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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING OP 28 APRIL 2022
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, 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
Frans Lefevre: Schepen

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 maart 2022 werden ter inzage gelegd acht dagen
voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. NOTULEN GEMEENTERAAD DD. 24 MAART 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 maart 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;
Overwegende dat Raadslid Rousseau een opmerking maakt over de notulen van de vorige zitting
voor wat betreft de redactie van het toegevoegd punt door Raadslid Vermote inzake het
regenboogzebrapad; dat volgens het Raadslid het punt niet ‘verdaagd’ werd, maar het ‘zonder
voorwerp’ werd verklaard;
Overwegende dat de Voorzitter voorstelt om de notule niet aan te passen;
BESLUIT:

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

Art.1.

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

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. VERNIEUWEN VAN DE KINDERLAAN TUSSEN ELISALAAN EN ALBERT I-LAAN –
ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING.
De Raad,
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Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, zoals gewijzigd door de wet dd. 16 februari 2017;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit dd. 22 juni 2017;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 juni 2021 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de lokaal bestuur Koksijde, lokaal bestuur Nieuwpoort, de
I.W.V.A. en de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) voor enerzijds
het project 1 de heraanleg van de Kinderlaan tussen de Zeedijk en de Albert-I-laan en anderzijds
project 2 de heraanleg van de Kinderlaan (gewestweg) tussen de Albert-I-laan en de
Spreeuwenberg/Elisalaan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 januari 2022
houdende goedkeuring van het voorontwerpdossier van de opdracht ‘Vernieuwen van de Kinderlaan
tussen Elisalaan en Albert I laan’;
Gelet op het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2022 houdende goedkeuring om
het ontwerpdossier van de opdracht ‘Vernieuwen van de Kinderlaan tussen Elisalaan en Albert I-laan’
aan de gemeenteraad voor te leggen;
Overwegende dat het project de inkomzone van Nieuwpoort en Koksijde zal opwaarderen; dat er
veilige enkelrichtingsfietspaden voorzien worden; dat er onthard wordt en groen voorzien wordt;
Overwegende dat de uit te voeren werken het volgende inhouden:
-

Het aanleggen van een regenwaterriolering met bezinkputten, alsook een DWA-riolering
tussen de Franslaan en Albert I-laan;

-

Het aanleggen van een nieuwe toplaag in asfalt;

-

Het aanleggen van voetpaden in grijze betonstraatstenen;

-

Het aanleggen van enkelrichtingsfietspaden in rode asfalt;

-

Het aanleggen van groenzones;

Overwegende dat het ontwerpdossier als volgt samengesteld is:
-

Plan 1 – situatieplan en grondplan bestaande toestand;

-

Plan 2 – grondplan ontworpen toestand rioleringswerken;

-

Plan 3 – grondplan ontworpen toestand wegeniswerken;

-

Plan 4 – type-dwarsprofielen en typedetailtekeningen;

-

Bestek;

-

Kostenraming;

Overwegende dat de kostenraming bij ontwerpdossier als volgt bedraagt:
SAMENVATTING
Rioleringswerken tlv Koksijde
Wegeniswerken tlv Koksijde
Rioleringswerken tlv Aquaduin
Wegeniswerken tlv Nieuwpoort
ALGEMEEN TOTAAL

TOTAALPRIJS
(BTW excl.)
29.266,65
104.254,06
119.595,17
126.449,49
379.565,37

BTW (21%)
0,00
21.893,35
0,00
26.554,39
48.447,75

TOTAALPRIJS
(BTW incl.)
29.266,65
126.147,41
119.595,17
153.003,88
428.013,12
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Overwegende dat de opdracht gegund kan worden bij openbare aanbesteding;
Overwegende dat op de opdracht de volgende voorwaarden van toepassing zijn: het bijzonder
bestek ‘nr. KS0178 Project 2 - Herinrichting van de KINDERLAAN N355 tussen de Albert I-laan
(Kok)/Albertlaan (Nwp) en de Spreeuwenberg (Kok)/Elisalaan (Nwp)’ opgemaakt door de n.v.
Cnockaert Hoogweg 40 8940 Wervik;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 020000 Vernieuwen
Kinderlaan vak Elisalaan/Albert I Laan;
Overwegende dat deze uitgave niet kadert binnen een specifieke actie;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het ontwerpdossier van de opdracht ‘Vernieuwen van de Kinderlaan tussen Elisalaan en
Albert I-laan’ te aanvaarden en goed te keuren.

Art.2.

De kostenraming ten bedrage van 428.013,12 EUR (incl. BTW), waarvan 153.003,88 EUR
(incl. BTW) ten laste van de stad Nieuwpoort, goed te keuren.

Art.3.

Op de opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing: het bijzonder bestek ‘nr.
KS0178 Project 2 - Herinrichting van de KINDERLAAN N355 tussen de Albert I-laan
(Kok)/Albertlaan (Nwp) en de Spreeuwenberg (Kok)/Elisalaan (Nwp)’ opgemaakt door de n.v.
Cnockaert Hoogweg 40 8940 Wervik.

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.

3. CONCESSIE VOOR TIJDELIJKE UITBATING VAN EEN BAR EN EETSTAND OP SECRET SEA
SESSIONS
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet dd. 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;
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 besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 januari 2022
houdende goedkeuring organisatie secret sea concerten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2022 houdende
goedkeuring concessie voor tijdelijke uitbating van een bar en eetstand op secret sea sessions;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een concessie uit te schrijven voor de tijdelijke uitbating
van een bar en eetstand tijdens secret sea sessions;
Overwegende dat het evenement secret sea sessions op 22 juni, 13 juli, 31 augustus en 14
september 2022 georganiseerd zal worden op vier verschillende locaties in Nieuwpoort met elke
avond telkens twee muziekoptredens door Belgische artiesten die al enige bekendheid genieten;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om de inschrijvingsprijs voor het bekomen van de concessie
te bepalen op 300,00 EUR per evenement;
Overwegende dat er aan de inschrijvers gevraagd zal worden om een plan van aanpak ingedeeld
in vier categorieën op te maken: infrastructuur, personeel, dranken en eetwaren en ervaring. De
opdracht wordt gegund aan de kandidaat met de meeste punten na toepassing van de
gunningscriteria;
Overwegend dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn:
Infrastructuur (25 punten)
Minimale vereisten:
Voorzien van één overdekte constructie voor de bar en één constructie voor de eetstand. De
constructie kan bijvoorbeeld een tent of foodtruck zijn.
Bepaling van de punten:
Omschrijf de sfeer die je creëert met de constructie en welke materialen je hiervoor zal gebruiken.
Maak de opstelling en indeling duidelijk aan de hand van een foto of tekening met afmetingen.
Personeel (25 punten)
Minimale vereisten:
De inschrijver voorziet voldoende personeel om een vlotte bediening te garanderen, een minimale
bezetting van 4 personeelsleden is verplicht. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen kan
bediening aan tafel een vereiste zijn.
Bepaling van de punten:
Maak duidelijk hoeveel personeelsleden tegelijk aanwezig zullen zijn op het evenement en hoe de
taakverdeling zal verlopen. Geef aan hoe er geanticipeerd wordt op de geldende maatregelen zoals
bijvoorbeeld bediening aan tafel.
Dranken en etenswaren (25 punten)
Minimale vereisten:
Het aanbod voorziet minimaal volgende soorten dranken: schuimwijn, 1 fruitbier, 1 sterk bier, 1 pils, 1
witte wijn, 1 rode wijn, 3 soorten frisdranken en water.
Het aanbod etenswaren voorziet minimaal één koude of warme snack en een hapjesbord. Sterke
dranken zijn toegelaten. Er moet voor minimaal één product, zowel bij aanbod dranken als bij
etenswaren, gewerkt worden met een streekproduct.
Bepaling van punten:
Maak in een overzichtelijke tabel duidelijk wat er op de drank- en eetkaart zal staan en wat de
verkoopprijs zal zijn. Hoe origineler, uitgebreider en lokaler (streekproducten) het aanbod is, hoe
hoger de punten. Er zal daarnaast ook rekening gehouden worden met de verkoopprijs.
Ervaring (25 punten)
Minimale vereisten:
Geef een lijst van minstens drie referenties van vergelijkbare diensten die gedurende de laatste drie
jaar werden uitgevoerd met vermelding van de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties
waarvoor de dienst werd aangeboden.
Bepaling van punten:
De lijst van referenties en eventueel alle stukken aan de hand waarvan de inschrijver zijn vakkennis,
bekwaamheid en solvabiliteit meent te kunnen staven.
Overwegende dat de concessionaris ook de kans zal krijgen om een desserten eetstand uit te
baten tijdens de Reuzefeesten op 10 juli 2022, de bijdrage hiervoor bedraagt 150 EUR;
Overwegende dat de gunningscriteria geëvalueerd zullen worden door de volgende jury:
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-

Mevrouw Shana Poley, evenementencoördinator.
Mevrouw Michelle Martens, diensthoofd toerisme.
De heer Jan Ameel, medewerker dienst evenementen;

Overwegende dat er, indien het evenement omwille van een verbod vanwege lokale, Vlaamse of
federale overheid op de organisatie van evenementen n.a.v. geldende coronamaatregelen niet kan
doorgaan, geen concessieprijs geïnd zal worden;
Overwegende dat indien er een beperking op het aantal bezoekers vastgelegd wordt door de
lokale, Vlaamse of federale overheid n.a.v. geldende maatregelen waarbij evenementen tussen 200
en 400 bezoekers niet kunnen doorgaan, de Secret Sea Sessions verplaatst worden naar een latere
datum. De concessienemer wordt meegenomen naar de uitgestelde datum volgens dezelfde
voorwaarden;
Overwegende dat enkele weken voor het evenement een overleg ingepland zal worden met de
uitbater om de geldende coronamaatregelen te bespreken;
BESLUIT:

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

Art.1.

Het lastenboek betreffende concessie voor tijdelijke uitbating van een bar en eetstand tijdens
Secret Sea Sessions op 22 juni, 13 juli, 31 augustus en 14 september 2022 goed te keuren.

Art.2.

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van het
dossier.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de evenementencoördinator, het diensthoofd toerisme, de
aankoopdienst en de wd. financieel directeur.

4. SUBSIDIE RODE KRUIS WERKPAKKEN.
De Raad,
Gelet op art. 41, art. 285 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet dd. 12 juni 2006 houdende vaststelling van het toelaten tot het bedienen van
automatische externe defibrillatoren;
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 overdrachten 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 koninklijk besluit dd. 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden in
zake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van reanimatie;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2022 houdende
verlenging samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige Gemeente” en subsidie;
Overwegende dat het project “Hartveilige Gemeente” sinds 2010 een
samenwerkingsovereenkomst inhoudt tussen het Rode Kruis Nieuwpoort en het stadsbestuur
Nieuwpoort;
Overwegende dat deze overeenkomst hernieuwd dient te worden voor de periode 2021-2022;
Overwegende dat in 2017 en 2019 een subsidie van 2.500 EUR toegekend werd aan het Rode
Kruis Nieuwpoort voor de aankoop van werkpakken;
Overwegende dat het Rode Kruis Nieuwpoort zich engageert tot het geven van AED-opleidingen in
Nieuwpoort tijdens de periode van de samenwerkingsovereenkomst en dat het stadsbestuur
Nieuwpoort als return werkmateriaal aankoopt voor het Rode Kruis;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om een subsidie toe te kennen van 2.500 EUR (incl. BTW)
aan het Rode Kruis Nieuwpoort voor de aankoop van werkpakken;
Overwegende dat de nodige kredieten dienen te worden voorzien onder het beleidsitem 011901Aankoopdienst;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een subsidie ter waarde van 2.500 EUR (incl. BTW) toe te kennen aan het Rode Kruis
Nieuwpoort voor de aankoop van werkpakken.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de aanvrager, de dienst veiligheid en preventie en de
dienst financiën.

5. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2021.
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2012 houdende algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het raadsbesluit dd. 25 juni 2020 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 20202025 met de gebudgetteerde exploitatietoelagen van kerkfabriek Sint-Niklaas;
Gelet op het raadsbesluit dd. 22 oktober 2020 houdende aktename budget 2021 van kerkfabriek
Sint-Niklaas met een gemeentelijke dotatie in de exploitatietoelage van 487,35 EUR;
Gelet op het besluit van de kerkraad van parochie Sint-Niklaas dd. 1 februari 2022 houdende de
vaststelling van de jaarrekening van kerkfabriek Sint-Niklaas dienstjaar 2021;
Gelet op het schrijven en de ontvangen documenten van kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 28 maart
2022 houdende de jaarrekening 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2022 houdende
het voorstel om het dossier ‘jaarrekening 2021 van kerkfabriek Sint-Niklaas’ voor te leggen aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening als volgt sluit:
Exploitatie eigen financieel boekjaar
Overschot/tekort exploitatie N-1
Exploitatie voor toelage
Exploitatietoelage
Gewone exploitatietoelage
Dotatie Stad Nieuwpoort 1,4 % van de gewone
exploitatietoelage
Overschot exploitatie

-

32.481,22
33.069,54
588,32
34.810,78
487,35
35.399,10

Overwegende dat de gemeentelijke toelage van 487,35 EUR niet overschreden werd;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 079005;
BESLUIT:

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

Art.1.

De jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas gunstig te adviseren.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de kerkfabriek Sint-Niklaas en de
Gouverneur van West-Vlaanderen.
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6. AQUADUIN - JAARVERGADERING VAN DEELNEMERS - GOEDKEURING.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 285 en 432 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Aquaduin dd. 23 maart 2022 betreffende de
jaarvergadering van deelnemers van Aquaduin (IWVA ov) dd. 25 mei 2022 om 18.30 u.;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2022 houdende
kennisname van de agenda van de jaarvergadering van deelnemers van Aquaduin dd. 25 mei 2022;
Gelet op de statuten van I.W.V.A.;
Overwegende dat in de jaarvergadering dd. 25 mei 2022 volgende agendapunten behandeld
worden:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 23 december 2021;
2. Verslag van de Raad van Bestuur;
3. Verslag van de commissaris-revisor;
4. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2021;
5. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor;
6. Benoeming commissaris-revisor boekjaren 2022-2023-2024;
7. 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 1.486 stemmen over de aangeduide vertegenwoordigers.
3. 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;
4. Vaststelling van het mandaat dat aan de vertegenwoordigers wordt gegeven met
betrekking tot elk van de punten op de dagorde;
5. Overmaking van een afschrift van de raadsbeslissing terzake aan Aquaduin.
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:
Art.1.

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

De agendapunten van de jaarvergadering van deelnemers van Aquaduin (IWVA ov) dd. 25
mei 2022 goed te keuren.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 17 JA EN 3 NEEN VOOR BERT GUNST, BIJ 19 JA EN 1
ONTHOUDING VOOR FRANS LEFEVRE, BIJ 19 JA EN 1 NEEN VOOR KARIN DEBRUYNEVANCOILLIE EN BIJ 19 JA EN 1 NEEN VOOR PATRICIA MARKEY-DECONINCK:
Art.2.

Dhr. Bert Gunst, dhr. Frans Lefevre, mevr. Karin Debruyne-Vancoillie en mevr. Patricia
Markey-Deconinck aan te stellen als afgevaardigden voor de jaarvergadering van deelnemers
van Aquaduin (IWVA ov) dd. 25 mei 2022.
GR dd. 28 april 2022

blz. 9
Art.3.

Het stemmenaantal waarover de stad Nieuwpoort beschikt binnen de jaarvergadering van
deelnemers van Aquaduin (IWVA ov), 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 betrokkenen, de dienst secretarie en Aquaduin.

7. NIEUW MULTIFUNCTIONEEL ATELIER IN DE KINDERBOERDERIJ – 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;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 november 2016
houdende aanstelling van het studiebureau Lobelle Gistelsesteenweg 112 te 8490 Varsenare als
ontwerper van de architectuurstudie Kinderboerderij;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 augustus 2017
houdende afkeuring van schetsontwerp ingediend dd. 13 februari 2017 ten bedrage van
1.702.533,76 EUR (excl. BTW) of 2.060.065,85 EUR (incl. BTW), opgemaakt door het studiebureau
Lobelle en de vraag om een schetsontwerp in te dienen die zich wel houdt aan het programma van
eisen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 januari 2022
houdende de goedkeuring van het voorontwerp dd. 6 december ten bedrage van 171.350,00 EUR
(excl. BTW) of 207.333,50 EUR (incl. BTW) voor het bouwen van een multifunctioneel atelier
opgemaakt door het studiebureau Lobelle, goedkeuring van het totale budget 229.833,50 EUR (incl.
BTW) voor de aanleg van een nieuw, multifunctioneel atelier in de Kinderboerderij incl. afbraak en
studiekosten en het overige budget van 30.000 EUR duurzaam te besteden voor het aanleggen van
een regenwaterput met pomp voor hergebruik;
Gelet op de het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 maart 2022
houdende de aanvaarding van het prestatie bestek TDG_0605_004 voor de aanleg van een nieuw,
multifunctioneel atelier in de Kinderboerderij ten bedrage van 171.350,00 EUR (excl. BTW) of
207.333,50 EUR (incl. BTW);
Gelet op het ingediende aanbestedingsdossier dd. 15 maart 2022 met nr. TDG_0605_004 voor de
aanleg van een nieuw, multifunctioneel atelier in de Kinderboerderij ten bedrage van 171.350,00 (excl.
BTW) of 207.333,50 EUR (incl. BTW);
Overwegende dat het aanbestedingsdossier een nieuw atelier van 6 meter op 27 meter omvat, dat
de volgende functies bevat: overdekt klaslokaal/berging met groot raampartij dat uitgeeft op overdekte
buitenklas, werkatelier voor klusjes op het terrein, droge en afgesloten opslag voor dierenvoeders,
opslagruimte voor klein en groot educatief materiaal en overdekte opslag voor groot werkmateriaal,
incl. fundering, buitenpad en elektriciteit;
Overwegende dat dit prestatiebestek de noden van de kinderboerderij omschrijft en de aanneming
nog enige vrijheid qua modulering en materialisatie laat teneinde het budget optimaal te beheersen;
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Overwegende dat als gunningscriteria 45 punten op functioneel, ruimtelijk, technische en
ecologische waarde van het conceptidee, 45 punten op prijs en 10 punten op termijn toegekend
worden;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de volledige raming incl. BTW, elektriciteit, studiekosten en afbraakkosten een
totaalbudget van 229.833,50 EUR (incl. BTW) bedraagt en dat het beschikbare budget toereikend is
voor het afbreken van het huidig atelier en vervangen door een nieuw, mooi multifunctioneel atelier;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 052102 technisch in orde
stellen van kinderboerderij, algemene rekening 2215107.
BESLUIT:

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

Art.1.

Het voorliggend aanbestedingsdossier dd. 15 maart 2022 met nr. TDG_0605_004 voor de
aanleg van een nieuw, multifunctioneel atelier in de kinderboerderij van studiebureau Lobelle
ten bedrage van 171.350,00 EUR (excl. BTW) of 207.333,50 (incl. BTW) goed te keuren.

Art.2.

Het bestek en lastenvoorwaarden dd. 15 maart 2022 met nr. TDG_0605_004 voor de aanleg
van een nieuw, multifunctioneel atelier in de kinderboerderij van studiebureau Lobelle,
Gistelsesteenweg 112 te 8490 Varsenare goed te keuren.

Art.3.

De opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.

Art.4.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst toerisme, de coördinator kinderboerderij, de
technische dienst, het secretariaat en de wd. financieel directeur.

8. GECORO: VERVANGEN LEDEN EN PLAATSVERVANGERS MIDDENSTANDORGANISATIES
DOOR LEDEN EN PLAATSVERVANGERS LER.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41, 304 § 2 en 330 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op art. 1.3.3. § 4;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019, gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 27 juni 2019, 30
januari 2020, 28 mei 2020, 25 juni 2020, 27 mei 2021 en 24 februari 2022 waarbij de Gecoro als volgt
wordt samengesteld:
- 4 deskundigen waarvan minstens één vrouwelijke deskundige:
Effectief
Voorzitter: Harry Dierinck
Lieve Donck
Patrick Verbrugge
Etienne Dezeure

Plaatsvervanger
Voorzitter heeft geen plaatsvervanger
Isabelle Deconinck
Yannick Verhelst
Wolfgang Baert

- 3 vertegenwoordigers van de middenstandorganisaties:
Effectief
Carl Debruyne
Yves De Jonckheere
An Gobert

Plaatsvervanger
Daniel Verstraete
André Deleu
Sophie Bellefroid

- 2 vertegenwoordigers van de syndicale organisaties:
Effectief
Dominiek Puype
Hugo Demarcke

Plaatsvervanger
Oueslati Lyes
Peter Debaenst

- 2 vertegenwoordigers van seniorenorganisaties:
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Effectief
Anne Marie Leniere
Christiane Viaene

Plaatsvervanger
Astrid Nijs
Tine Breyne

- 1 vertegenwoordiger van de landbouworganisaties:
Effectief
Geert Defruyt

Plaatsvervanger
Johan Debergh

- mevr. Kelly Maene, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als vaste secretaris van de
Gecoro, de heer Damian Rommens, gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld als
plaatsvervanger secretaris Gecoro;
Gelet op de mail van de dienst Lokale Economie, Landbouw en Visserij dd. 4 september 2020:
Op de laatste vergaderingen van de Lokaal economische raad kreeg ik meermaals de meldingen dat de
vertegenwoordiging in de GECORO niet strookt met de werkelijkheid.
Sedert begin dit jaar heeft de LER een update gekregen en werd de vertegenwoordiging aangepast aan de
werkelijke economische situatie in Nieuwpoort.
We stellen vast dat dit in de GECORO nog niet is aangepast.
De huidige vertegenwoordiging van de middenstandorganisaties klopt niet meer met de werkelijkheid.
De Stad Nieuwpoort heeft begin 2019 beslist om de samenwerking met VNB volledig stop te zetten.
De Shoppinghandelaars hebben geen officiële werking meer en de aangeduide leden zijn niet meer actief of gaan
binnenkort met pensioen.
An Gobert (liberalen) hebben nog geen plaats gekregen in de LER omdat ze nog geen volwaardige werking
hebben.
Maar zij krijgen wel een stem in de GECORO, dit lijkt mij niet logisch.

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2022 akkoord is dat de
huidige vertegenwoordiging in de Gecoro van de middenstandorganisaties niet meer klopt met de
werkelijkheid; dat voorgesteld wordt om de effectieve leden en plaatsvervangers van de
middenstandorganisaties vertegenwoordig in de Gecoro, namelijk:
Effectief
Carl Debruyne
Yves De Jonckheere
An Gobert

Plaatsvervanger
Daniel Verstraete
André Deleu
Sophie Bellefroid

te vervangen door de voorgestelde effectieve leden en plaatsvervangers van de LER:
Effectief
Pelgrim Erwin
Lemmens Wibo
Nowé Steffi

Plaatsvervanger
Boydens Didier
Maenhout Steve
Verdievel Katrien

Overwegende dat de voorgedragen leden en plaatsvervangers voldoen aan art. 304 § 2 van het
decreet lokaal bestuur inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen;
Overwegende dat Raadslid Priem ter zitting opmerkt dat een wissel in de samenstelling van de
Gecoro (die niet het gevolg is van een ontslag dat door het lid zelf werd gegeven of ten gevolge van
de toepassing van het huishoudelijk reglement ingevolge herhaalde afwezigheid) niet tot de
mogelijkheden van de Raad behoort, daar de leden van de Gecoro zijn aangesteld voor een periode
van 6 jaar;
Overwegende dat de Burgemeester voorstelt om deze kwestie nader te bekijken en het punt om
die reden te verdagen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Dit punt wordt verdaagd.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan het secretariaat van de Gecoro, de deputatie WestVlaanderen en de dienst omgeving.

9. VERDELING VAN DE STEMRECHTEN VOOR DE VORMING VAN DE TOEKOMSTIGE
WOONMAATSCHAPPIJ
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blz. 12
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot
wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen gecreëerd wordt;
Gelet op het raadsbesluit dd. 23 september 2021 houdende de afbakening van de
werkingsgebieden voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij;
Gelet op de verdeling van de stemrechten waarbij de Vlaamse regering in elk geval rekening moet
houden met de volgende twee objectieve criteria:
1. De verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente;
2. De verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente, maar zij kan ook rekening
houden met bijkomende criteria die door de gemeenten worden voorgesteld, evenals met het
advies van de gemeenten over het gewicht dat aan elk criterium wordt gehecht;
Gelet op de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend
Erfgoed dd. 7 februari 2022 aan het college van burgemeester en schepenen om criteria voor te
stellen voor de verdeling van de stemrechten over de lokale besturen die deel uitmaken van het
werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij;
Gelet op het verslag van de raad van bestuur van de Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 9 maart
2022 omtrent de onderlinge stemverdeling Algemene Vergadering voor de toekomstige
woonmaatschappij;
Overwegende dat in het verslag van de raad van bestuur van de Woonmaatschappij IJzer & Zee
dd. 9 maart 2022 voorgesteld wordt om elk lokaal bestuur uit het werkingsgebied een gelijk aantal
aandelen te geven;
Gelet op het principe van gelijkwaardigheid van de betrokken lokale besturen van ons
werkingsgebied; dat dit de beste resultaten oplevert voor de besluitvorming, ook inzake het
woonbeleid;
BESLUIT:
Art.1.

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

De stemrechten van de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied in de
algemene vergadering van de toekomstige woonmaatschappij goed te keuren en te verdelen
op basis van volgende criteria en met het hieronder bepaalde gewicht:
Criterium
De verhouding tussen het aantal
huishoudens per gemeente
De verhouding tussen het aantal sociale
huurwoningen per gemeente
Een ander criterium dat verband houdt met
wonen:
Gelijkheid van aandelen onderling in de
gemeenten van het werkingsgebied

Bron
Statbel.fgov.be (meest recente
datareeks)
VMSW en Wonen- Vlaanderen
(meest recente datareeks)

Gewicht
0,01%
0,01%
99,98%

Totaal: 100%

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de provinciegouverneur, de Vlaamse minister van wonen
via het mailadres woonmaatschappij@vmsw.be en de dienst wonen.

10. TOELAGE NIEUWPOORT INTERNATIONAL YOUTH REGGATTA.
De Raad,
Gelet op art.40 en 41-23° van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 maart 2022 houdende
toelage ‘Nieuwpoort International Youth Reggatta’ ;
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Gelet op de vraag van Steven Desloovere, Xoka Events, Zeelaan 16,8620 Nieuwpoort om een
toelage van 5.000,00 EUR te ontvangen voor de organisatie van de ‘Nieuwpoort International Youth
Reggatta’;
Overwegende dat de facturen van de uitgaven in het kader van de ‘Nieuwpoort International Youth
Reggatta’ voorgelegd dienen te worden aan de sportdienst ter staving;
Overwegende dat zij de subsidie zouden gebruiken om de werkingskosten dragelijker te maken;
Overwegende dat de ‘Nieuwpoort International Youth Reggatta’ niet in de evenementenkalender
2022 opgenomen werd en er geen budget voor handen is;
Overwegende dat de facturen gerelateerd aan het evenement voorgelegd dienen te worden
vooraleer ze de toelage ontvangen;
BESLUIT:

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

Art.1.

Een toelage van 5.000,00 EUR toe te kennen aan de ‘Nieuwpoort International Youth
Reggatta’, mits het ontvangen van de gemaakte kosten of de ontvangen facturen.

Art.2.

Het bedrag van 5.000,00 EUR te storten op het rekeningnummer: BE74 4741 0013 0107.

Art.3.

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

11. PERSONEEL - TOETREDING TOT OFP PROLOCUS - 2DE PENSIOENPIJLER (STAD
NIEUWPOORT).
De Raad,
Gelet op art. 40, 184, 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 september 2017
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling, gewijzigd bij besluit van het college van
burgemeester en schepenen dd. 30 januari 2018 en 27 oktober 2020;
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek
luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het
Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2022 houdende
de toetreding tot OFP PROLOCUS om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP
PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;
Gelet op het niet bindend advies van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 27 april 2022 met
advies protocol akkoord;
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel
personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van
haar contractueel personeel;
Overwegende dat tot op heden het bestuur aangesloten was bij de groepsverzekering die na
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze
verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd
hebben;
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft
tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds
het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds);

GR dd. 28 april 2022

blz. 14
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT omgevormd werd tot OFP
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537
155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn
pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig - punten op de agenda van de
algemene vergadering te zetten;
Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele
van de organisatie zelf nastreeft;
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement
mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht
vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers ten
eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt, toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS
zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP
PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende
overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen; dat er ten
derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en dat ten vierde OFP
PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen;
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind
2021 aangehouden werd bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet
in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus
mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van
het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een
statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen;
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties,
cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een
vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage (een bijdrage
uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder
vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het
kaderreglement;
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het
wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten
betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75%
voor actieve aangeslotenen (in dienst van het bestuur), 0% voor passieve aangeslotenen (niet meer in
dienst van het bestuur) moet behaald worden;
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen
nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op
het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het
bestuur ter financiering van latere bijdragen;
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft
(AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor
het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid; dat er
binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt;
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden
vastgelegd op 1.000 EUR per jaar per werkgever en 10 EUR per jaar per aangeslotene en dat deze
bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024;
Overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd,
gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en
medewerkers anderzijds;
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blz. 15
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning;
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met volgende entiteiten een MIPS-groep te
vormen (Stad en OCMW Nieuwpoort) om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden
entiteiten te bevorderen;
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor
het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort
worden aan OFP PROLOCUS;
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen
en voormelde documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 27 april 2022 besproken
worden; dat deze bespreking leidde tot volgend niet bindend advies: protocol akkoord;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger aangeduid moet worden om het bestuur te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS; voorstel schepen van
financiën, Frans Lefevre en vervanger HR manager, Katrien Lesage;
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS meegedeeld moet
worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren;
BESLUIT:
Art.1.



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

Kennis te nemen van en in te stemmen met:
De beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via de
toetredingsakte van OFP PROLOCUS ;
Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement:
o Basisbijdrage= 3%
o Steprate = 5%
o Geen aanvullende toezegging of inhaaltoezegging
o MIPS: Stad en OCMW Nieuwpoort

Art.2.

Kennis te nemen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik
VVSG) en de statuten.

Art.3.

Met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen
VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene
Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Art.4.

In te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in
naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Art.5.

De pensioentoezegging wordt als volgt voorzien: (a) 3% van het pensioengevend loon tot het
plafond voor de berekening van het wettelijke pensioen en (b) 5% van het pensioengevend
loon dat dit plafond overschrijdt.

Art.6.

Het bestuur vormt samen met Stad Nieuwpoort en met OCMW Nieuwpoort een zogenaamde
MIPS-groep.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 1 ONGELDIG, 17 JA, 1 NEEN EN 1 ONTHOUDING VOOR
FRANS LEFEVRE EN BIJ 1 ONGELDIG EN 19 JA VOOR KATRIEN LESAGE:
Art.7.

De heer Frans Lefevre af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
OFP Prolocus. Mevrouw Katrien Lesage aan te duiden als vervanger van voorgaande indien
hij niet aanwezig kan zijn.

Art.8.

De burgemeester en de algemene directeur te machtigen om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Art.9.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst.

12. VRAGEN RAADSLEDEN.
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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.
De Voorzitter schorst de zitting om 21.43u.
De Voorzitter opent de besloten zitting om 21.54u.

BESLOTEN ZITTING
13. AANSTELLING VAN GEWESTELIJKE VASTSTELLERS IN HET KADER VAN DE
HANDHAVING VAN DE PROBLEMATIEK ROND HONDENPOEP EN ZWERFVUIL.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet);
Gelet op het koninklijk besluit dd. 27 december 2013 houdende de vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen zoals bepaald in artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2022
betreffende de aanstelling van de gewestelijke vaststellers in het kader van de handhaving van de
problematiek hondenpoep en zwerfvuil aan de gemeenteraad voor te stellen;
Overwegende dat artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet voorziet dat de inbreuken die bestraft
kunnen worden met administratieve sancties, onder meer vastgesteld kunnen worden door de
gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de Koning bij een
besluit vastgelegd zijn;
Overwegende dat de ambtenaar belast met de vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot administratieve boetes tegelijkertijd moet voldoen aan volgende voorwaarden:
-

Ten minste 18 jaar oud zijn;

-

Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf
bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen
wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan
die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken
voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid;

-

Minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;

-

Voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding;

Overwegende dat volgende gewestelijke personeelsleden de opleiding Gemeentelijke
Administratieve sancties gevolgd hebben:
1. Opleiding politieschool West-Vlaanderen in 2022:
- Jan Lefevre
2. Opleiding Paulo Politieschool, Sprendonckstraat – 9000 Gent in 2021:
- Sonja Wygers
- Ronny Moors
- Jef Hollebecq
- Remco Van Ransbeeck
- Marc Dejaegere
3. Opleiding Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst in 2013:
- Jelle Cambré
Gelet op het brevet waaruit blijkt dat voorgaande personeelsleden de opleiding met gunstig gevolg
voltooid hebben;
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Overwegende dat de gewestelijke personeelsleden enkel als vaststellers werken op vraag van
Stad Nieuwpoort bij bepaalde evenementen. Zij handhaven enkel op zwerfvuil en hondenpoep,
waarna onze sanctionerend ambtenaar (Barbara Wyseure) de vaststelling dient te evalueren en
eventueel een boete kan opleggen;
Overwegende dat de vaststellingen gebeuren in naam van OVAM en de stad Nieuwpoort deze
afhandelt;
BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING EN BIJ EENPARIGHEID:
Art.1.

Jan Lefevre, Sonja Wygers, Ronny Moors, Jef Hollebecq, Remco Van Ransbeeck, Marc
Dejaegere en Jelle Cambré aan te stellen als gewestelijk vaststellers voor de gemeentelijke
administratieve sancties voor Stad Nieuwpoort voor de vaststelling van overtredingen op de
wet dd. 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.

Art.1.

Kennis van dit besluit te geven aan OVAM, de milieudienst, het diensthoofd technische dienst
en de dienst netheid.

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

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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