
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 27 JUNI 2013 
17 u 30 – RAADZAAL 

1. GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKING EN VERZELFSTANDIGING. AANDUIDING LEDEN. 
De raad besloot in zitting dd. 25 april 2013 een gemeenteraadscommissie 
op te richten voor intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandiging 
en het aantal leden van deze commissie te bepalen op 7. 
De raad wordt gevraagd om de voorgestelde leden te willen benoemen als 
lid van deze gemeenteraadscommissie en om tevens de voorzitter te willen 
aanduiden. 
 

2. GOEDKEURING BNIP ‘SAIL PARADE’ OP 18 AUGUSTUS 2013. 
De leden worden verzocht het voorgelegde Bijzonder Nood- en 
Interventieplan te willen goedkeuren dat door de ambtenaar noodplanning 
werd opgesteld in samenspraak met de organisatoren van het nautisch 
evenement ‘Sail parade’ van 18 augustus 2013. 
 

3. BELASTING OP HET ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN. 
De raad stelde in zitting dd. 15 mei 2008 de belasting vast op het 
ontbreken van parkeerplaatsen en dit voor een periode tot en met het 
aanslagjaar 2012.  
Bij raadsbesluit dd. 16 augustus 2012 werd deze belasting opnieuw 
vastgesteld en dit voor een periode eindigend op 31 december 2017. 
Vermits echter sinds 2008 de tarieven niet meer zijn aangepast wordt 
voorgesteld om vanaf het aanslagjaar 2014 t/m het aanslagjaar 2018 deze 
belasting jaarlijks te verhogen met 2 %. 
 

4. SUBSIDIEREGLEMENT ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN – 
HERVASTSTELLING. 
De raad wordt verzocht het voorgelegde subsidiereglement opnieuw vast 
te stellen, aansluitend op de hervaststelling van de belasting op het 
ontbreken van parkeerplaatsen. 
 

5. BELASTING OP DE BRANDSTOFDISTRIBUTIEAPPARATEN. 
De raad stelde in zitting dd. 28 februari 2013 de belasting op de 
brandstofdistributieapparaten vast. Vermits de tarieven niet meer werden 
aangepast sedert het aanslagjaar 2007 wordt aan de raad voorgesteld om 
vanaf het aanslagjaar 2014 t/m het aanslagjaar 2018 de belasting jaarlijks 
te verhogen met 2 %. 
 

6. GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING OP DE ONBEBOUWDE 
BOUWGRONDEN EN OP DE ONBEBOUWDE KAVELS. 
Teneinde grondspeculatie tegen te gaan en om potentiële woonlocaties vrij 
te maken wordt aan de raad voorgesteld om voor de aanslagjaren 2013 
t/m 2018 een activeringsheffing te vestigen op de onbebouwde 



bouwgronden en kavels. 
 

7. RUILING PERCEEL AMBACHTSTRAAT TEGEN NIEUW TE 
VERWERVEN GRONDEN MET DE W.V.I. DOORHALING 
HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING. 
De raad keurde in zitting dd. 30 januari 2013 de ontwerpakte goed inzake 
ruiling van een perceel gelegen in de Ambachtstraat met de W.V.I. tegen 
nieuw te verwerven gronden. 
Door de hypotheekbewaarder werd ambtshalve inschrijving genomen op 
het verkochte goed ten gunste van de Stad Nieuwpoort. Vermits echter de 
W.V.I. de verworven gronden wenst te herverkopen wordt aan de raad 
gevraagd de hypothecaire inschrijving te laten doorhalen. Aan de raad 
wordt voorgesteld om een commissaris bij het Aankoopcomité Brugge 
hiervoor te machtigen. 
 

8. OVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE OVERHEID EN DE STAD 
NIEUWPOORT VOOR HET ONDERHOUD VAN HET SANITAIR 
GEBOUW T.H.V. VEERDIENST. 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde overeenkomst tussen de 
Vlaamse Overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – 
VLOOT, en de stad Nieuwpoort te willen aanvaarden en goed te keuren 
voor een duurtijd van 10 jaar. Met deze overeenkomst verbindt de stad 
zicht ertoe het onderhoud en de verbruikskosten van het openbaar sanitair 
bij het nieuwe veer langs de Paul Orbanpromenade ten laste te nemen en 
dit sanitair ter beschikking te stellen voor alle publiek in de zomerperiode 
(1 april t/m 30 september) op de momenten dat er veerdienst is (7 u tot 
21u). 
 

9. BEKRACHTIGING BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN DD. 27 MEI 2013 HOUDENDE DE STATUTAIRE 
ALGEMENE LEDENVERGADERNG DD. 13 JUNI 2013 VAN DE 
V.V.O.G.. 
De raad stelde in zitting dd. 31 januari 2013 schepen Kris Vandecasteele 
aan als afgevaardigde voor de Algemene Vergaderingen van de V.V.O.G. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 27 mei 
2013 de agendapunten goed van de Statutaire Algemene 
Ledenvergadering van de V.V.O.G. dd. 13 juni 2013. Aan de raad wordt 
gevraagd dit te willen bekrachtigen. 
 

10. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE. ALGEMENE VERGADERING DD. 
7 JUNI 2013. 
De raad stelde in zitting dd. 31 januari 2013 de heer Frans Lefevre aan als 
vertegenwoordiger bij de fusiemaatschappij ‘Woonmaatschappij IJzer & 
Zee’. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 27 mei 
2013 de agendapunten goed van de algemene vergadering dd. 7 juni 
2013. Aan de raad wordt gevraagd dit te willen bekrachtigen. 
 



11. GEMEENTELIJKE HOLDING N.V. IN VEREFFENING ALGEMENE 
VERGADERING DD. 26 JUNI 2013 – BEKRACHTIGING BESLUIT 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DD. 3 JUNI 2013. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting dd. 3 juni 
2013 de agendapunten goed voor de algemene vergadering van de 
gemeentelijke holding in vereffening dd. 26 juni 2013. Aan de raad wordt 
gevraagd dit te willen bekrachtigen. 
 

12. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 25 APRIL 2013. 
De raad wordt verzocht te willen akte nemen van de dagorde van de 
OCMW-raad in zitting dd. 24 april 2013. 
 

13. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 29 MEI 2013. 
De raad wordt verzocht te willen akte nemen van de dagorde van de 
OCMW-raad in zitting dd. 29 mei 2013. 
 

14. AANPASSEN VAN DE LAAD- EN LOSZONES IN NIEUWPOORT-BAD – 
GOEDKEURING. 
De raad wordt gevraagd het bestek ‘aanpassen van de laad- en loszones 
in Nieuwpoort-Bad’ te willen aanvaarden en goed te keuren en dit voor 
een geraamde kostprijs van € 35.000 (BTW incl.). Op vraag van het 
college van burgemeester en schepenen zouden de verhardingen van de 
laad- en loszones in de Albert I laan in Nieuwpoort-Bad vervangen worden 
door mozaïekkeien. De nodige kredieten worden voorzien bij 
budgetwijziging. 
 

15. HERINRICHTEN PARKING DIENSTWEG HAVENGEUL, ELISALAAN 
(VAK DIENSTWEG HAVENGEUL/ALBERT I-LAAN) EN 
LOMBARDSIJDESTRAAT (VAK DIENSTWEG HAVENGEUL/ALBERT I-
LAAN) – FASE 1 RIOLERING DIENSTWEG HAVENGEUL – 
DEFINITIEF ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING. 
Aan de raad wordt gevraagd het definitief ontwerpdossier goed te keuren 
van de opdracht ‘herinrichten parking Dienstweg Havengeul, Elisalaan 
(vak dienstweg Havengeul/Albert I laan) en Lombardsijdestraat (vak 
dienstweg Havengeul/Albert I laan) – fase 1 riolering Dienstweg 
Havengeul’, opgemaakt door studiebureau Plantec n.v. voor een geraamd 
bedrag van € 131.441,39 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij 
openbare aanbesteding. De nodige kredieten worden voorzien bij 
budgetwijziging. 
 

16. VERBOUWEN CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN 
KANTOORRUIMTE. THEATERTECHNIEKEN – TONEELBELICHTING 
Aan de raad wordt gevraagd het bestek met bijhorende plannen tot het 
leveren en plaatsen van toneelverlichting in de voormalige cinema City tot 
podiumzaal goed te keuren. De kosten worden geraamd op € 89.729,97 
(BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij middel van een algemene 
offerteaanvraag. De nodige kredieten worden voorzien bij budgetwijziging. 
 



17. VERBOUWEN CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN 
KANTOORRUIMTE. THEATERTECHNIEKEN – TONEELMECHANICA. 
Aan de raad wordt gevraagd het bestek met bijhorende plannen tot het 
leveren en plaatsen van toneelmechanica in de voormalige cinema City tot 
podiumzaal goed te keuren. De kosten zijn geraamd op € 215.634,10 
(BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij middel van een algemene 
offerteaanvraag. De nodige kredieten worden voorzien bij budgetwijziging. 
 

18. VERBOUWEN CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN 
KANTOORRUIMTE. THEATERTECHNIEKEN – GELUIDSINSTALLATIE. 
Aan de raad wordt gevraagd het bestek met bijhorende plannen tot het 
leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de voormalige cinema 
City tot podiumzaal goed te keuren. De kosten zijn geraamd op 
€ 119.050,69 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij middel van een 
algemene offerteaanvraag. De nodige kredieten zijn voorzien. 
 

19. VERBOUWEN CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN 
KANTOORRUIMTE. TERMIJNVERLENGING 
Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde 
termijnverlenging van 46 kalenderdagen, veroorzaakt door bijkomende 
werken ten bedrage van € 71.113,48. 
 

20. LEVEREN EN PLAATSEN VAN KASTANJE OMHEININGEN IN DE 
STEDELIJKE KINDERBOERDERIJ – GOEDKEURING 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd ‘leveren en 
plaatsen van kastanje omheiningen in de stedelijke kinderboerderij’, voor 
een geraamde kostprijs van € 9.600 (BTW incl.). De opdracht te gunnen 
bij onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking. 
Kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging. 
 

21. AANSTELLEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONTWERP EN 
VERWEZENLIJKING. PRIJSVRAAG. 
Aan de raad wordt gevraagd het bestek te willen goedkeuren inzake de 
aanstelling van een veiligheidscoördinator voor alle ontwerpen en 
verwezenlijkingen voor de eigen projecten gedurende het dienstjaar 2013, 
en dit voor een geraamde kostprijs van € 12.000 (BTW incl.). De nodige 
kredieten zijn voorzien. 
 

22. BOUWEN ONDERGRONDSE GARAGES IN DE ZONE 
LOMBARDSIJDESTRAAT/CENTRUM YSARA EN IN DE ZONE 
CENTRUM YSARA/HAVENGEUL + HERAANLEG ZONE DIENSTWEG 
HAVENGEUL/CENTRUM YSARA – VERPLAATSEN NUTSLEIDINGEN – 
GOEDKEURING. 
In het kader van de bouw van de ondergrondse parkings en de aanleg van 
riolering in de zone Lombardsijdestraat/centrum Ysara en in de zone 
centrum Ysara/Havengeul, dienen er kabels en leidingen te worden 
verplaatst. De kosten hiervan worden geraamd op € 167.000 (BTW incl.). 
De nodige kredieten worden voorzien bij budgetwijziging. 
 



23. OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIE O.L.-VROUWSTRAAT – 
OMGEVING WOON- EN ZORGCENTRUM DE ZATHE. 
De omgevingswerken van het woon- en zorgcentrum De Zathe voorzien 
ook de installatie van een verlichting op het toekomstig domein tussen de 
O.L.-Vrouwstraat en de Rijkswachtstraat. De kosten ten laste van de stad 
bedragen € 23.103,14 (BTW medecontractant). De opdracht te gunnen bij 
onderhandelingsprocedure zonder de naleving van de 
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. De nodige kredieten 
zijn voorzien. 
 

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 – SAMENSTELLING OVERLEGCOMITÉ. 
Aan de raad wordt voorgesteld om een overlegcomité samen te stellen 
voor de opvolging van de uitvoering van de concessieovereenkomst en 
erfpachtovereenkomst tussen de stad en Promotion And Building CY. Aan 
de raad wordt gevraagd de leden van dit comité te willen aanduiden. 
 

25. RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA RAMSKAPELLE: 
VOORLOPIGE AANVAARDING. 
Aan de raad wordt gevraagd het schetsontwerp RUP gedeeltelijk herzien 
BPA Ramskapelle – Dorp (zone 13), opgemaakt door de W.V.I. voorlopig 
te willen aanvaarden. Dit ontwerp werd aangepast aan de opmerkingen 
van de plenaire vergadering, de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar, RWO (Ruimte Vlaanderen) en DRuM (Planologische Dienst van 
de Provincie). 
 

26. RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA NIEUWENDAMME (ZONE 
5B): VOORLOPIGE AANVAARDING. 
Aan de raad wordt gevraagd het schetsontwerp RUP gedeeltelijk herzien 
BPA Nieuwendamme (Zone 5B), opgemaakt door de W.V.I. voorlopig te 
willen aanvaarden. Dit ontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van 
de plenaire vergadering, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, 
RWO (Ruimte Vlaanderen) en DRuM (Planologische Dienst van de 
Provincie). 
 

27. AANSTELLING LEDEN BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM. 
De raad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de oprichting en de statuten 
goed van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum. Thans wordt 
aan de raad gevraagd om de leden van dit beheersorgaan te willen 
aanduiden, zijnde vertegenwoordigers van politieke strekkingen, alsook 
gebruikers en vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische 
strekkingen en om tevens de voorzitter te willen aanduiden. 
 

BESLOTEN ZITTING 
 


