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STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie, 
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Besloten Zitting
4. SUBSIDIE WIJZIGING LETTER THUISHAVEN VISSERSVAARTUIG 

De Raad,

Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op besluit van college van burgemeester en schepenen dd. 3 maart 2020 houdende de 
goedkeuring subsidie wijziging letter thuishaven vissersvaartuig; 

Overwegende dat er momenteel 4 vissersvaartuigen zijn die Nieuwpoort als thuishaven hebben: 

- Z279

- N86

- N116

- N93

Overwegende dat de reder van de N86 een nieuw vaartuig heeft bijgekocht, de Z63; 

Overwegende dat de Z63 vanaf maart in Nieuwpoort zal aanmeren en tegen deze zomer vis op 
onze veiling zal brengen; 

Overwegende dat de Z85 in Duinkerke ligt en niet direct meer zal terugkeren naar Nieuwpoort; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de Z63 een vaste ligplaats toe te kennen aan de Kaai, en 
de plaats te geven van de Z85; 

Overwegende dat in het kader van de commercialisering en promotie van de Nieuwpoortse vismijn 
en de visveiling wordt voorgesteld om een subsidie te geven aan reders die hun letter van de 
thuishaven te wijzigen naar Nieuwpoort (N); 

Overwegende dat dit de toeristische visibiliteit bevordert, het komt namelijk niet goed over dan er 
twee vaartuigen in Nieuwpoort liggen met een Z; 

Overwegende dat hierdoor de band met de thuishaven Nieuwpoort versterkt wordt; 

Overwegende dat bij de wijziging van de letter van de thuishaven de volgende aanpassingen 
dienen te gebeuren: 

- Afleveren nieuwe zeebrief;

- Wijziging meetbrief;

- Aanpassen letter op schip;

- Aanpassen benaming op netten en kisten;

Overwegende dat de kosten vooral voor het wijzigen van officiële documenten betreft en moeilijk 
berekend kunnen worden; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om een subsidie te geven ten bedrage van € 1.000 voor de 
wijziging van de letter van de thuishaven; 

Overwegende dat aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden vooraleer deze subsidie kan 
worden toegekend: 
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- Thuishaven = Nieuwpoort;

- Minimaal 6 maanden per jaar vis op de Nieuwpoortse visveiling zetten;

- Na toekennen van de subsidie moet het vaartuig minimaal 2 jaar Nieuwpoort als thuishaven 
hebben;

Overwegende dat de subsidie pas aangevraagd kan worden als de wijziging officieel werd 
aangevraagd en goedgekeurd door de officiële instanties. De nodige bewijzen dienen te worden 
voorgelegd samen met een officiële aanvraag vooraleer de subsidie kan worden uitbetaald; 

 Overwegende dat wordt voorgesteld om de subsidie terug te vorderen als nadien blijkt dat niet 
voorwaarden voldaan werd; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 050000 (AR 6492000);

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

Art.1. Een subsidie te kennen ten bedrage van € 1.000 aan vissersvaartuigen met Nieuwpoort als 
thuishaven, die de letter van het vissersvaartuig wijzigen naar Nieuwpoort (N) als 
tussenkomst in de onkosten voor deze wijziging. 

Art.2. Aan volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

- Thuishaven = Nieuwpoort;

- Minimaal 6 maanden per jaar vis op de Nieuwpoortse visveiling zetten;

- Na toekennen van de subsidie moet het vaartuig minimaal 2 jaar Nieuwpoort als thuishaven 
hebben.

Art.3. De subsidie moet worden aangevraagd met een officiële aanvraag en de bewijzen van de 
toekenning van het nieuwe nummer. 

Art.4. De subsidie is terugvorderbaar als nadien blijkt dat niet werd voldaan aan de voorwaarden.  

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst lokale economie, de redercentrale, reders, 
financiële dienst en de financieel directeur.  

Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur De Voorzitter
Benoit Willaert Rik Lips

Nieuwpoort, 9 april 2020
Voor eensluidend afschrift:

De Algemeen Directeur De Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


