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TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
D.D. 28 FEBRUARI 2019 - 19.30 U - RAADZAAL 

 

OPENBARE ZITTING 

1. OP VRAAG VAN RAADSLID VANBLAERE JOHAN DD. 13 FEBRUARI 2019: INVOEREN 
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF VERVANGEN VAN 
VERBLIJFSVERGUNNING  'BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - 
TIJDELIJK VERBLIJF' (ELEKTRONISCHE A-KAART). 
 
Op vraag van raadslid vanblaere johan dd. 13 februari 2019: invoeren retributiereglement voor het 
vernieuwen, verlengen, of vervangen van verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische a-kaart) 
 
2. VERVOERREGIO OOSTENDE – TOETREDING TOT VERVOERREGIORAAD EN AANDUIDING 
AFGEVAARDIGDEN. 
 
De raad beslist om de Stad Nieuwpoort te laten toetreden tot de vervoerregioraad Oostende met als 
bestuurlijke vertegenwoordiger de heer burgemeester Geert Vanden Broucke en als ambtelijke 
vertegenwoordiger Barbara Wyseure en als vervanger Karen Sanders.  
 
 
3. GOEDKEURING LOCATIES PLAATSEN OBSERVATIECAMERA’S VOOR DE POLITIEZONE 
WESTKUST. 
 
Politiezone Westkust wenst op grondgebied Nieuwpoort observatiecamera’s te plaatsen voor het 
controleren van voertuigen. 
 
4. AANSTELLING VASTSTELLER VAN INBREUIKEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS). 
 
Stijn Dierinckx heeft de opleiding voor gas vaststeller voltooid. De aanstelling dient te gebeuren door 
de gemeenteraard. 
 
5. BELASTING OP ONTGRAVINGEN 
 
De belasting voor de ontgraving van een urne bedraagt: € 13. 
De belasting voor de overige ontgravingen, bedraagt: € 192. 
 
6. W.V.I. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 28 FEBRUARI 2019 – GOEDKEURING 
AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER. 
 
De agenda van de intercommunale W.V.I. moet goedgekeurd worden en er moet een 
vertegenwoordiger aangesteld worden voor de buitengewone algemene vergadering. 
 
 
7. WESTKUSTPOLDER: AANDUIDING BESTUURSLEDEN. 
 
In de nieuwe legislatuur dienen er nieuwe bestuurders aangeduid te worden om te zetelen in het 
polderbestuur van Westkustpolder. 
 
8. TMVS - GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
Er moet goedkeuring worden gegeven over de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van TMVS en er moeten ook vertegenwoordigers worden aangesteld voor deze vergadering. 
 
9. TMVS - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR (REGIO 1). 
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In de nieuwe legislatuur moet er een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van TMVS aangeduid 
worden. 
 
10. R.S.V.K. - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE VERGADERING, RAAD VAN 
BESTUUR EN DIRECTIECOMITÉ. 
 
In de nieuwe legislatuur moeten er nieuwe vertegenwoordigers worden aangeduid voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van R.S.V.K. 
 
11. MIDDENKUSTPOLDER - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER BESTUURSVERGADERING 
2019-2024. 
 
In de nieuwe legislatuur dienen er nieuwe bestuurders aangeduid te worden om te zetelen in het 
polderbestuur van Middenkustpolder. 
 
 
12. I.W.V.A. - GOEDKEUREN AGENDA, AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS ALGEMENE 
VERGADERING EN EEN BESTUURDER. 
 
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de I.W.V.A. moet worden goedgekeurd en er 
moeten afgevaardigden voor deze bijzondere algemene vergadering en een kandidaat-lid voor het 
bestuur worden aangewezen. 
 
13. INFRAX WEST - VOORDRACHT VAN DE VERTEGENWOORDIGER OP DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
In de nieuwe legislatuur moeten er nieuwe vertegenwoordigers worden aangewezen voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van Infrax West. 
 
14. INFRAX WEST - GOEDKEUREN AGENDA EN VOORDRAGEN KANDIDAAT-LID REGIONAAL 
BESTUURSCOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR. 
 
De agenda van de algemene vergadering van Infrax West moet worden goedgekeurd en er moet een 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité worden voorgedragen. 
 
15. I.K.W.V. - VOORDRACHT BESTUURDER(S) RAAD VAN BESTUUR. 
 
In de nieuwe legislatuur moeten er nieuwe bestuurders worden voorgedragen voor de raad van 
bestuur van I.K.W.V.  
 
16. I.K.W.V. - GOEDKEUREN AGENDA EN AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
De agenda van de algemene vergadering van I.K.W.V. moet worden goedgekeurd en er moeten 
vertegenwoordigers worden aangeduid voor de algemene vergadering. 
 
17. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - AANDUIDEN BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR. 
 
In de nieuwe legislatuur moeten er bestuurders worden aangeduid voor de raad van bestuur van 
Woonmaatschappij IJzer & Zee. 
 
18. GASELWEST - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING. 
 
Er moeten nieuwe vertegenwoordigers worden aangesteld voor de algemene vergaderingen van 
Gaselwest voor de nieuwe legislatuur. 
 
19. GASELWEST - GOEDKEURING AGENDA EN VOORDRACHT KANDIDAAT-LID REGIONAAL 
BESTUURSCOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR. 
 



blz. 3 
 

GR dd. 28 februari 2019  

 

De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting moet worden goedgekeurd en er 
moet een bestuurder worden aangeduid voor het regionaal bestuurscomité West. 
 
20. DVV WESTHOEK - GOEDKEURING AGENDA EN VERTEGENWOORDIGING IN DE 
ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR. 
 
 
Er moeten vertegenwoordigers worden aangesteld voor de algemene vergadering van dvv Westhoek 
en er moeten bestuurders worden aangesteld voor de raad van bestuur in de nieuwe legislatuur. 
 
21. CIPAL - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE 
VERGADERING. 
 
Er moet een vertegewoordiger worden aangesteld voor de algemene vergaderingen van Cipal in de 
nieuwe legislatuur. 
 
22. FLUVIUS - AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS AV EN EEN BESTUURDER. 
 
Er moeten vertegenwoordigers worden aangesteld voor de algemene vergaderingen van Fluvius, 
alsook een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Fluvius. 
 
23. FLUVIUS - GOEDKEUREN BEHEERSOVERDRACHT EN STORTEN AANDEEL. 
 
De bestuursoverdracht van Fluvius dient goedgekeurd te worden en de aandelen moeten worden 
volgestort. 
 
24. WOONHUIS NIEKO - HERSAMENSTELLING BEHEERSCOMITÉ. 
 
De raad moet stemmen voor de afgevaardigden in het beheerscomité van IGS Wonen Koksijde-
Nieuwpoort ten gevolgde van de nieuwe politieke legislatuur. 
 
25. ZEFIER - AANDUIDING (PLAATSVERVANGEND) VOLMACHTDRAGER ALGEMENE 
VERGADERINGEN. 
 
Door de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet de stad Nieuwpoort een nieuwe 
volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aanduiden voor de algemene 
vergaderingen van de cvba Zefier. 
 
26. CIPAL - GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER. 
 
De raad moet de agenda goedkeuren van de algemene vergadering van dvv Cipal van 22 maart 2019, 
alsook het vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger. 
 
27. BEKKENBESTUUR IJZERBEKKEN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER. 
 
De raad moet een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden om te 
zetelen in het bekkenbestuur IJzerbekken. 
 
28. RETRIBUTIE BETREFFENDE KOPIEDIENST VOOR VERENIGINGEN. 
 
De raad moet beslissen over het retributiereglement betreffende kopiedienst voor erkende 
Nieuwpoortse verenigingen. 
 
29. I.V.V.O. - GOEDKEUREN AGENDA, AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER AV EN RVB. 
 
De raad moet de agenda van de buitengewone algemene vergadering goedkeuren en een 
vertegenwoordiger aanstellen voor de algemene vergaderingen en de raad van bestuur van de 
I.V.V.O. 
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30. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2018. 
 
De gemeenteraad in zitting dd. 10 augustus 2017 nam akte van het budget 2018 van de kerkfabriek 
St.-Niklaas met een gemeentelijke dotatie in de exploitatietoelage van 877,59 EUR. Aan de raad wordt 
gevraagd de voorgelegde jaarrekening 2018 gunstig te willen adviseren. De gemeentelijke toelage 
werd niet overschreden. 
 
31. VERNIEUWEN VAN DE PIETER DESWARTELAAN FASE 1 (VAK SLUIZEN-LANGESTRAAT) – 
ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING. 
 
Het dossier wordt heraanbesteed met een gewijzigde procedure, nl. de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. De gemeenteraad moet bijgevolg het dossier opnieuw goedkeuren. 
 
32. LEVEREN EN PLAATSEN NIEUWE OPENBARE VERLICHTING ARTANLAAN 
 
Er wordt voorgesteld om de bestaande zeventien verlichtingsmasten in de Artanlaan te vervangen 
door nieuwe verlichtingsarmaturen type ‘Micro Luma 740 DW10 5000LM’ op masten type ‘SPMH 5 
TERR 1 COAT’. 
 
33. VERNIEUWEN VAN DE ALBERT I-LAAN VAK CARDIJNLAAN-LOUISWEG  (NOORDZIJDE) – 
UITVOERINGSTERMIJN 
 
Het agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om 24 extra werkdagen toe te kennen  voor de 
bijkomende wegenwerken opgenomen in de verrekening nr. 1; de termijnverlenging van de 
contractuele uitvoeringstermijn van 300 werkdagen met 24 werkdagen dient te worden goedgekeurd 
door de aanbestedende overheid, zijnde de stad Nieuwpoort. 
 
34. BENOEMING BESTAANDE GECORO HERNIEUWEN. 
 
Een nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd. Ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
dient overgegaan tot de benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) of herbenoeming van de bestaande GECORO. Op voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen wordt de benoeming van de bestaande GECORO hernieuwd. 
 
35. AANVAARDING SCHENKING KUNSTWERK FLOATING DREAMS.  
 
Schenking van een van de beelden van het project Floating Dreams aan stad Nieuwpoort. Het beeld 
is beschilderd door Kamagurka. Elk van de beelden staat voor een conflict die op dit moment in de 
wereld wordt gevoerd. 
 
36. VERNIEUWING MANDATEN PROJECTVERENIGING ACHTHOEK.  
 
De projectvereniging Achthoek vraagt de gemeenteraad twee leden aan te duiden voor de raad van 
bestuur van Achthoek, nl. de schepen voor cultuur als stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende 
stem uit de minderheidspartijen. 
 
37. LEDEN BEHEERSCOMITÉ (W)INTEGRATIE 
 
Voor de samenstelling van het beheerscomité (W)INtegratie periode 2019-2021 dienen twee 
effectieve en twee plaatsvervangende leden aangeduid te worden. 
 
38. OPRICHTING CULTUURRAAD. GOEDKEURING STATUTEN.  
 
In navolging van de verkiezingen van 14 oktober 2018 dienen de stedelijke adviesraden opnieuw te 
worden heropgericht. De statuten voor de cultuurraad worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring. 
 
39. SCHENKING VAN FOTO'S VAN KONING ALBERT I EN KONINGIN ELISABETH. 
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De gemeenteraad aanvaardt de schenking van statiefoto’s van wijlen Koning Albert I en Koningin 
Elisabeth. 
 
40. HERVASTSTELLING STATUTEN BIBLIOTHEEKRAAD 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de gemeenteraad, wordt de bibliotheekraad 
opnieuw samengesteld. Hiertoe gebeurt eerst een hervaststelling van de statuten van deze 
adviesraad. 
 
41. HERVASTSTELLING STATUTEN LOK 
 
Dee statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden opnieuw vastgesteld. 
 
42. HERVASTSTELLING STATUTEN JEUGDRAAD 
 
De statuten van de stedelijke jeugdraad worden opnieuw vastgesteld. 
 
43. HERVASTSTELLING STATUTEN LOO 
 
De statuten van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning worden opnieuw vastgesteld. 
 


