
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 JUNI 2014 

 

1. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, KRAMEN, TAFELS EN STOELEN 

ENZ. OP HET OPENBAAR DOMEIN – WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 10 april 2014 een belasting vast op het plaatsen van terrassen, 

windschermen, kramen, tafels en stoelen enz.. op het openbaar domein.  Thans wordt aan de raad 

voorgesteld om aan het regelement een paragraaf toe te voegen waarbij de bezetting voor terrassen 

opgericht of afgebroken in de loop van het aanslagjaar, de belasting pro rata temporits wordt 

berekend. 

2. BEKRACHTIGING BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DD. 2 JUNI 2014 

HOUDENDE DE STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 12 JUNI 2014 VAN DE V.V.O.G. 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2014, 

houdende de goedkeuring van de agendapunten voor de Statutaire Algemene ledenvergadering van 

de V.V.O.G. van 12 juni 2014 te willen bekrachtigen. 

3. INTREKKEN RAADSBESLUIT DD. 10 APRIL 2014 BRANDVEILIGHEID – DEFINITIEVE AFREKENING 

FORFAITAIRE BIJDRAGEN BRANDWEER DOOR DE GEMEENTEN MET Z-CENTRA VOOR DE 

JAARREKENINGEN 2006 TOT EN MET 2010 

De raad keurde in zitting dd. 10 april 2014 de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen voor 

gemeenten met Z-centra voor de jaarrekeningen 2006 t/m 2010 goed, ten bedrage van € 16.415,77. 

De raad wordt verzocht dit raadsbesluit terug in te trekken vermits de voorstellen ter zake, ingediend 

door het ambt van de gouverneur dd. 16 mei 2014, door de bevoegde minister niet werden 

goedgekeurd. 

4. BRANDVEILIGHEID – DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE BIJDRAGEN BRANDWEER DOOR DE 

GEMEENTEN MET Z-CENTRA VOOR DE JAARREKENINGEN 2006 TOT EN MET 2010 

De raad verleende in zitting dd. 16 augustus 2010, 27 december 2012, 30 mei 2013, 29 augustus 

2013 en 26 december 2013 gunstig advies voor het te betalen voorschot in de kosten voor de Z-

centra van de jaarrekeningen 2006 t/m 2010. 

Door de provinciegouverneur werd dd. 15 mei 2014 een voorstel tot definitieve afrekening van de 

forfaitaire bijdragen brandweer ontvangen, welke door de bevoegde minister is goedgekeurd. 

Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies te willen verlenen aan het voorstel waarbij de definitieve 

afrekening bepaald wordt op € 16.415,77. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

5. VVSG – ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 JUNI 2014. BEKRACHTIGING BESLUIT COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DD. 19 MEI 2014 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2014 

houdende goedkeuring van de agenda van de algemene ledenvergadering van de VVSG dd. 12 juni 

2014 te willen bekrachtigen. 

6. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE. ALGEMENE VERGADERING DD. 6 JUNI 2014 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2014 

houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Woonmaatschappij 

IJzer & Zee dd. 6 juni 2014 te willen bekrachtigen. 

7. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 MEI 2014 

De raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 27 mei 2014. 



8. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS DD. 

27 JUNI 2014 

De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni 2014 

houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van de Gemeentelijke 

Holding n.v. in vereffening dd. 27 juni 2014 te willen bekrachtigen. 

9. PRIJSVERLAGING INTERNATIONALE REISPASSEN 

Aan de raad wordt voorgesteld om een prijsverlaging met € 6 toe te passen voor gewone 

internationale reispassen, dit naar aanleiding van de prijsverlaging van de federale overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken.  Deze prijsaanpassing zou ingaan op 1 juni 2014. 

10. AANKOOP 5 CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 9010 EN 5 CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 1013 IN DE 

STRIJD TEGEN HONDENPOEP 

Aan de raad wordt toestemming gevraagd om bijkomende citydogsystemen aan te kopen gelet op de 

slinkende voorraad. Dit werkinstrument in de strijd tegen de hondenpoep is in een witte kleur (RAL 

9010) voor de badplaats (= straten gelegen boven de Victorlaan) en in het beige (RAL 1013) voor de 

binnenstad en deelgemeenten. 

De kosten worden geraamd op € 15.730 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij 

onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. 

De prijs dient als gunningscriterium. De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

11. AANKOOP VAN EEN HAKENKLEM MET HYDRAULISCH SLUITBARE HAKEN VOOR DE 

VRACHTWAGEN VOOR HET LEDIGEN VAN ONDERGRONDSE CONTAINERS 

Teneinde de ondergrondse containers op een veilige manier te kunnen ledigen is de aankoop 

gewenst van een hakenklem met hydraulische sluitbare haken; dit systeem dient gemonteerd op de 

vrachtwagen waardoor de containers ook bij hevige wind, op een efficiënte manier kunnen geledigd 

worden.  De kosten worden geraamd op € 23.000 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij 

onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. 

De prijs dient als gunningscriterium. De nodige kredieten zijn voorzien. 

12. LEVEREN VAN EEN DIENSTVOERTUIG VOOR DE TECHNISCHE DIENST – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt voorgesteld om het huidig dienstvoertuig van de cel feestelijkheden te vervangen 

en een nieuw voertuig aan te kopen.  De kosten worden geraamd op € 15.000 (BTW incl.). De 

opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels bij 

aanvang van de procedure. De prijs dient als gunningscriterium. De nodige kredieten zijn voorzien. 

13. NIEUW REGLEMENT CULTUURPRIJS 

Aan de raad wordt ter goedkeuring een nieuw reglement voorgelegd inzake de Cultuurprijs. In dit 

vernieuwd reglement wordt o.m. bepaald dat deze prijs niet meer jaarlijks maar tweejaarlijks zou 

worden toegekend, en dat een persoon of een vereniging slechts 2x als kandidaat kan voorgedragen 

worden. 

14. HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG 

Aan de raad wordt ter goedkeuring een huishoudelijk reglement voorgelegd inzake de naschoolse 

opvang. Omdat er thans te veel kinderen aanwezig zijn voor het aantal begeleidsters, wordt er 

voorgesteld om de naschoolse opvang niet meer gratis in te richten; op woensdagnamiddag zou – bij 

een te groot aantal kinderen – een jobstudent als animator worden aangesteld. 

De voorgestelde kostprijs bedraagt € 0,50 per begonnen halfuur; ook de jeugdvoordeelpas zou 

mogen gebruikt worden.  Er zou gewerkt worden met een systeem van beurtenkaarten.  De 

naschoolse opvang is uiteraard enkel mogelijk voor kinderen die in Nieuwpoort wonen of naar school 



gaan. De opvang wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorzien van 16 u tot 18 u en op 

woensdag van 11 u 30 tot 18 u. 

15. AANSTELLING WAARNEMEND STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR 

Aan de raad wordt voorgesteld om Damian Rommens per 1 juli 2014 aan te stellen als waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar, en dit voor een duur van maximum 18 maanden. Uit de resultaten 

van het wervingsexamen voor de functie van stedenbouwkundig ambtenaar blijkt geen enkele 

kandidaat geslaagd te zijn. Huidig stedenbouwkundig ambtenaar Marc Vandevelde gaat per 30 juni 

2014 met pensioen. 

16. VASTSTELLING VERLOFKALENDER GEMEENTESCHOOL ST.-JORIS – SCHOOLJAAR 2014 – 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de verlofkalender van de gemeenteschool St.-Joris voor het volgend 

schooljaar 2014-2015 vast te stellen, voortgaande op het voorstel besproken op de 

personeelsvergadering van 22 april 2014 en de schoolraad van 5 juni 2014. 

17. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – VASTSTELLING LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2014-2015 

Aan de raad wordt gevraagd het lestijdenpakket van de gemeenteschool St.-Joris voor het volgend 

schooljaar 2014 – 2015 te willen vaststellen. 

 


