jeugdcomplex AR 2215007 en beleidsitem
075000, actieplan 400 actie 408;

BESLUIT:
Art.1.

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

Het voorliggend aanbestedingsdossier dd. 2 maart 2022, met netto bouwkost raming van
9.859.846,59 EUR (excl. BTW) of 11.930.414,37 EUR (incl. BTW) (all-in bouwkost + studies
13.119.826,28 incl. BTW) goed te keuren.
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Art.2.

Het bestek en lastenvoorwaarden met nr. TDG_0510_D2016-75_ dd. 2 maart 2022 voor de
opdracht “Bouwen van jeugd en sportcomplex”, opgesteld door de ontwerper Avapartners
Architects & Planners cvba Olmenstraat 54 te 8020 Oostkamp goed te keuren.

Art.3.

De opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure met Europese bekendmaking.

Art.4.

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

10. BIJKOMENDE FINANCIËLE STEUN NIEUWPOORT CONCERT BAND
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. 21 december 2017 houdende definitie dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten, wijziging en hervaststelling;
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
van 6 juli 2012;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 september 2008 betreffende de vergoeding van 1.000,00 EUR per
opdracht bij een bezetting van minimum 20 personen en een maximum van 8 stadsopdrachten per
dienstjaar voor de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort en de Nieuwpoort Concert Band;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari 2021
betreffende de goedkeuring van volgende stadsopdrachten 2021 voor de NCB:
13/05/2021
23/05/2021 (optie)
03/07/2021
29/08/2021
Najaar 2021

Zeewijding (Hemelvaartsdag)
Visserijfeesten
opening toeristisch seizoen
Sint-Bernardusfeesten
eigen concert

Gelet op het schrijven dd.1 december 2021 van de Nieuwpoort Concert Band betreffende vraag tot
steun wegens 4 niet uitgevoerde stadsopdrachten tijdens de coronapandemie;
Overwegende dat de Nieuwpoort Concert Band in 2020 al een bijkomend bedrag van 3.000 EUR
ontvangen heeft uit het noodfonds voor de verenigingen tijdens de coronapandemie;
Overwegende dat de Nieuwpoort Concert Band de inkomsten van de verkoop van de dranken
tijdens hun Herfstconcert ook gekregen heeft;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 071903 – ‘projectsubsidies
aan verengingen’;
Overwegende dat deze uitgave kadert onder actie 4.1.1 ‘erkende verenigingen krijgen een toelage
op basis van hun werking’;
BESLUIT:

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

Bijkomende financiële steun te geven ten bedrage van 3.000 EUR aan de Nieuwpoort
Concert Band doordat de stadsopdrachten 2021 niet uitgevoerd konden worden wegens de
coronapandemie.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst cultuur, het diensthoofd reken- en
belastingdienst en de wd. financieel directeur.

11. STEUN PALLIATIEVE ZORG 2022
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 2022 betreffende
aanvraag steun;
Gelet op de mail van Ives Merlevede dd. 4 maart 2022 betreffende gunstig advies van de stedelijke
gezinsraad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2022 houdende
steun Palliatieve Zorg 2022;
Overwegende dat de organisatie Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende gratis en 24 op 24 u.
palliatieve ondersteuning aanbiedt. In 2021 begeleidde het team 553 palliatieve patiënten, ook in
Nieuwpoort (2020: 458 patiënten);
Overwegende dat Palliatieve Zorg zich toelegt op comfortzorg, pijnbehandeling, psychosociale
ondersteuning, enz. bij palliatieve patiënten en hun familie binnen de thuiszorg. Daarnaast voorziet de
vzw o.a. ook vormingen en advies aan hulpverleners en vrijwilligers;
Overwegende dat de organisatie gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.
Deze subsidie dekt een groot deel van de personeelskomst, maar niet de werkingskosten en is ruim
onvoldoende 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 BE57 7775 9645 8635
te storten op naam van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende Steun, Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide;
Overwegende dat Nieuwpoort op 1 januari 2022 11.485 inwoners telde, wat de financiële steun
voor dit jaar op 1.148,5 EUR brengt;
Overwegende dat de financiële steun van Stad Nieuwpoort in 2021 1.165,9 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:

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

Art.1.

Voor het werkjaar 2022 een financiële steun van 0,10 EUR per inwoner, zijnde 1.148,5 EUR,
toe te kennen aan de organisatie Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende Steun, Stovestraat 2A,
8600 Diksmuide met rekeningnummer BE57 7775 9645 8635.

Art.2.

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

12. ADVIESRAAD VOOR SENIOREN - WIJZIGING LEDEN
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41, 304 § 1 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 betreffende het algemeen reglement op de adviesraden;
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Gelet op het raadsbesluit dd. 31 januari 2013 betreffende oprichting adviesraad voor
seniorenbeleid en goedkeuring van de statuten;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad dd. 3 januari 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 januari 2019
betreffende voorstel tot behoud van de adviesraden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 19 februari 2019 betreffende adviesraad seniorenraad (her)vastelling
statuten 2019;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 betreffende adviesraad seniorenraad (her)vaststelling
statuten 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 juni 2019 betreffende
adviesraad voor seniorenbeleid - aanstelling leden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juli 2019 betreffende adviesraad seniorenbeleid – aanstelling
leden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 januari 2020
betreffende adviesraad voor seniorenbeleid – wijziging leden;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 mei 2020 betreffende adviesraad voor seniorenbeleid –
aanstelling en ontslag leden;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2022 via de
verscheidene akte nam van het verslag vergadering seniorenraad dd. 24 januari 2022 waarin het
ontslag aan bod kwam;
Overwegende dat volgende leden van de adviesraad voor seniorenbeleid hun ontslag hebben
ingediend:
-

Okra Nieuwpoort: Rosanne Bruneel
Inwoner Willem Vantorre
Overwegende dat volgende kandidaturen ontvangen werden namens:

-

Okra Nieuwpoort, Anne Marie Leniere

BESLUIT:
Art.1.
-

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

Volgende leden te ontslaan uit de adviesraad voor de senioren:
Okra Nieuwpoort: Rosanne Bruneel
Inwoner Willem Vantorre

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 18 JA, 1 NEEN EN 1 ONGELDIG:
Art.2.
Art.3.

Volgende leden aan te stellen voor de adviesraad voor de senioren:
Okra Nieuwpoort, Anne Marie Leniere
Kennis van dit besluit te geven aan de dienst toerisme, de dienst communicatie en de
seniorenraad.

13. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VERMOTE: NIEUWPOORT TOONT DAT ZE GEEN
LGBTQ+-HAAT AANVAARDT.
De Raad,
Gelet op art. 21, 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de mail van Raadslid Vermote dd. 17 maart 2022 waarbij hij verzoekt om een punt toe te
voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 24 maart 2022;
Overwegende dat Raadslid Vermote volgend voorstel van punt overmaakte:
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Nieuwpoort toont dat ze geen LGBTQ+-haat aanvaardt:
Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Overwegende dat homo- en transfobiehaat jammer genoeg ook de dag van vandaag aanwezig
blijft in de maatschappij;
Overwegende dat de Vlaamse overheid, via het agentschap wegen en verkeer, gemeenten wil
stimuleren om een regenboogzebrapad aan te leggen, met als doel er in elke gemeente eentje te
leggen.
Overwegende dat het agentschap wegen en verkeer zowel de aanleg als het onderhoud van het
regenboogzebrapad voor zijn rekening neemt;
Art 1: Richten van een aanvraag aan het agentschap wegen en verkeer met de vraag om in
Nieuwpoort een regenboogzebrapad aan te leggen.
Overwegende dat het raadslid ter zitting zijn voorstel toelicht;
Overwegende dat de burgemeester voorstelt om het punt te verdagen vermits het nodige inmiddels
werd gedaan en het voorgestelde verzoek aldus zonder voorwerp geworden is;
BESLUIT:
Art.1.

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

Het voorstel van Raadslid Vermote is verdaagd.

De Voorzitter schorst de zitting van de gemeenteraad om over te gaan tot behandeling van de raad
voor maatschappelijk welzijn om 20:29 uur.
De Voorzitter heropent de openbare zitting van de gemeenteraad om 20:31 uur.
14. 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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