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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD  
IN ZITTING OP 24 JANUARI 2019 

 
De burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
de gemeenteraad in zitting op 24 januari 2019 volgende besluiten heeft genomen: 
 

OPENBARE ZITTING 

 

1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE STAD NIEUWPOORT 
 
Op 7 december 2018 stelde de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen de jaarrekening 2017 
van de stad Nieuwpoort definitief vast. 
 
2. REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN VISKISTEN IN DE VISMIJN DOOR DE KOPERS - 
WIJZIGING 
 
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het reinigen van de viskisten aan de kopers van de 
zeevisproducten van: 
 
€ 0,43  / kist 40 kg 
€ 0,317 / kist 20 kg 
 
3. BUDGET 2019 
 
Goedkeuring van het budget 2019 voor de stad Nieuwpoort. Het budget bevat een raming van de 
ontvangsten en de uitgaven in exploitatie, investeringen en liquiditeiten. 
 
4. AKTENAME BUDGETWIJZING 2018 OCMW 
 
Het OCMW heeft in haar raadszitting van 18 december 2018 wijzigingen aan haar exploitatie- en 
investeringsbudgetten vastgesteld. 
De gemeenteraad neemt daarvan akte. 
 
5. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 18 DECEMBER 2018 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agendapunten van de OCMW-raad op 
18 december 2018. 
 
6. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 
 
Vernieuwing samenstelling raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Vrije Tijd. 
 
7. KLACHTENRAPPORT 2018 
 
Vaststelling van het klachtenrapport dienstjaar 2018. 
 
8. VERZOEK VERLENGING DUURTIJD IWVA 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de duurtijd van de intercommunale IWVA te verlengen met een 
periode van 18 jaar. 
 
9. AANPASSEN VAN HET TOEGANGSCONTROLESYSTEEM OP DE BESTAANDE SITES VAN 
INZINKBARE PALEN– GOEDKEURING 
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10. AANLEG REGENWATERAFVOEREN O.L.VROUWKERK – GOEDKEURING BESTEK EN 
LASTENVOORWAARDEN 
 
De afvoerpijpen van de O.L.Vrouwekerk worden aangesloten op 2 nieuwe en 1 bestaande 
regenwaterput. Deze opdracht omvat de aanleg van de rioleringsbuizen, toezichtopeningen 
aanzuigleidingen, plaatselijk herstel van de verharding rond de kerk, alle hierbij horende grondwerken 
en herstel van de beschadigde graszones met grasmatten en het in stand houden van de aanwezige 
kunstwerken en grondspots.  
 
11. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE – TERMIJNSVERLENGING VERR 01 
 
Aanpassing van de algemene aannemingsvoorwaarden. 30 dagen termijnsverlenging voor de 
verrekening 1 'noodzakelijke zinkwerken' voor Villa Hurlebise.  
 
12. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE - GOEDKEURING NIEUWE RAMEN IN DAKVERDIEP 
EN TERMIJNSVERLENGING 
 
Dit besluit omvat de goedkeuring voor het plaatsen van 8 nieuwe ramen op het dakverdiep van Villa 
Hurlebise en de bijhorende termijnsverlenging van 15 werkdagen. 
 
13. AANPLANTEN EN BEHEER VAN STRAATBOMEN 2019 - GOEDKEURING 
 
Op het grondgebied van Nieuwpoort dienen jaarlijks een aantal nieuwe bomen aangeplant. Bestaande 
bomen moeten vakkundig onderhouden worden en een aantal kwijnende bomen moeten gerooid of 
gesnoeid worden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers. 
 
14. VRAGEN RAADSLEDEN. 
 
Aan de raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om mondelinge vragen te stellen aan de leden van 
het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig art. 31 DLB. 
 

BESLOTEN ZITTING 

 

15. GOEDKEURING AANSTELLING SANCTIONEREND AMBTENAAR BJÖRN COOLS IN HET 
KADER VAN GAS4 VOOR STAD NIEUWPOORT. 
 
Goedkeuring aanstelling sanctionerend ambtenaar in het kader van GAS4 voor Stad Nieuwpoort. 
 
 
 
Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen 
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).  
 
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer. 
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