
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MAART 2013 

1. BIBLIOTHEEKRAAD.  AANSTELLING LEDEN 

De raad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed van de bibliotheekraad. Thans wordt aan de 

raad gevraagd over te gaan tot de samenstelling van deze adviesraad en de leden – bestaande uit 

individuele gebruikers, afgevaardigden van de culturele actoren en vertegenwoordigers van de politieke 

fracties – te willen aanstellen. 

2. SPORTRAAD.  AANSTELLING LEDEN 

De raad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed van de sportraad. Thans wordt aan de raad 

gevraagd over te gaan tot de samenstelling van deze adviesraad en de leden aan te stellen van de Raad van 

Beheer, en het dagelijks bestuur aangevuld met 5 werkgroepleden. 

3. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK, NIET DOOR SCHOLEN, VAN DE STADSBUS TER BESCHIKKING GESTELD AAN 

DE GEMEENTESCHOOL 

De raad stelde in zitting dd. 29 december 2011 de retributie vast op het leerlingenvervoer en in zitting dd. 

16 augustus 2012 de retributie voor het gebruik van deze stadsbus door andere scholen.  Om deze bus ook 

aan andere stads- en aanverwante diensten ter beschikking te kunnen stellen wordt aan de raad gevraagd 

hiervoor een retributie vast te stellen. 

4. RETRIBUTIE OP DE AAN- EN VERKOOP VAN VISPRODUCTEN IN DE STEDELIJKE VISMIJN 

De raad stelde in zitting dd. 29 december 2011 een samenwerkingsovereenkomst vast met de Vlaamse 

Visveiling n.v. met betrekking tot de samenwerking van de visveilingen te Nieuwpoort, Oostende en 

Zeebrugge.  Dit heeft tot gevolg dat de veilingtarieven overal dezelfde dienen te zijn.  Bijgevolg wordt aan 

de raad gevraagd de voorgestelde retributie te heffen op de aan- en verkoop van visproducten in de 

stedelijke vismijn. 

5. BELASTING OP DE AANVRAGEN OM MILIEUVERGUNNING – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de belasting vast op aanvragen van een milieuvergunning, 

waarbij de belasting als een contantbelasting werd vastgesteld. 

Bij schrijven dd. 13 februari 2013 vraagt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur – afd. W.-Vlaanderen 

dit raadsbesluit op te heffen vermits in het reglement een aangifteplicht is voorzien en dit omwille van de 

contantbelasting niet mogelijk is.   

De raad wordt bijgevolg verzocht art. 5 en 6 van het vermeld raadsbesluit te willen opheffen. 

6. RETRIBUTIE VOOR UITVOEREN VAN WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de retributie vast voor het uitvoeren van werken voor 

rekening van derden.  Thans wordt aan de raad voorgesteld om art. 3 g) van dit raadsbesluit aan te vullen 

met een tijdslimiet waardoor onnodig gebruik van de verkeersborden ‘verboden te parkeren’ wordt 

voorkomen. 

7. RAPPORTAGE FINANCIËLE TOESTAND DD. 31 DECEMBER 2012 

De raad wordt verzocht de rapportage over de financiële toestand dd. 31 december 2012 te willen viseren. 

8. AANVAARDING STRAND- EN ZEEDIJKCONCESSIES DIENSTJAAR 2013 

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel van de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening 

en Kust, inzake het verlenen van een strandconcessie voor het jaar 2013 te willen aanvaarden. 

9. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 FEBRUARI 2013 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de dagorde van de zitting van de OCMW-raad dd. 27 februari 

2013. 

10. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – REKENING DIENSTJAAR 2012 

Aan de raad wordt gevraagd de rekening dienstjaar 2012 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel gunstig 

te willen adviseren. 

11. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR AGB NIEUWPOORT 

Tengevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dient de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf Nieuwpoort opnieuw worden samengesteld.  Aan de raad wordt gevraagd de 

voorgestelde personen te benoemen als bestuurders van het AGB. 



12. CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN PARKEERZONE GELEGEN 

LOUISWEG/DIENSTWEG HAVENGEUL 

De raad keurde in zitting dd. 24 maart 2011 het definitief ontwerpdossier goed voor de aanleg van de 

parking Dienstweg havengeul/Louisweg voor een totaal ramingsbedrag van € 287.964,30 (BTW incl.) 

waarvan € 225.459,30 (BTW incl.) ten laste van de stad. 

Vermits deze parking gelegen is op grond van de afdeling Kust dient een concessieovereenkomst te 

worden afgesloten, ingaande op 1 januari 2012 met telkens stilzwijgende verlenging voor één jaar.  Aan de 

raad wordt gevraagd de voorgelegde concessieovereenkomst goed te keuren en in te stemmen met de 

jaarlijkse concessieprijs van € 4.411,67 (gekoppeld aan de index). 

13. ONTWERPAKTE VERKOOP PERCEEL RESTGROND JACHTHAVENWIJK AAN SMEDTS PAUL – DE SUTTER 

BERNADETTE 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om een perceel grond gelegen Elf Juliwijk 10+, met een grootte 

van 309 m², te verkopen aan de heer en mevr. Smedts – De Sutter, tegen de prijs van € 7.725 te 

vermeerderen met kosten registratie, opmeting plan en kosten overschrijving.  De raad wordt verzocht de 

voorgelegde ontwerpakte en aankoopbelofte opgemaakt door het Aankoopcomité Brugge te willen 

goedkeuren. 

14. ONTWERPAKTE KOSTELOZE GRONDAFSTAND BRUGSEVAART 40/40A 

De raad keurde in zitting dd. 14 juli 2011 de ontwerpakte goed inzake de overdracht van de wegenis en 

riolering van het vakantiewoningenpark ‘Nieuwendamme’.  Deze strook grond met een totale opp. van 

341 m² zal ingelijfd worden voor de aanleg van parkeerplaatsen in grasdallen.  Alle kosten voor deze 

overdracht vallen ten laste van de verwerver. 

15. AKTENAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING POLITIERAAD 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de geldigverklaring van de verkiezing van De 

politieraad van de politiezone Westkust. 

16. AKTENAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN – 

OCMW 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de geldigverklaring van de verkiezing van de 

OCMW-raad Nieuwpoort. 

17. CINEMA CITY. AANSLUITINGEN OPENBARE NUTSLEIDINGEN 

De raad stelde in zitting dd. 24 maart 2011 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast tot het 

verbouwen van de cinema City tot podiumzaal en kantoorruimte en dit voor een ramingsbedrag van € 

2.322.320,21 (BTW incl.).  Teneinde het gebouw te kunnen aansluiten op openbare nutsvoorzieningen 

voor hoogspanning, gas, waterleiding en Infrax-netwerk dienen bijkomende kredieten te worden voorzien 

bij budgetwijziging; deze kosten worden geraamd op € 24.427,24 (BTW incl.).  Aan de raad wordt gevraagd 

hieraan goedkeuring te verlenen. 

18. HERSTELLEN ATLETIEKPISTE 

Tengevolge van boomwortels dient de atletiekpiste over een lengte van 70 m opnieuw aangelegd te 

worden.  De kostprijs van deze herstelling wordt geraamd op € 153.748,84 (BTW incl.)  De nodige 

kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging.   Aan de raad wordt gevraagd hieraan 

goedkeuring te verlenen. 

19. HERSTELLINGS- EN VERBETERINGSWERKEN AAN DE ST.-BERNARDUSKERK TE NIEUWPOORT-BAD. 

TERMIJNVERLENGING 

De raad keurde in zitting dd. 5 juli 2012 een termijnverlening van 34 werkdagen goed ten gevolge van 

meerwerken aan het baksteenmetselwerk van de St.-Bernarduskerk.  Bij schrijven dd. 22 februari 2013 

vraagt de n.v. Aannemersbedrijf Woudenberg uit Brugge een termijnverlenging tot 8 maart 2013.  Bij de 

uitvoering heeft de aannemer bijkomende werken uitgevoerd waarvoor hij geen bijkomende 

termijnverlenging heeft aangevraagd maar die wel de uitvoeringstermijn hebben beïnvloed.  Tengevolge 

van regen- en sneeuwval heeft de aannemer in december 2012 en januari 2013 bijna geen dagen kunnen 

werken.    



Aan de raad wordt gevraagd het voorstel tot verlenging van de uitvoeringstermijn van deze studieopdracht 

te aanvaarden en goed te keuren. 

20. VERNIEUWEN VAN DE ZEEDIJK FASE 5 VAK MEEUWENLAAN/LEOPOLDPLEIN – DEFINITIEF 

ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegd definitief ontwerpdossier ‘Vernieuwen van de zeedijk fase 5 

vak Meeuwenlaan/Leopoldplein’ te aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op 

€ 1.490.386,64 (BTW incl.), waarvan € 875.705,69 (BTW incl.) ten laste van de stad.  De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

21. LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN NIEUWE HEFARM MET CHASSIS OP DE CLAAS TRACTOR VAN DE CEL 

NETHEID – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het bestek ‘Leveren en plaatsen van een hefarm met chassis op tractor’ dd. 28 

februari 2013 te aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 13.000 (BTW incl.).  De 

nodige kredieten dienen te worden voorzien. 

22. LEVEREN VAN 27 TABLET PC’S MET WIFI TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN HET 

MANAGEMENTTEAM – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het bestek ‘Leveren van 27 tablet pc’s met retina display 16 GB en wifi’ dd. 1 

maart 2013 te aanvaarden en goed te keuren.  De kosten zijn geraamd op € 13.500 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

23. STUDIEOVEREENKOMST – WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN VERKAVELING KATTESAS – ALBERT I-LAAN – 

ELF JULIWIJK + PARKING KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’. GUNNING 

De raad keurde in zitting dd. 27 december 2012 het bestek goed ‘studieovereenkomst – Wegen- en 

rioleringswerken verkaveling Kattesas – Albert I-laan – Elf Juliwijk + parking kinderboerderij ‘De 

Lenspolder’.  Het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting dd. 18 februari 2013 de 

opdracht niet toe te wijzen en opnieuw aan te besteden. 

Aan de raad wordt gevraagd het aangepast bestek dd. 4 maart 2013 te willen goedkeuren en de kosten te 

ramen op € 20.000 (BTW incl.). 

24. STUDIEOPDRACHT HERINRICHTING PARKING DIENSTWEG HAVENGEUL – BIJAKTE – GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 24 november 2006 de studieopdracht goed tot de herinrichting van de 

parking Dienstweg Havengeul.  Thans wordt aan de gemeenteraad een bijakte ter goedkeuring voorgelegd 

tengevolge van de uitbreiding van de opdracht waarbij de Elisalaan tussen de Albert I-laan en de 

Dienstweg Havengeul, en de Lombardsijdestraat tussen Albert I-laan en Dienstweg Havengeul mee zouden 

worden vernieuwd. Aan de raad wordt gevraagd de bijakte te aanvaarden en goed te keuren. 

25. VERNIEUWEN VAN DE ZEEDIJKDAG FASE 5 VAK MEEUWENLAAN/LEOPOLDPLEIN – OVEREENKOMST 

STAD NIEUWPOORT/VLAAMSE GEWEST AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de overeenkomst voorgelegd tussen de Vlaamse overheid en de stad 

Nieuwpoort voor de vernieuwing van de zeedijk fase 5 vak Meeuwenlaan/Leopoldplein. De kosten zijn 

geraamd op € 1.462.890,21 (BTW  incl.), zijnde € 869.514,71 (BTW incl.) ten laste van de stad en 

€ 593.376,49 (BTW incl.) ten laste van de Vlaamse overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en 

Kust. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en kust, afd. Kust te willen aanvaarden en goed te keuren. 

26. 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 keurde in zitting dd. 28 februari 2013 de concessieovereenkomst goed inzake bovengronds 

parkeerbeheer tussen de Stad Nieuwpoort en Promotion and Building Cy.  

Aan die overeenkomst werden enkele kleine administratieve aanpassingen aangebracht waardoor de 

concessieovereenkomst opnieuw door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. 

  



27. STUDIEOVEREENKOMST BOUWEN VAN EEN AANMEERINFRASTRUCTUUR IN DE PIETER DESWARTELAAN 

– DADING 

Aan de raad wordt gevraagd om de studieovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting op 

19 juni 2008 voor het bouwen van een aanmeerinfrastructuur in de P. Deswartelaan, ten einde te brengen.  

Dit dossier komt immers niet in aanmerking voor subsidie gezien de aanbesteding plaats vond vóór de 

opstart van het Europees Interreg project ‘Yacht Valley’.  Met de dading van deze studieovereenkomst kan 

een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd waardoor het dossier wel in aanmerking komt voor 

subsidiëring binnen het Europees Interreg project. 

28. SAMENSTELLING NIEUWE GECORO: MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient ingevolge de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te 

worden benoemd.  Aan de raad wordt gevraagd de door het college van burgemeester en schepenen dd. 

12 maart 2013 voorgestelde samenstelling van de GECORO te willen aanvaarden. 

29. PRINCIEPSBESLISSING TOT HET VERVANGEN VAN DE HUIDIGE SCHOOLRAAD 

Op 31 maart maart 2013 vervallen de huidige mandaten van de leden van de schoolraad van 

gemeenteschool De Pagaaier.  Aan de raad wordt gevraagd het voorstel goed te keuren waarbij  de 

ouderraad gemachtigd wordt de vertegenwoordiging in de schoolraad te vernieuwen. 

 


