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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 21 JUNI 2018 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. RETRIBUTIE OP ANALOOG INGEDIENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. 
 
Aanvragen om een omgevingsvergunning moeten digitaal worden ingediend. 
Aanvragen die analoog worden ingediend dienen door de gemeentelijk administratie zelf digitaal 
verwerkt. Deze dienstverlening brengt bijkomende kosten teweeg. 
Een retributie ten bedrage van € 100 per ingediende analoge aanvraag voor deze bijkomede kosten is 
dan ook gerechtvaardigd. 
 
 
2. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE ALGEMENE VERGADERING DD. 1 JUNI 2018. 
BEKRACHTIGING BESLUIT CBS DD. 22 MEI 2018. 
 
Aan de raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 mei 
2018 houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van 
Woonmaatschappij IJzer en Zee op 1 juni 2017, te willen bekrachtigen. 
De heer Frans Lefevre werd eerder reeds, bij raadsbesluit dd. 31 januari 2013, aangesteld als 
vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort. 
 
3. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING 
AANDEELHOUDERS DD. 27 JUNI 2018. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de algemene vergadering dd. 27 juni 
2018 van de Gemeentelijke Holding n.v.  in vereffening. De raad wordt tevens verzocht het besluit van 
het college van burgemeester en schepenen dd. 5 juni 2018 houdende de aanstelling van de heer 
Eddy Louwie als vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort, te willen bekrachtigen. 
 
 
4. STRAATNAAM – NIEUW PLEIN TER HOOGTE VAN HET CULTUREEL CENTRUM YSARA EN 
DE DIENSTWEG HAVENGEUL. 
 
Er dient aan het nieuwe plein, gelegen aan het cultureel centrum Ysara en de Dienstweg Havengeul, 
een naam toegekend. De benaming “Fabreplein” wordt voorgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen.  
  
 
5. AANKOOP VAN EEN LICHTE VRACHT RIJBEWIJS C VOOR DE GROENDIENST EN EEN 
BESTELWAGEN MET GESLOTEN LAADBAK VOOR DE ELEKTRICIENS - GOEDKEURING. 
 
Er wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop een lichte vracht voor de groendienst en een 
bestelwagen voor de elektriciens. Het gaat hier om voertuigen die worden aangekocht ter vervanging 
van versleten voertuigen. De totale kostprijs wordt geraamd op 75.000 EUR (btw incl.). 
 
6. AANSTELLEN ARCHITECT VOOR KLEINE ARCHITECTUUROPDRACHTEN 
 
Aangezien er voor diverse kleine werken een omgevingsvergunning nodig is, waarvoor de 
medewerking van een architect vereist is, is het wenselijk hiervoor een raamcontract te hebben. De 
technische dienst kan beroep doen op externe adviezen/dienstverlening om zo tot een kwaliteitsvol 
behoud, gebruik en beheer van het stadspatrimonium te komen.  
 
7. GEBRUIKSOVEREENKOMST VOLKSTUINTJES STATIONSLAAN - GOEDKEURING 
 
De ingebruikname van de volkstuin Stationslaan moet gepaard gaan met een gebruiksovereenkomst 
tussen de gebruikers en de Stad Nieuwpoort. Aan de raad wordt gevraagd de modaliteiten ervan goed 
te keuren. 
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8. LEVEREN EN PLAATSEN FUNCTIONELE OPENBARE VERLICHTING LEOPOLDPARK – 
GOEDKEURING. 
 
De opdracht voorziet het leveren en plaatsen van functionele openbare verlichting in het Leopoldpark. 
Hierdoor zal de veiligheid in de wintermaanden verhogen. De kostprijs wordt geraamd op 21.871,55 
EUR. (btw incl.)
 
9. HEMELWATERPLAN NIEUWPOORT 2017 – GOEDKEURING EINDVERSIE 
 
Het hemelwaterplan geeft een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater van 
bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken ter plaatse kan gehouden 
worden, kan infiltreren of kan gebufferd of vertraagd afgevoerd worden.  Het hemelwaterplan geeft 
bovendien een aantal beleidssuggesties aan die door de stad tijdens de bestuursperiode 2019-2024 
verder kunnen worden ontwikkeld en/of gerealiseerd. 
 
 
10. GEMEENTELIJKE VERORDENING HOUDENDE BEPALING VAN DE MAXIMUM NETTO 
HANDELSOPPERVLAKTE VAN KLEINHANDELSBEDRIJVEN. 
 
Voorgesteld wordt om de gemeenteraad dd. 29 december 2011 houdende vaststelling van het 
reglement houdende bepaling van de maximum oppervlakte van winkels te wijzigen in een 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dit ter bescherming van de kleinhandel die een 
wezenlijk onderdeel is van het goed functioneren van stadscentra. 

 
11. JAARVERSLAG EN BALANS ACHTHOEK 2018. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en de bijhorende balans 
van de projectvereniging Achthoek.  
 


