
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 27/11/14 

RAADZAAL – 19u30 

1. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR 1. DIENSTJAAR 2014 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het budget 2014 goed.  Thans wordt de raad 

verzocht de voorgelegde budgetwijziging nr 1 te willen goedkeuren. 

 

2. RETRIBUTIE GEBRUIK EN OPHALING CONTAINERS VOOR HUISHOUDELIJK OF GELIJKGESTELD 

AFVAL  - WIJZIGING 

De raad stelde in zitting dd. 26 december 2013 de retributie vast op het  gebruik en ophaling 

containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval waarbij een gedifferentieerd tarief wordt 

toegepast voor particulieren en bedrijven.  Vermits verenigingen van mede-eigenaars (VME) 

geen specifieke bedrijven zijn dient aan het raadsbesluit een alinea te worden toegevoegd 

waarbij een vermindering van de retributie wordt toegekend.  Aan de raad wordt tevens 

voorgesteld om in het reglement de verschillende ophaalzones op te nemen. 

 

3. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – BUDGET 2015 

De bestuursraad van de protestantse Baptistenkerk Bethel stelde in zitting dd. 20 september 

2014 het budget 2015 vast.  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan dit 

budget en aan de exploitatietoelage ten bedrage van € 8.277,94 ten laste van de stad.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

4. VASTSTELLING LASTENBOEK CONCESSIE UITBATING OPENBARE TOILETTEN HENDRIKAPLEIN 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het lastenboek betreffende de concessie uitbating van de 

openbare toiletten op het Hendrikaplein voorgelegd.  De concessie zou worden toegekend voor 

één jaar (verlengbaar met periodes van 1 jaar); de minimumbiedingsprijs wordt bepaald op € 

50/jaar met opbieding van minimum € 10. 

 

5. KOSTENLOZE GRONDAFSTAND NV MATEXI/STAD NIEUWPOORT – VERKAVELING OUDE 

VEURNEVAART NOORD. GOEDKEURING ONTWERPAKTE 

De raad keurde in zitting dd. 19 maart 2009 de verkavelingsvergunning van de n.v. Matexi tot 

het verkavelen van een perceel grond gelegen Oude Veurnevaart Noord in 10 loten en aanleg 

van wegenis, goed.  Thans wordt aan de raad gevraagd de ontwerpakte voor de kosteloze 

overdracht van de wegenis (grond en infrastructuur) met een opp. van 9 aren en 86 centiaren, 

te willen goedkeuren en op te nemen in het gemeentelijk patrimonium. 

 

6. INNING VAN GERINGE DAGONTVANGSTEN DOOR PERSONEELSLEDEN – VASTSTELLING VAN 

DE VOORWAARDEN 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerp van reglement te willen goedkeuren, 

waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor inning van geringe dagontvangsten door  

hoofdrekenplichtigen, rekenplichtigen van dagontvangsten en vervangende personeelsleden. 

 

7. I.W.V.A. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 19 DECEMBER 2014 

De raad wordt verzocht de agendapunten te willen goedkeuren van de Bijzondere Algemene 

Vergadering van de I.W.V.A. 19 december 2014 en de heren B. Gunst, R. Woestijn, F. Lefevre en 

mevr. K. Debruyne-Vancoillie te willen aanstellen als afgevaardigden voor deze vergadering. 

 



8. W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 17 DECEMBER 2014 

De raad wordt verzocht de agendapunten te willen goedkeuren van de Buitengewone 

Algemene Vergadering van de W.V.I. dd. 17 december 2017 en mevrouw A. Gheeraert te willen 

aanstellen als vertegenwoordiger voor deze vergadering. 

 

9. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING I.K.W.V.  DD. 17 DECEMBER 2014 

De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van de I.K.W.V. dd. 17 

december 2014 te willen goedkeuren en de heer W. Demeester aan te stellen als 

vertegenwoordiger. 

 

10. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. DD. 16 DECEMBER 2014 

De raad wordt verzocht de agendapunten te willen goedkeuren van de Buitengewone 

Algemene Vergadering van de I.V.V.O. dd. 16 december 2014 en de heer K. Vandecasteele aan 

te stellen als vertegenwoordiger. 

 

11. GASELWEST ALGEMENE VERGADERING DD. 10 DECEMBER 2014 

De raad wordt verzocht de agendapunten te willen goedkeuren van de Algemene Vergadering 

van Gaselwest – in buitengewone zitting - dd. 10 december 2014. 

 

12. OVERNAME AANDELEN N.A.V. EXIT ELECTRABEL N.V. 

Op datum van 23 september 2014 werd aan de stad het voorstel overgemaakt inzake 

overname van de aandelen A2 van Electrabel nv in de intercommunale vereniging Gaselwest, 

en dit ten bedrage van € 2.275.476,37 voor de activiteit elektriciteit en € 1.343.788,03 voor de 

activiteit gas.  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen om aan de 

werkmaatschappij Eandis cvba opdracht te geven om op 29 december 2014 deze bedragen 

over te maken aan Electrabel nv. 

 

13. OCMW - JAARREKENING 2013 – BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-

VLAANDEREN 

De raad keurde in zitting dd. 13 augustus 2014 de jaarrekening 2013 vast van het OCMW 

Nieuwpoort.  Thans wordt aan de raad gevraagd akte te willen nemen van het besluit van de 

Provinciegouverneur betreffende de definitieve vaststelling van deze rekening. 

 

14. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 24 SEPTEMBER 2014 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 24 

september  2014. 

 

15. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 22 OKTOBER 2014 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 22 

oktober 2014. 

 

16. RESTAURATIE BOMMENVRIJ – FASE 2B BOUWKUNDIGE RESTAURATIEWERKEN (GEBOUW) – 

GOEDKEURING AANGEPASTE RAMING – VRAAG BETOELAGING 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 het definitief ontwerp goed tot restauratie van 

het als monument geklasseerd gebouw ‘Bommenvrij’ en de vraag tot het bekomen van een 

restauratiepremie voor een geraamd bedrag van € 3.214.968,15 (BTW incl.), waarvan € 

2.763.821,73 (BTW incl.) voor de restauratiewerken. 



Tijdens de uitvoering van de fase 2A – Bouwkundige restauratiewerken (dak)  werden 

sommige werken niet uitgevoerd ingevolge onvoorziene werken.  Thans wordt voorgesteld 

om deze werken op te nemen in de definitieve restauratiewerken fase 2B – Bouwkundige 

restauratiewerken (gebouw).  Hierdoor dient de oorspronkelijke raming van de 

restauratiewerken te worden verhoogd.   

Aan de raad wordt gevraagd de aangepaste raming ten bedrage van € 3.412.195,68 (BTW 

incl.), waarvan € 2.456.893,93 (BTW incl.) voor de restauratieve bouwkundige werken te 

willen goedkeuren.  Aan de raad wordt tevens gevraagd om aan Onroerend Erfgoed een 

subsidie van 60 %, ten bedrage van € 1.621.549,99 aan te vragen, en aan de Provincie West-

Vlaanderen een subsidie van 20 %, ten bedrage van € 540.516,00.  

 

 

17. VERLICHTING PARK ZONNEBLOEM 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bijzonder bestek betreffende de verlichting van het Park 

Zonnebloem voorgelegd.  Er wordt voorgesteld om de LEDline-modules van de windschermen 

te vervangen door nieuwe modules en tegelijk de voedingspunten van de gecentraliseerde 

gelijkrichtinstallatie om te bouwen naar 230V.  De stad zou de werken gunnen na een open 

aanbesteding.  De kosten worden geraamd op € 205.700,24 (BTW incl.). De nodige kredieten 

moeten worden voorzien. 

 

18. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 6 LEFEBVRESTRAAT TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 

ELISALAAN – ONTWERPDOSSIER 

De raad stelde in zitting dd. 8 februari 2007 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

van de studieovereenkomst voor het vernieuwen van de Franslaan en zijstraten voor een 

ramingsbedrag van € 5.000.000 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt thans gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier en 

kostenraming voor de vernieuwing van de Franslaan – fase 6 Lefevrestraat tussen Albert I-laan 

en Elisalaan, ten bedrage van € 1.032.299,92 (BTW incl.).  Hiervan zijn € 632.329,67 (BTW incl.) 

ten laste van de stad en € 399.970,25 ten laste van de I.W.V.A.  De opdracht zou gegund 

worden door middel van een open aanbesteding. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

19. LEVEREN VAN EEN LICHTE VRACHT RIJBEWIJS B MET DUBBELE CABINE VOOR DE 

GROENDIENST – GOEDKEURING 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop van een lichte vrachtwagen 

rijbewijs B met dubbele cabine voor de groendienst dd. 13 oktober 2014 te willen aanvaarden 

en goed te keuren.  De aankoop wordt geraamd op € 35.000 (BTW incl.). 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

20. LEVEREN VAN EEN KLEINE STRAATVEEGMACHINE VOOR DE CEL NETHEID TE NIEUWPOORT-

BAD – GOEDKEURING 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop van een kleine 

straatveegmachine voor de cel netheid dd. 5 november 2014 te willen aanvaarden en goed te 

keuren.  De aankoop wordt geraamd op € 102.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten 

worden voorzien. 

 

21. LEVEREN VAN EEN HEETWATERONKRUIDBESTRIJDER OP AANHANGWAGEN VOOR DE 

GROENDIENST – GOEDKEURING 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop van een 



heetwateronkruidbestrijder op aanhangwagen dd. 5 november 2014 te willen aanvaarden en 

goed te keuren.  De aankoop wordt geraamd op € 42.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten 

moeten worden voorzien. 

 

22. OPMAAK HEMELWATERPLAN 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde studieopdracht dd. 24 juli 2014 opgemaakt door 

n.v. Aquafin  houdende de opmaak van een hemelwaterplan op maat van de gemeente te 

willen goedkeuren.  De kosten worden geraamd op € 27.000 (BTW excl.).   Voor de opmaak van 

dit plan kan subsidie aangevraagd worden als actie kaderend in het Maatregelpakket 13 

‘Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse Overheid’. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

23. STUDIEOPDRACHT WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN VEDRKAVELING KATTESAS – ALBERT I-

LAAN  - ELF JULIWIJK + PARKING KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER. TERMIJNVERLENGING 

De raad keurde in zitting dd. 28 maart 2013 het bestek goed ‘Studieovereenkomst Wegen en 

Rioleringswerken verkaveling Kattesas – Albert I-laan – Elf Juliwijk + parking kinderboerderij De 

Lenspolder.   

Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting dd. 27 mei 2013 de opdracht aan 

het studiebureau Haegebaert nv te Oostende.  Thans wordt door het studiebureau een 

termijnverlenging van twee kalenderwerken gevraagd voor het indienen van het 

ontwerpdossier.  Aan de raad wordt gevraagd deze termijnverlenging te willen goedkeuren. 

 

24. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP OUDE VEURNEVAART – VASTSTELLEN ZONERING EN 

AANSTELLEN URBANIST 

De raad stelde in zitting dd. 29 november 2007 de b.v.b.a. Geomex aan als urbanist voor de 

studieopdracht tot het opmaken van het RUP Nieuwpoort-stad met deelzones Nieuwpoort-

Stadscentrum, Nieuwpoort-Polderfront en Nieuwpoort-Omgeving Leopoldpark.  In dit 

plangebied   is echter de Oude Veurnevaart niet inbegrepen.     Thans wordt aan de raad 

voorgesteld om het opmaken van een gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart te gunnen aan 

b.v.b.a. Geomex als uitbreiding van de studieopdracht voor een  bedrag van € 13.815,18 (BTW 

incl.). 

De  nodige kredieten zijn voorzien.          

 

25. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP SINT-JANSSLUIS – NAUTISCHE SITE – UITBREIDEN ZONERING 

De raad stelde in zitting dd. 15 maart 2012 de aannemingsvoorwaarde en gunningswijze vast 

van de studieopdracht tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-

Janssluis-Nautische site.  In zitting dd. 5 juli 2012 stelde de raad de b.v.b.a. Geomex aan als 

urbanist. 

De Provincie heeft de intentie om een Provinciaal RUP ‘zonevreemde jeugdverblijven’ op te 

maken waarin op het grondgebied Nieuwpoort ‘The Outsider Coast’ in aanmerking komt.   

Vermits dit jeugdverblijf paalt aan het op te maken GemRUP Sint-Janssluis-Nautische site en 

gelegen is binnen de contouren van het BPA Gedeeltelijke Herziening en uitbreiding BPA 

Nieuwendamme, wordt aan de raad voorgesteld om de zonering van het Gemeentelijk Rup 

Sint-Janssluis- Nautische site uit te breiden tot de zonering van het BPA Gedeeltelijke 

Herziening en uitbreiding BPA Nieuwendamme. 

 

26. AANVAARDING SCHENKING SCHILDERIJ MARLEEN WILLE 

Aan de raad wordt gevraagd de schenking van het schilderij van Marleen Wille, getiteld 



‘Waarom?’ te aanvaarden. 

 

27. PANORAMA VAN BASTIEN 

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM) stelt aan de stad 

Nieuwpoort het digitaal computerbestand ter beschikking  van het panorama van de IJzer van 

Alfred Bastien  voor de projectie van een uittreksel ervan in het bezoekerscentrum Westfront 

Nieuwpoort.  Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgestelde conventie tot regeling van de 

samenwerking tussen het KLM en de Stad Nieuwpoort goed te keuren. 

 

28. HULDIGING LADY DOROTHIE MOORE-FIELDING: TOEKENNING TITEL “FREEDOM OF THE CITY 

OF NIEUWPOORT” 

Aan de raad wordt gevraagd te willen instemmen met het voorstel om wijlen Lady Dorothie 

Fielding-Moore de titel “Freedom of the City Nieuwpoort” te verlenen als eervolle beloning en 

erkenning voor haar inzet als verpleegster en ambulancière tijdens de Groote Oorlog.  De 

huldiging zou plaatsvinden op 2 mei 2015. 


