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Raadzaal stadhuis 19u30 

OPENBARE ZITTING. 

1. BEKRACHTIGING STREEKPACT WESTHOEK. 

Aan de raad wordt gevraagd het streekpact voor de Westhoek dat werd 

opgemaakt door RESOC (regionale sociaal-economische overlegcomité) te 

bekrachtigen. Deze bekrachtiging houdt in dat de stad Nieuwpoort zich 

engageert om de uitvoering van dit streekpact te ondersteunen en 

eventuele acties of maatregelen in beleids- en jaarplannen en budget te 

overwegen. 

 

2. OCMW –BUDGETWIJZING NR. 1 VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 

DIENSTJAAR 2013. 

De raad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijzing nr. 1 van het 

exploitatiebudget dienstjaar 2013 van het OCMW-Nieuwpoort. 

 

3. OCMW-BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN HET INVESTERINGSBUDGET 

DIENSTJAAR 2013. 

De raad wordt verzocht akte te nemen van de budgetwijziging nr.1 van 

het investeringsbudget dienstjaar 2013 van het OCMW-Nieuwpoort. 

 

4. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD 28 JANUARI 2014. 

De raad wordt gevraagd akte te nemen van de dagorde van de OCMW-

raad dd. 28 januari 2014. 

 

5. OPRICHTING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING VLAAMSE VISVEILINGEN-

GOEDKEURING ONTWERPSTATUTEN 

De raad wordt verzocht in te stemmen met het voorstel om een publiek-

private samenwerking met de n.v. Vlaamse Visveiling aan te gaan onder 

de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. De vennootschap heeft tot doel de visserij te 

ondersteunen, de duurzame visserij te bevorderen, de commercialisatie en 

de exploitatie van de visveilingen te coördineren en de samenwerking 

tussen alle marktactoren te bevorderen. De stad Nieuwpoort wordt 33 

aandelen toegekend in ruil voor een bedrag van € 8.250 waarvan 25 % 

zijnde € 2.062,50 dient volstort te worden. 

 

6. VOORDRACHT BESTUURDER ZETEL RAAD VAN BESTUUR IN DE 

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING VLAAMSE VISVEILINGEN. 

Er wordt voorgesteld om Schepen Kris Vandecasteele voor te dragen als 

bestuurder om te zetelen namens de stad Nieuwpoort in de raad van 

bestuur van de CVBA VVV. 

 



7. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT NIEUWPOORT - LOT 

INTERIEURELEMENTEN EN MEUBELEN – DEFINITIEF ONTWERP. 

De raad wordt verzocht in te stemmen met het definitief ontwerp van het 

lot interieurelementen en meubelen voor het bezoekerscentrum ‘Westfront 

Nieuwpoort’ opgemaakt door de t.v. Antwerps Architecten Atelier b.v.b.a.- 

Architectenbureau Rob Geys b.v.b.a.. De kostprijs van het lot wordt 

geraamd op € 441.200,50 (BTW excl.) of € 533.852,61 (BTW incl.). De 

opdracht zou worden gegund bij middel van een open offerteaanvraag. De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

8. REINIGING EN RESTAURATIE VAN DRIE OORLOGGEDENKTEKENS- 

GOEDKEURING. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het bestek betreffende de 

reiniging en restauratie van het IJzergedenkteken, het gedenkteken 

Leopold Calberg en het gedenkteken van de Nieuwpoortse 

oorlogsslachtoffers. Het ramingsbedrag van deze opdracht bedraagt 

€25.000. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

9. DOSSIER 2010/52 RESIDENTIE WATERFRONT. PIETER 

DESWARTELAAN : TERUGVORDERING SOCIALE LAST. 

De raad wordt gevraagd om over te gaan tot het afsluiten van een 

dadingsovereenkomst met de n.v. Sea Coast Invest betreffende de 

modaliteiten tot terugbetaling van de sociale last in het bouwdossier 

Waterfront, Pieter Deswartelaan. 

 

10. JAARLIJKS VERSLAG OVER HET BEHEER VAN DE 

WERKINGSMIDDELEN VAN DE GECORO JAAR 2013. 

De raadsleden worden verzocht kennis te nemen van het jaarlijks verslag 

dd. 15 januari 2014 van de voorzitter van de GECORO over het beheer 

van de werkingsmiddelen van de GECORO voor het jaar 2013. 

 

11. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR– EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een subsidiereglement 

inzake voor- en naschoolse kinderopvang. Vermits de stad enkel opvang 

met de nodige kwaliteit wil subsidiëren komen enkel initiatieven die een 

attest van toezicht of erkenning van Kind & Gezin hebben, in aanmerking. 

Het subsidiebedrag bedraagt € 10.000 per jaar. Het voorgestelde 

reglement is van toepassing voor de jaren 2014 en 2015. 

 

12. VACANTVERKLARING 1 BETREKKING VAN ONDERLUITENANT-

VRIJWILLIGER BRANDWEER. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de organisatie van een 

vergelijkende examenprocedure voor de aanwerving van 1 

onderluitenant-vrijwilliger brandweer. 

 

BESLOTEN ZITTING 


