STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 27
AUGUSTUS 2020.
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, Eddy Louwie, Arnel Lemaire,
Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
3. AANPASSING REGLEMENT AANMOEDIGINGSPREMIE VERWERVEN VISSERSVAARTUIG
De Raad,
Gelet op art. 40,41, 285 en art. 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 27 december 1996 houdende de goedkeuring voor een
aanmoedigingspremie voor het verwerven van een vissersvaartuig;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 waar de visserij een centrale plaats heeft gekregen en
verschillende acties werden opgenomen om de Visserij in Nieuwpoort te bevorderen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 augustus 2020
houdende de goedkeuring van de aanpassing aan het reglement voor een aanmoedigingspremie
verwerven vissersvaartuig;
Overwegende dat het huidige reglement niet meer werd aangepast sedert 27 december 1996;
Overwegende dat er in 2020 2 nieuwe vaartuigen bijkomen in de Nieuwpoortse Vismijn en het de
ambitie is om minstens nog 1 extra vaartuig aan te trekken de komende jaren;
Overwegende dat de aanpassing van het huidige reglement noodzakelijk is aangezien de premie
nog wordt uitgedrukt in oude Belgische franken;
Overwegende dat het toegekende bedrag van 100.000 Bfr in die 24 jaar nooit werd geïndexeerd;
Overwegende dat in het oude reglement ook een artikel staat dat de premie enkel kan bekomen
worden bij het verwerven van een eerste vissersvaartuig;
Overwegende dat de N82 aangekocht werd ter vervanging van de N116 en in principe niet in
aanmerking komt voor deze premie;
Overwegende dat de meeste rederijen meerdere vaartuigen in de vaart hebben en hierdoor niet in
aanmerking komen voor deze premie;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het reglement aan te passen zodat dit een extra stimulans
kan betekenen om nieuwe vaartuigen aan te trekken in Nieuwpoort;
Overwegende dat in het oude reglement stond dat minimum 75% van de totale aangevoerde
hoeveelheid vis door het vaartuig in Belgische vissershavens, voor verkoop aangeboden in de vismijn
te Nieuwpoort;
Overwegende dat voorgesteld wordt om dit percentage te verlagen naar 60 % omdat gevreesd
wordt dat 75% te veel is;
Overwegende dat aan volgende voorwaarden voldaan moet worden:
-

Het vissersvaartuig dient Nieuwpoort als thuishaven te hebben.

-

De premie wordt éénmalig uitbetaald na een periode van 12 maanden, na de eerste verkoop
door het vaartuig in de vismijn te Nieuwpoort.
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-

Gedurende deze periode van 12 maanden dient minimum 60 % van de totale aangevoerde
hoeveelheid vis door het vaartuig in Belgische vissershavens, voor verkoop aangeboden in de
vismijn te Nieuwpoort.

-

De premie is gelijk aan het bedrag van de vismijnrechten gedurende deze periode betaald op
de vangsten aangeboden ter verkoop in de Stedelijke vismijn van Nieuwpoort door het
betreffende vaartuig. De premie kan maximaal € 3.000 bedragen.

-

De premie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Overwegende dat er momenteel 2 vissersvaartuigen zijn die in aanmerking komen voor deze
premie: N82 en N63;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 050000 (AR 6492000);
BESLUIT:
Art.1.

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

Het reglement voor de aanmoedigingspremie voor verwerven van een vissersvaartuig aan te
passen en goed te keuren:

-

Een premie wordt toegekend bij de aankoop van aan vissersvaartuig.

-

Het vissersvaartuig dient Nieuwpoort als thuishaven te hebben.

-

De premie wordt éénmalig uitbetaald na een periode van 12 maanden, na de eerste verkoop
door het vaartuig in de vismijn te Nieuwpoort.

-

Gedurende deze periode van 12 maanden dient minimum 60 % van de totale aangevoerde
hoeveelheid vis door het vaartuig in Belgische vissershavens, voor verkoop aangeboden in de
vismijn te Nieuwpoort.

-

De premie is gelijk aan het bedrag van de vismijnrechten gedurende deze periode betaald op
de vangsten aangeboden ter verkoop in de Stedelijke vismijn van Nieuwpoort door het
betreffende vaartuig. De premie kan maximaal € 3.000 bedragen.

-

De premie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de redercentrale, reders,
financiële dienst en de financieel directeur.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 27 augustus 2020
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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