
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADZITTING 

DD. 25/04/13 – 19.30 u - RAADZAAL 

 

1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID FRANS LEFEVRE. 

De raad wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Frans Lefevre als 

gemeenteraadslid. 

2. INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING OPVOLGER. 

Ingevolge het ontslag van de heer Lefevre dient een plaatsvervanger te 

worden aangeduid. De eerste in aanmerking komende plaatsvervanger is 

mevr. Anna Ovyn, die echter niet meer in de gemeente woont.  De volgende 

in aanmerking komende plaatsvervanger is mevr. Adina Counye.  Aan de raad 

wordt gevraagd de geloofsbrieven van mevr. Adina Counye te willen 

goedkeuren en akte te willen nemen van de eedaflegging en haar installatie 

als gemeenteraadslid. 

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. 

De raad wordt verzocht een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin 

aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met haar werking. 

4. GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING EN VERZELFSTANDIGING. 

Het voorgesteld huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat 

een gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en 

verzelfstandiging wordt opgericht.  Deze heeft als taak te waken over de 

afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde 

agentschappen van de gemeente. 

Aan de raad wordt voorgesteld om deze commissie samen te stellen uit zeven 

raadsleden, waarvan 5 voor te dragen door de fractie van de CD&V, 1 lid voor 

de dragen door de fractie sp.a en 1 lid voor te dragen door de fractie N-VA. 

5. ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID. AANSTELLING 

LEDEN. 

De raad keurde in zitting dd. 31 januari en 28 februari 2013 de statuten goed 

van deze adviesraad.  Naar aanleiding van de ontvangen kandidaturen wordt 

de raad verzocht de leden te willen aanstellen. 

6. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 MAART 2013. 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-

raad in zitting dd. 27 maart 2013. 

 

7. PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CENTRUM YSARA EN ZWEMBACOMPLEX 

ANNEX SPORTHAL. 

Uit de analyse van de jaarrekeningen 2010 en 2011 van het autonoom 

gemeentebedrijf Nieuwpoort met betrekking tot de exploitatie van het 

zwembadcomplex annex sporthal en centrum Ysara, blijkt dat de 

toegangsprijzen dienen vermenigvuldigd te worden met een bepaalde factor 



om economisch rendabel te zijn. 

Vermits de Stad Nieuwpoort echter de toegangsgelden wenst te beperken 

dienen aan het AGB prijssubsidies te worden toegekend. 

Vanaf het dienstjaar 2012 wordt een prijssubsidie toegekend gelijk aan de 

prijs (incl. 6 %) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, 

vermenigvuldigd met een factor 5,20. 

 

8. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 4 

JUNI 2013. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd voor de 

buitengewone algemene vergadering dd. 4 juni 2013 van Infrax West.  

Raadslid Ann Gheeraert en OCMW-voorzitter Frans Lefevre worden aangeduid 

respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

9. E.R.S.V. WEST-VLAANDEREN. AANDUIDING ALGEMENE 

VERGADERING. 

De raad wordt verzocht de heer Geert Vanden Broucke aan te duiden als 

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het ERSV West-

Vlaanderen voor 2013 – 2018.  De ERSV West-Vlaanderen vzw is een 

juridische hulpstructuur in functie van de organisatie en de werking van de 

subregionale overleg- en adviesorganen RESOC en SERR; 

10. GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING I.K.W.V.  26 JUNI 2013 

– AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER. 

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

vergadering I.K.W.V. dd. 26 juni 2013.  Raadslid Wim Demeester wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger. 

11. W.V.I. ALGEMENE VERGADERING DD. 24 MEI 2013. 

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

vergadering dd. 24 mei 2013 van de W.V.I.  Raadslid mevr. Ann Gheeraert 

wordt aangeduid als vertegenwoordiger. 

12. SAMENSTELLING VAN VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE PWA-

RAAD. 

Tengevolge van de vernieuwde gemeenteraad dienen zes nieuwe 

vertegenwoordigers te worden aangesteld voor het PWA Nieuwpoort.  Hierbij 

wordt rekening gehouden met de proportionaliteit tussen de meerderheid en 

de minderheid. 

13. VOLKSBELANG – THUIS BEST N.V. – “VENNOOTSCHAP IN 

VEREFFENING” – ALGEMENE VERGADERING DD. 30 APRIL 2013. 

De raad stelde in zitting dd. 24 mei 2007 mevr. Christine Van Nieuwenhoven, 

Kerkstraat 6 8620 Nieuwpoort aan als vertegenwoordigster voor de algemene 

vergadering van Volksbelang – Thuis Best n.v. voor een periode van 6 jaar.  

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene 

vergadering dd. 30 april 2013 van Volksbelang Thuis Best n.v. – 

“vennootschap in  vereffening” te willen goedkeuren en mevr. Van 

Nieuwenhoven aan te duiden als vertegenwoordiger. 



14. GOEDKEURING VERKOOPBELOOFTE PERCELEN GELEGEN HOEK 

GENKLAAN/ZANDSTRAAT. 

De raad wordt verzocht de verkoopbelofte voor de percelen op de hoek 

Genklaan/Zandstraat, eigendom van de familie Depotter-Cloet, voor een 

bedrag van € 39.959 te willen goedkeuren.  Deze aankoop is van openbaar 

nut, bestemd voor het aanplanten van een bos. 

15. VERKOOP PERCELEN RESTGROND JACHTHAVENWIJK - 

AANKOOPBELOFTE EN MODEL ONTWERPAKTE. 

Aan de raad wordt voorgesteld een aantal percelen gelegen in de 

Jachthavenwijk te desaffecteren en in te lijven in het privaat domein van de 

stad.  Het betreft restpercelen in de Haringhoek en de J. Cardijnlaan, palend 

aan de eigendom van een aantal kandidaat-kopers. 

16. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZENPOOT’ EN 

SPORTSCHIETSTAND. AANGEPAST ONTWERP. VRAAG TOT 

SUBSIDIERING. 

Aansluitend op het préadvies dd. 30 januari 2013 van Onroerend Erfgoed 

West-Vlaanderen op het dossier tot restauratie en herbestemming van het 

Koning Albert I-monument, diende het bestek op enkele zaken te worden 

bijgestuurd. 

De raad wordt verzocht het ontwerpdossier met bijhorende plannen tot het 

bouwen van het bezoekerscentrum “De Ganzenpoot” en sportschietstand op 

de site van het Albert I-monument goed te keuren.  De kosten zijn geraamd 

op € 8.345.23 (BTW excl.).  Aan de raad wordt voorgesteld de opdracht te 

gunnen bij middel van een openbare aanbesteding.  Aan het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap zullen toelagen gevraagd worden op de betoelaagbare 

restauratiewerken aan het Albert I-monument en de Regie der Gebouwen 

zullen tussenkomst in de kosten  voor de werken worden aangevraagd. 

17. VERNIEUWEN VAN DE MATROZENLAAN EN RIOLERINGSWERKEN 

IN DE GOLFSTRAAT EN LAGE DUINENSTRAAT – EINDAFREKENING – 

GOEDKEURING. 

De raad keurde in zitting dd. 18 maart 2010 het definitief ontwerpdossier 

goed voor het vernieuwen van de Matrozenlaan en rioleringswerken in de 

Golfstraat en de Lageduinenstraat voor een totaal ramingsbedrag van 

€ 673.289,69 (BTW incl.), waarvan € 194.772,19 (BTW incl.). 

Thans wordt aan de raad de eindafrekening van € 194.941,05 (BTW excl.) ten 

laste van de stad, ter goedkeuring voorgelegd.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

18. LEVEREN VAN TWEE DIENSTVOERTUIGEN – GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek dd. 20 maart 2013 voor 

het leveren van twee dienstvoertuigen te willen aanvaarden en het 

ramingsbedrag vast te leggen op € 65.000.  Hiermee worden de Fiat Ducato 

van de cel netheid  en de Mercedes 308DD Camionette van de schilders 

vervangen. De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder 

naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. Het 

gunningscriterium, nl. de prijs, wordt aanvaard bij de 



onderhandelingsprocedure. 

De nodige kredieten zijn beschikbaar. 

19. AFVALBEHEERSPLAN VISSERIJ NIEUWPOORT. 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde op 14 januari 

2010 het plan goed voor ontvangst en verwerking van scheepsafval voor de 

vissershaven van Nieuwpoort.  OVAM liet weten dat de door de stad 

gevraagde verlenging van het bestaande plan tot 31 december 2013 niet 

mogelijk is.  Bijgevolg is het afvalbeheersplan voor de visserij van Nieuwpoort 

vervallen en is het stadsbestuur niet langer in regel met de bepaling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 

en afvalstoffen VLAREMA dd. 17 februari 2012. 

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling wil de visserij-afval 

optimaliseren en het huidig tariefsysteem voor de rederijen herzien door een 

differentiatie in te voeren van tarieven die dienen betaald te worden door de 

rederijen. 

Aan de raad wordt voorgesteld om het voorstel van de SDVO inzake de 

mogelijkheid tot het aansluiten van de Nieuwpoortse visserijschepen bij het 

SDVO-containerpark Oostende goed te keuren. 

De SDVO neemt tevens de verantwoordelijkheid op inzake het administratieve 

luik zoals de opmaak van één gezamenlijk afvalbeheersplan voor de volledige 

visserij met de bijhorende monitoring en rapportage. 

20. BEBOSSING – PROJECTVOORSTEL EN FINANCIERINGSPLAN. 

De raad keurde in zitting dd. 19 april 2012 het projectvoorstel en 

financieringsplan bebossing goed.  Bij schrijven dd. 8 februari 2013 meldt het 

Agentschap voor Natuur en Bos dat dit voorstel niet werd weerhouden.  Aan 

de raad wordt gevraagd het nieuw projectvoorstel en financieringsplan tot 

aankoop en bebossen van een stuk grond gelegen in de Lenspolder, hoek 

Zandstraat/Genklaan met een opp. van 5.000 m² te willen goedkeuren en de 

aanvraag in te dienen voor 30 april 2013.  Voor dergelijke projecten wordt een 

subsidie van 80 % van de aankoopprijs voorzien met een maximumsubsidie 

van € 2,50 /m². 

Kredieten zijn beschikbaar via budgetwijziging. 

21. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET 

BOVENGRONDS PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW 

VAN DRIE ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET 

BEHEER – ERFPACHTOVEREENKOMST ONDERGRONDSE PARKINGS – 

GOEDKEURING. 

De raad keurde in zitting dd. 16 augustus 2012 de aannemingsvoorwaarden 

en gunningswijze vast inzake de concessie van een openbare dienst inzake het 

bovengronds parkeerbeheer en een erfpacht voor de bouw van drie 

ondergrondse parkings met inbegrip van beheer. 

De raad keurde in zitting dd. 28 maart 2013 de concessieovereenkomst goed 

inzake het bovengronds parkeerbeheer tussen de stad Nieuwpoort en 

Promotion And Building CY. 

De raad wordt verzocht de voorgestelde erfpachtovereenkomst te willen 

goedkeuren; daarin wordt de bouw, het onderhoud en de exploitatie van drie 



ondergrondse parkeergarages aan de erfpachthouder zijnde Promotion And 

Building CY, toevertrouwd. 

22. VERNIEUWEN VAN DE ARTANLAAN + AANLEGGEN VAN 

PARKEERSTROKEN IN DE ALBERT PINOTWEG – GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor het vernieuwen 

van de Artanlaan en het aanleggen van parkeerstroken in de Albert Pinotweg.  

De werken worden geraamd op € 600.000 (BTW incl.). De opdracht wordt 

gegund bij openbare aanbesteding. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

23. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN 

EN DE RETRIBUTIES MET BETREKKING TOT HET PARKEREN OP DE 

OPENBARE WEG. 

Bij raadsbesluit dd. 28 februari 2013 werd een algemeen reglement op de 

gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het 

parkeren op de openbare weg vastgesteld. Thans wordt voorgesteld om dit 

reglement in te trekken en een nieuw reglement vast te stellen waarbij een 

aantal wijzigingen zijn aangebracht m.b.t de afbakening van de zones van 

toepassing op de gemeentelijke parkeerkaarten. 

24. HERSAMENSTELLING MILIEURAAD. 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient de 

stedelijke milieuraad te worden vernieuwd.  Aan de raad wordt gevraagd akte 

te willen nemen van de ontvangen kandidaturen en de milieuraad opnieuw 

samen te stellen. 

25. STEDELIJKE ADVIESRADEN. VERNIEUWING CULTUURRAAD. 

SAMENSTELLING. 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient de 

stedelijke cultuurraad te worden vernieuwd.  Aan de raad wordt gevraagd akte 

te willen nemen van de ontvangen kandidaturen en de cultuurraad opnieuw 

samen te stellen. 

26. STEDELIJKE ADVIESRADEN. VERNIEUWING CULTUURRAAD. 

KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de cultuurraad wordt aan de 

gemeenteraad gevraagd het voorgelegde huishoudelijk reglement te willen 

goedkeuren. 

27. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde huishoudelijk reglement inzake 

de speelpleinwerking te willen goedkeuren.  Daarin wordt o.m. voorgesteld om 

de prijs voor de kleuters en de 6- tot 12-jarigen gelijk te stellen op € 6, i.p.v. 

€ 4 en € 5.  Voor kinderen die niet in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn wordt een 

prijs voorgesteld van € 8.  Deelname aan de speelpleinwerking kan fiscaal 

afgetrokken en deels terugbetaald worden door het ziekenfonds. 

 

 


