
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 29 JANUARI 2015 om 19u30 

 

1. DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN. WIJZIGING EN 

HERVASTSTELLING 

De raad stelde in zitting dd. 30 januari 2014 vast welke opdrachten van werken, leveringen 

en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.  In dit 

reglement werd voorzien dat het aanbrengen van wijzigingen aan overheidsopdrachten een 

bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen voor zover hieruit geen 

bijkomende uitgaven van meer dan 10 % van het gunningsbedrag voortvloeien.   

Thans wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om dit percentage aan te passen tot 15 %. 

 

2. KOSTELOZE GRONDAFSTAND HARBOUWVIEW INVEST/STAD NIEUWPOORT – VERLATEN 

SPOORTWEGBEDDING. GOEDKEURING ONTWERPAKTE 

Aan de raad wordt voorgesteld om de wegenis met aanhorigheden  oude spoorwegbedding 

‘Dienstweg Havengeul’ in te lijven in het openbaar domein om reden van openbaar nut, 

meer in het bijzonder met het oog op de inlijving van de grond en infrastructuur in het 

gemeentelijke patrimonium. Aan de raad wordt gevraagd de afstand door Harbourview 

Invest toe te staan en te aanvaarden ten kosteloze titel en de ontwerpakte goed te keuren. 

 

3. GOEDKEURING JAARVERSLAG INTERLOKALE VERENIGINGEN WESTHOEKPERSONEEL (WHP) 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van 

de interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2013 te willen goedkeuren. 

 

4. KLACHTENRAPPORT 2014 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het klachtenrapport 2014 waarin ook de 

ondernomen kwaliteitsverbeteracties worden vermeld. 

 

5. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 23 DECEMBER 2014 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde dd. 23 december 2014 van 

de OCMW-raad Nieuwpoort. 

 

6. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT: WIJZIGING STATUTEN EN WIJZIGING 

BENAMING IN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD 

De raad besloot in zitting dd. 12 april 2007 het autonoom gemeentebedrijf Nieuwpoort op te 

richten en de statuten goed te keuren. 

Ingevolge wijziging in het gemeentedecreet, dienen de statuten thans te worden aangepast; 

tezelfdertijd worden ook de doelstellingen van het AGB Nieuwpoort afgebakend van deze 

van het AGB Stadsontwikkeling.   

Aan de raad wordt voorgesteld om de benaming van het AGB Nieuwpoort te wijzigen in AGB 

Vrije Tijd en de statuten opnieuw vast te stellen. 

 

7. OPRICHTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING 

De raad besloot in zitting dd. 11 september 20141 het AGB Stadsontwikkeling op te richten 

en de statuten ervan goed te keuren.  Dit besluit werd echter bij Ministerieel Besluit dd. 19 

december 2014 niet goedgekeurd omdat de vooropgestelde activiteiten van het AGB 

Stadsontwikkeling deels overlappen met deze van het AGB Nieuwpoort. 



De raad wordt verzocht de voorgelegde aangepaste ontwerpstatuten van het AGB 

Stadsontwikkeling te willen goedkeuren.  

 

8. AANPASSING PRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAAR VOOR BELGEN EN VREEMDELINGEN, 

KIDS-ID, GEWONE PROCEDURE EN SPOEDPROCEDURE 

De raad stelde in zitting dd. 28 februari 2013 en 26 december 2013 de prijzen vast van de 

elektronische identiteitskaarten, de elektronische vreemdelingenkaart en de Kids-Id. 

Bij schrijven dd. 24 september 2014 meldt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

dat deze prijzen per 1 januari 2015 zouden herzien worden. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde aangepaste prijzen te willen goedkeuren. 

 

9. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM BOTERDIJK VOOR HET JAAGPAD TUSSEN 

NIEUWPOORT-PLASSENDALE EN HET NIEUW BEDELF – VERLENGDE BOTERDIJK 

MIDDELKERKE 

De raad gaf in zitting dd. 23 oktober 2014 haar principiële goedkeuring van de benaming 

Boterdijk aan het jaagpad tussen Nieuwpoort-Plassendale en het Nieuw Bedelf in het 

verlengde van de Boterdijk in Middelkerke.  Vermits geen bezwaren werden ontvangen bij 

het onderzoek de commodo et incommodo, wordt aan de raad gevraagd deze naam 

definitief goed te keuren. 

 

10. BENAMING GUSTAAF BUFFELSTRAAT VOOR DE STRAAT IN DE NIEUWE VERKAVELING 

YSERMONDE, GELEGEN AAN DE LOUISWEG 

Aan de raad wordt gevraagd principiële goedkeuring te willen verlenen voor de benaming 

Gustaaf Buffelstraat aan de nieuwe straat in de nieuwe verkaveling Ysermonde, gelegen aan 

de Louisweg.  Gustaaf Buffel woonde lange tijd in Nieuwpoort  waar hij actief deelnam aan 

het verenigingsleven en tewerkgesteld  was als tekenaar aan de tekenschool. 

 

11. LEVEREN VAN EEN VRACHTWAGEN MET LAADKRAAN EN CONTAINERBELADINGSSYSTEEM – 

HERAANBESTEDING – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het aangepaste bestek voor het leveren van een vrachtwagen 

met kraan en containerbeladingssysteem dd. 19 december 2014 te willen aanvaarden en 

goed te keuren.  Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op € 250.000 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten zijn voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding. 

 

12. AANPASSEN VERKOOPPRIJZEN RESTANTEN STADSMAGAZIJN 

De raad stelde in zitting dd. 18 november 2004 de verkoopsprijzen vast van de restanten 

magazijn waaronder stenen afkomstig van de Albert I-laan en de Zeedijk, kasseien, platines,… 

Gelet op de vraag naar deze stenen wordt besloten de prijs van de stenen afkomstig van de 

Albert I-laan en Zeedijk op te trekken naar € 0,20/stuk (€ 100 per pallet) en het vermelde 

raadsbesluit op te heffen. 

 

13. AANKOOP VAN EEN STRANDREINIGINGSMACHINE TEN BEHOEVE VAN DE CEL NETHEID – 

GOEDKEURING 

De huidige strandreinigingsmachine is na 8 jaar intensief gebruik aan vervanging toe.  De 

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

strandreinigingsmachine dd. 6 januari 2015 te willen goedkeuren.  Het ramingsbedrag wordt 

vastgelegd op € 31.140 (BTW  en overname oude strandreiniger ten bedrage van € 10.000. 



incl.). De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

 

14. SNOEIEN VAN HOOGSTAMMEN VERSPREID OP HET GRONDGEBIED NIEUWPOORT – DEEL 2 

– GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor het snoeien van hoogstammen 

verspreid op het grondgebied Nieuwpoort te willen aanvaarden en goed te keuren.  Het 

ramingsbedrag wordt vastgelegd op € 20.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

15. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS PARKEERBEHEER EN 

EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN 

HET BEHEER – ERFPACHTAKTE ONDERGRONDSE PARKING – RECHTZETTING 

De raad keurde in zitting dd. 29 december 2014 de erfpachtakte goed houdende de vestiging 

van een splitsbaar erfpachtrecht voor de duur van 99 jaar vanaf 1 januari 2015 en dit op het 

goed gelegen op het Nieuwlandplein, Dienstweg Havengeul tussen Ysara en 

Lombardsijdestraat en tussen het centrum Ysara en Havengeul waar de ondergrondse 

parkings worden gebouwd.   

In de goedgekeurde akte, opgemaakt door notarissen Jo Vileyn en Stefanie Dauw werden 

echter enkele tekstuele fouten vastgesteld. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde aanpassingen te willen aanvaarden. 

 

16. AANVAARDING SCHENKING MARLEEN WILLE 

Na positief advies van het dagelijks bestuur van de cultuurraad dd. 7 januari 2015, wordt aan 

de raad gevraagd de schenking en de bijhorende akte van het schilderij “Waarom?” van 

Marleen Wille te willen aanvaarden en een gepaste locatie te kiezen. 


