
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 30 MEI 2013 –  

19.30 u – RAADZAAL 

1. ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID. AANSTELLING VAN LID 

NAMENS VZW ELORA 

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

goed van de adviesraad voor gehandicaptenbeleid.  Aan de raad wordt thans 

voorgesteld om de heer Eric Vanlandschoot van de vzw Elora in deze 

adviesraad  als stemgerechtigd lid op te nemen in het middenveld “zorg voor 

personen met een handicap’. 

 

2. GOEDKEURING BNIP ‘REUZENSTOET’ OP 14 JULI 2013 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

voor de Reuzenstoet op 14 juli 2013 voorgelegd. 

 

3. BELASTING OP HET VERSTREKKEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE 

INLICHTINGEN 

De raad stelde in zitting dd. 30 november 2006 de belasting vast op het 

verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen. Vermits de tarieven sedert 

het aanslagjaar 2007 niet meer werden aangepast wordt voorgesteld om per 1 

juni 2013 het basistarief aan te passen aan de gezondheidsindex en vanaf het 

aanslagjaar 2014 de belasting jaarlijks te verhogen met 2 %. 

 

4. BELASTING OP HET BOUWEN EN HERBOUWEN VAN GEBOUWEN 

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

bouwen en verbouwen van gebouwen.  Vermits de tarieven sedert het 

aanslagjaar 2007 niet meer werden aangepast wordt voorgesteld om per 1 

juni 2013 het basistarief aan te passen aan de gezondheidsindex en vanaf het 

aanslagjaar 2014 de belasting jaarlijks te verhogen met 2 %. 

5. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, 

KRAMEN, TAFELS EN STOELEN, KOOPWAAR, AUTOMATEN, ENZ… OP 

HET OPENBAAR DOMEIN 

De raad stelde in zitting dd. 12 december 2002 de belasting vast op het 

plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen enz… op het 

openbaar domein.  Vermits de tarieven  niet meer aangepast werden sedert 

het aanslagjaar 2003 wordt voorgesteld om per 1 januari 2013 het basistarief 

aan te passen aan de gezondheidsindex en het  raadsbesluit dd.  27 december 

2007 op te heffen. 

6. I.W.V.A. JAARVERGADERING DD. 24 MEI 2013 – BEKRACHTIGING 

BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DD. 8 APRIL 

2013 

Aan de raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 8 april 2013, houdende de goedkeuring van de agendapunten 

van de jaarvergadering I.W.V.A. dd. 24 mei 2013 en de aanstelling van de 

vertegenwoordigers, te willen bekrachtigen. 



7. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS  - JAARREKENING DIENSTJAAR 2012 

De kerkraad van de parochie St.-Laurentius stelde dd. 26 februari 2013 de 

rekening van de kerkfabriek dienstjaar  2012 vast.  Er werd een gemeentelijke 

toelage ingeschreven ten bedrage van € 26.833,13 die niet werd overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te adviseren. 

8. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2012 

De kerkraad van de parochie Sint-Georgius stelde dd. 15 januari 2013 de 

rekening van de kerkfabriek dienstjaar 2012 vast.  Er werd een gemeentelijke 

toelage ingeschreven ten bedrage van € 17.674,40 die niet werd overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te adviseren. 

9. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2012 

De kerkraad van de parochie Sint-Bernardus stelde dd. 17 januari 2013 de 

rekening van de kerkfabriek dienstjaar 2012 vast.  Er werd een gemeentelijke 

toelage ingeschreven ten bedrage van € 32.183,68 die niet werd overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te adviseren. 

10. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW – JAARREKENING DIENSTJAAR 

2012 

De kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw stelde dd. 11 februari 2013 de 

rekening van de kerkfabriek dienstjaar 2012 vast.  Er werd een gemeentelijke 

toelage ingeschreven ten bedrage van € 111.995 die niet werd overschreden. 

Aan de raad wordt gevraagd deze jaarrekening gunstig te adviseren. 

11. ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. 18 JUNI 2013 

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

Vergadering van de I.V.V.O. dd. 18 juni 2013  en wordt voorgesteld om 

schepen Kris Vandecasteele aan te stellen als vertegenwoordiger voor de 

Buitengewone/Algemene Vergadering van deze intercommunale gedurende de 

gehele legislatuur. 

12. BRANDVEILIGHEID – TE BETALEN VOORSCHOT DOOR DE GEMEENTEN 

MET Z-CENTRA – DIENSTJAAR 2009 – GEMEENTEREKENING 2008 

Bij schrijven dd. 28 maart 2013 meldt de Provinciegouverneur  dat het 

stadsbestuur een voorlopige bijdrage – voorschot moet betalen in de kosten 

van de brandveiligheid in de z-centra voor het dienstjaar 2009 – 

gemeenterekening 2008 ten bedrage van € 16.631,45. 

Aan de raad wordt gevraagd hieraan gunstig advies te willen verlenen.  De 

nodige kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging. 

13. ALGEMENE VERGADERING – TEVENS JAARVERGADERING GASELWEST 

DD. 21 JUNI 2013 

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

vergadering, tevens jaarvergadering, van de intercommunale vereniging 

Gaselwest dd. 21 juni 2013.  In zitting dd. 31 januari 2013 duidde de 

gemeenteraad mevr. Greet Ardies-Vyncke en mevrouw Ann Gheeraert 

respectievelijk aan als vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor deze vergaderingen en dit gedurende de gehele 

legislatuur. 



14.CEVI – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DD. 31 MEI 2013 

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

algemene vergadering van Cevi dd. 31 mei 2013.  In zitting dd. 31 januari 

2013 duidde de gemeenteraad  schepen Bert Gunst aan als vertegenwoordiger 

voor deze vergaderingen alsook als kandidaat voor de raad van Bestuur 

gedurende de gehele legislatuur. 

15. VVSG – ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 13 JUNI 2013 

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

ledenvergadering van de VVSG dd. 13 juni 2013.  In zitting dd. 31 januari 2013 

duidde de gemeenteraad de heren Jos Decorte en Eddy Louwie aan 

respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor deze vergaderingen en dit gedurende de gehele legislatuur. 

16. FIGGA – GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING – 

JAARVERGADERING 21 JUNI 2013 

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

algemene vergadering dd. 21 juni 2013.  In zitting dd. 31 januari 2013 duidde 

de gemeenteraad mevrouw Ann Gheeraert en mevr. Greet Ardies-Vyncke  aan, 

respectievelijk als volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van de 

stad, en dit voor een periode van 6 jaar. 

17. DE LIJN – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD. 28 

MEI 2013 

Bij schrijven dd. 8 mei 2013 roept De Lijn de aandeelhouders van de algemene 

vergadering bijeen.  Het college van burgemeester en schepenen, zitting dd. 13 

mei 2013, besloot mevrouw Adina Counye aan te duiden als vertegenwoordiger 

en keurde de agendapunten goed.  Aan de raad wordt gevraagd dit besluit te 

willen bekrachtigen. 

18. OVSG (ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN 

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP) – AANDUIDING GEMEENTELIJKE 

VERTEGENWOORDIGER 

Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de verkiezingen dd. 

14 oktober 2012 is het noodzakelijk een afgevaardigde aan te stellen voor de 

vzw OVSG. 

Aan de raad wordt voorgesteld om schepen geert vanden Broucke hiervoor aan 

te duiden, en dit gedurende de gehele legislatuur. 

19. REGLEMENT GEBRUIK IPAD 

De raad keurde in zitting dd. 28 maart 2013 de gunningswijze en 

aannemingsvoorwaarden vast voor het leveren van 27 tablets ten behoeve van 

de raadsleden, de leden van het college van burgemeester en schepenen en de 

leden van het MAT (management team).   Thans wordt aan de raad gevraagd 

een reglement te willen vaststellen waarbij het gebruik van de tablets wordt 

geregeld.  In een gebruiksovereenkomst geeft  de gebruiker zijn keuze op met 

betrekking tot de aard van het gebruik van de iPad.  Gebruik van de iPad voor 

privaat gebruik is onderhevig aan RSZ-bijdragen en wordt tevens belast in de 

inkomstenbelasting. 



20. ERFPACHTOVEREENKOMST BEZOEKERSCENTRUM GANZEPOOT 

Voor de realisatie van het bezoekerscentrum en de schietstand onder het 

Koning Albert I-monument is een toelating vereist van de eigenaar van het 

monument, in casu de  Regie der Gebouwen. Deze is bereid een recht van 

erfpacht te verlenen op de gronden en het monument voor de duur van 50 

jaar, dit tegen een betaling van een éénmalige canon van € 50;  De Regie der 

gebouwen is eveneens bereid een gedeelte van de uit te voeren werken mee te 

financieren, met name een gedeelte van de renovatie voor een bedrag van een 

€ 203.807,54 en € 40.000 in de kosten van de lift. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde ontwerpakte inzake het 

erfpachtrecht van het Koning Albert I-monument te willen goedkeuren. 

21. ST.-LAURENTIUSKERK – VERNIEUWEN VLOER – ERELOONCONTRACT 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd tot het aanstellen 

van een ontwerper voor het vernieuwen van de vloer van de St.-Laurentiuskerk 

.  Daarbij wordt geopteerd voor het plaatsen van vloerverwarming.  De kosten 

voor het honorarium worden geraamd op € 13.612,5 (BTW incl.).  Kredieten 

zijn voorzien; bijkomende kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging. 

22. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZEPOOT’ EN 

SPORTSCHIETSTAND. AANGEPAST ONTWERP. VRAAG TOT 

SUBSIDIERING.   

De raad bepaalde in zitting dd. 25 april 2013 de uitvoeringstermijn op 450 

kalenderdagen.  Thans wordt aan de raad voorgesteld om de 

uitvoeringstermijn verder te verfijnen waarbij de termijn voor 

bezoekerscentrum en 1ste gedeelte buitenaanleg bepaalt wordt op 270 

kalenderdagen, en de uitvoeringstermijn van de schietstand en 2de gedeelte 

buitenaanleg op 450 kalenderdagen  wordt vastgesteld.  Ten gevolge van deze 

verfijning dient het dossier terug aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 

23.SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

Bij besluit dd. 25 januari 2013 stelde de Vlaamse regering de regels vast 

betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de 

samenwerking van het mobiliteitsbeleid.  Daarbij werden op 1 maart 2013 de 

bestaande regelgeving rond het mobiliteitsconvenant opgeheven en wordt aan 

de gemeenteraad gevraagd om een nieuwe gemeentelijke 

begeleidingscommissie – GBC – samen te stellen.   

Deze commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, opmaak, opvolging 

en in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of 

intergemeentelijk mobiliteitsplan.  Als adviserende leden worden aan deze 

commissie toegevoegd: politie, brandweer/dienst 100, stadsdiensten: 

technische dienst cel stedenbouw, cel milieu, cel wegen, groendienst, de 

preventiedienst/dienst verkeer en de gehandicaptenraad.  Burgemeester R. 

Crabbe wordt aangewezen als voorzitter. 

24.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 – BIJAKTE NR 



1 

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.  Aan de raad wordt een bijakte ter goedkeuring 

voorgelegd waarbij op het braakliggend stuk grond tussen de Franslaan en de 

Elisalaan – ter hoogte van het Nieuwlandplein, eveneens betalend parkeren zal 

worden ingevoerd.  Als compensatie wordt het Nieuwlandplein voor 4/5 

ingericht voor ‘bewonersparkeren’ i.p.v. voor de helft. 

25. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN EN 

DE RETRIBUTIES MET BETREKKING TOT HET PARKEREN OP DE 

OPENBARE WEG 

De raad stelde in zitting dd. 25 april 2013 het algemeen reglement op de 

gemeentelijke parkeerkaarten vast, alsook de retributies met betrekking tot 

het parkeren op de openbare weg.  Aan de raad wordt thans voorgesteld om  

personen met een handicap vrij te stellen van parkeerretributies, en om ook 

aan dienstvoertuigen van de stad, de brandweer, politie, nutsmaatschappijen, 

De Post, of wagens van de Vlaamse Overheid en van de Provincie vrijstelling te 

verlenen. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgestelde algemeen reglement te willen 

vaststellen. 

26. BEHEERSOVEREENKOMST VOOR UITVOERING VAN HET GROENBEHEER 

MARITIEM PARK – GOEDKEURING 

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, bevoegd door de zeewering, 

stelt voor om het grondbeheer van het maritiem park langs de havengeul over 

te dragen aan de stad.  Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde 

beheersovereenkomst tussen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening 

en de Stad Nieuwpoort inzake het groenbeheer van het maritiem park, te willen 

goedkeuren. 

27. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE-DORP PROJECTZONE 4A 

HEMMESTRAAT: STUDIEOPDRACHT 

Aan de raad wordt voorgesteldom een Gemeentelijk RUP Ramskapelle –Dorp 

Projectzone 4A Hemmestraat op te maken met een oppervlakte van 84 a.  De 

kosten voor de opmaak worden geraamd op € 20.000.  De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

28. JAARREKENING 5-ART 2012 

De raad besloot in zitting dd. 19 mei 2005 om toe te treden tot de 

intergemeentelijke projectvereniging 5-art. Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd kennis te willen nemen van de jaarrekeningen, het verslag van de 

accountant en het werkingsverslag 2012. 

29. VERANTWOORDINGSNOTA 2012 – JEUGDWERKBELEIDSPLAN 2011-

2013 

Krachtens het decreet dd. 14 februari 2003 inzake de ondersteuning en 

stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en 

jeugdwerkbeleid, en het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21 december 

2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 inzake de ondersteuning en 



stimulering van het lokaal jeugdbeleid, moet jaarlijks een verantwoordingsnota 

worden opgesteld.  Deze nota geeft een overzicht van de budgetten die in 2012 

werden uitgegeven. Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde 

verantwoordingsnota te willen goedkeuren en over te maken aan de Vlaamse 

Gemeenschap afdeling Jeugd teneinde de resterende 10 % van de subsidies (€ 

3.381,97) uitbetaald te krijgen. 

30.SAMENSTELLING JEUGDRAAD 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2012 en de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad dient de stedelijke jeugdraad opnieuw te worden 

samengesteld.  De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de 

kandidaturen als stemgerechtigd – en als niet-stemgerecht lid. 

31. VASTSTELLING VAN DE LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN DE 

GELEDING PERSONEEL IN DE SCHOOLRAAD 

De raad verleende in zitting dd. 28 maart 2013 machtiging aan de ouderraad 

van de gemeenteschool De Pagaaier om de vertegenwoordiging in de 

schoolraad te vernieuwen.  Aan de raad wordt gevraagd om akte te willen 

nemen van de 4 personeelsleden die door de ouderraad werden aangeduid om 

te zetelen in de schoolraad. 

32. VASTSTELLING VAN DE LEDEN EN PLAATSVERVANGERS VAN DE 

GELEDING OUDERS IN DE SCHOOLRAAD 

De raad verleende in zitting dd. 28 maart 2013 machtiging aan de ouderraad 

van de gemeenteschool De Pagaaier om de vertegenwoordiging in de 

schoolraad te vernieuwen.  Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen 

van de ouders die door de ouderraad werden aangeduid om te zetelen in de 

schoolraad. 

33. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – VASTSTELLING LESTIJDENPAKKET 

SCHOOLJAAR 2013 -2014 

Aan de raad wordt gevraagd het lestijdenpakket voor het schooljaar 2013 – 

2014 voor de gemeentelijke basisschool te willen vaststellen. 


