
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 FEBRUARI 2013 

1. ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID. UITBREIDEN MET AFGEVAARDIGDEN DOELGROEP. 

Bij raadsbesluit dd. 31 januari 2013 werden de statuten van de stedelijke adviesraad voor 

gehandicaptenbeleid goedgekeurd. Thans wordt voorgesteld om de samenstelling van de adviesraad 

uit te breiden met 6 leden van de doelgroep. 

2. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN EN DE RETRIBUTIES MET 

BETREKKING TOT HET PARKEREN OP DE OPENBARE WEG. 

In uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid waarbij er onder andere voorzien wordt in de invoering 

van het betalend parkeren op de openbare weg, dienen de modaliteiten ter zaken worden geregeld. 

In dit reglement wordt bepaald welke categorieën van gebruikers een gemeentelijke parkeerkaart 

kunnen bekomen en worden de tarieven voor het parkeren vastgelegd.  

3. BELASTING OP DE BRANDSTOFDISTRIBUTIEAPPARATEN. 

De raad stelde in zitting dd. 28 december 2006 de belasting vast op de 

brandstofdistributieapparaten.  Vermits dit reglement op 31 december 2012 vervallen is wordt aan 

de raad voorgesteld opnieuw een dergelijke  gemeentebelasting te vestigen. 

4. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN. 

De raad stelde in zitting dd. 28 december 2006 de belasting vast op de aanplakborden.  Vermits dit 

reglement op 31 december 2012 vervallen is wordt aan de raad voorgesteld opnieuw een dergelijke  

gemeentebelasting te vestigen. 

5. GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING OP DE ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN OP DE 

ONBEBOUWDE KAVELS. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting te heffen, 

genaamd activeringsheffing, op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het 

gemeentelijk register van onbebouwde percelen.  Met deze maatregel wenst de gemeente 

grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties vrij te maken. 

6. ONTWERPAKTE VERKOOP PERCEEL RESTGROD JACHTHAVENWIJK AAN DEWULF GERARD – 

DEBELS JOHANNA. 

Aan de raad wordt gevraagd een perceel groenzone met een opp. van 31 m², gelegen Jozef 

Cardijnlaan 6, te verkopen aan de heer en mevrouw Gerard Dewulf – Johanna Debels tegen de prijs 

van € 775. De raad wordt gevraagd de voorgelegde  ontwerpakte, opgemaakt door het 

aankoopcomité Brugge, goed te keuren. 

7. OCMW – JAARREKENING 2011 – BESLUJIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-

VLAANDEREN 

De raad stelde in zitting dd. 16 augustus 2012 de jaarrekening 2011 van het  OCMW Nieuwpoort vast. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het besluit van de Provinciegouverneur dd. 11 

januari 2013, alsook van zijn geformuleerde opmerking en aanbeveling betreffende deze 

jaarrekening 2011. 

8. GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING I.K.W.V. 20 maart 2013 – AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER. 



Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de algemene vergadering I.K.W.V. dd. 

20 maart 2013 en wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te stellen voor deze vergadering. 

9. IKWV. VOORDRACHT BESTUURDER(S) RAAD VAN BESTUUR. 

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden dient een nieuwe raad van bestuur te worden  van 

de IKWV te worden geïnstalleerd. Deze intercommunale wordt beheerd door een raad van bestuur 

waarin elke deelnemer het recht heeft zich te laten vertegenwoordigen door één bestuurder, lid van 

de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen.  Aan de raad wordt dan ook 

gevraagd een bestuurder te willen aanduiden.  Daarnaast wordt aan de raad gevraagd een 

kandidaat-lid met raadgevende stem te willen aanduiden voor deze raad van bestuur. 

10. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 25 MAART 2013. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de buitengewone algemene 

vergadering van Infrax West dd. 25 maart 2013 en wordt gevraagd een afgevaardigde en 

plaatsvervanger aan te duiden om deze vergadering bij te wonen. 

11. I.W.V.A. – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 22 MAART 2013 EN VOORDRACHT 

KANDIDAAT-BESTUURDER 2013 – 2018. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de bijzondere algemene vergadering 

van de I.V.V.O.  dd. 22 maart 2013 en wordt gevraagd afgevaardigden aan te stellen voor deze 

vergadering.  Aan de raad wordt tevens voorgesteld om de Xavier Braet voor te dragen als kandidaat-

bestuurder voor de I.W.V.A. voor de periode 2013 – 2018. 

12. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. 26 MAART 2013. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de buitengewone algemene 

vergadering van de I.V.V.O. dd. 26 maart 2013 en wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te 

stellen voor deze vergadering. 

13. AANPASSING PRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN VREEMDELINGEN, 

KIDS-ID. GEWONE PROCEDURE EN SPOEDPROCEDURE. 

Aan de raad wordt gevraagd de raadsbesluiten dd. 19 maart 2009, 18 februari 2010 en 18 maart 

2010 op te heffen en de prijs van een elektronische identiteitskaart opnieuw vast te stellen.  Voor 

Belgische kinderen onder de 12 jaar zal een dergelijke identiteitskaart € 6 kosten, en voor Belgen en 

vreemdelingen € 15.  Deze tarieven gaan in per 1 april 2013.  Ook de tarieven voor de 

spoedprocedure worden licht verhoogd. 

14. VERBOUWEN VOORMALIGE CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN KANTOORRUIMTE. BOUWEN 

LIFT. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het installeren van een personenlift in de 

voormalige cinema City te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kosten voor de plaatsing van de 

lift zijn geraamd op € 33.500 (BTW excl.) en de onderhoudskost gedurende 10 jaar wordt geraamd op 

€ 5.000 (BTW excl.).  In het deel bouwwerken is de liftschacht in het gebouw reeds voorzien. De 

installatie van de lift zou gegund worden bij openbare aanbesteding. 

Kredieten zijn voorzien; bijkomende kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

15. AANLEGGEN VAN EEN WANDEL/FIETSPAD TUSSEN DE DUDENHOFENLAAN EN DE WATERLOOP 

ZONDER NAAM – GOEDKEURING. 



Aan de raad wordt voorgesteld om het huidige wandel/fietspad tussen de Dudenhofenlaan en de 

waterloop zonder naam te vernieuwen vermits deze zich in zeer slechte toestand bevindt. 

De werken worden geraamd op € 45.000 (BTW incl.)  De nodige kredieten moeten worden voorzien 

bij budgetwijziging. 

16. HERNIEUWEN FAIR TRADE RESOLUTIE. 

De raad keurde in zitting dd. 29 december 2009 de Fair trade resolutie goed en sloot voor 2008 -2013 

een samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse overheid  inzake milieuverantwoord 

productgebruik en duurzame ontwikkeling. 

Aan de raad wordt voorgesteld om deze resolutie te hernieuwen en voor de aankoop van koffie, 

fruitsap en wijn beroep te doen op leveranciers die producten met Max Havelaar of vergelijkbaar 

keurmerk of producten die daarmee overeenstemmen,  aanbieden.   De raad zou tevens de 

werkgroep Fair Trade Gemeente verder ondersteunen. 

17. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS PARKEERBEHEER EN EEN 

ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET BEHEER 

– CONCESSIEOVEREENKOMST BOVENGRONDS PARKEREN – GOEDKEURING. 

De raad stelde in zitting dd. 16 augustus 2012 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

voor de concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht 

voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het beheer.  Het College van 

burgemeester en schepenen aanvaardde in zitting dd. 18 februari 2013 de concessieovereenkomst 

inzake het bovengronds parkeerbeheer tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion And Building CY.  

De exploitatie van het bovengronds parkeren zou aan de opdrachthouder worden toevertrouwd en 

dit gedurende een periode van 40 jaar. 

De concessieovereenkomst werd nagezien door advocatenbureau Beelen Advocaten uit Leuven. 

Aan de raad wordt gevraagd deze concessieovereenkomst tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion 

And Building Cy te willen aanvaarden en goed te keuren. 

18. SAMENSTELLING NIEUWE GECORO: MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN. 

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad moet ook  een nieuwe gemeentelijke Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) worden benoemd of de bestaande GECORO te worden 

herbenoemd.  Aan de raad wordt voorgesteld om een nieuwe GECORO op te richten ter vervanging 

van de bestaande GECORO.  

19. AVONDMARKTEN 2013. LASTENBOEK. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde lastenboek voor het inrichten van avondmarkten 2013 

met mogelijke verlenging van drie maal één jaar goed te keuren.   


