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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN  
VAN DE GEMEENTERAAD  

IN ZITTING OP 28 MAART 2019 

 
De burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat 
de gemeenteraad in zitting op 28 maart 2019 volgende besluiten heeft genomen: 
 

OPENBARE ZITTING 

1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren. 
 
2. CEVI VZW - VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
de algemene vergaderingen van Cevi aan te duiden. 
 
3. I.W.V.A. - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 29 MEI 2019 OM 18.30 U. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om vier vertegenwoordigers aan te duiden voor de bijzondere algemene 
vergadering van de I.W.V.A. op 29 mei 2019 om 18.30 u. 
 
4. I.W.V.A. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 29 MEI 2019 OM 18.45 U. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om vier vertegenwoordigers voor te dragen voor de buitengewone 
algemene vergadering van de I.W.V.A. op 29 mei 2019 om 18.45 u. 
 
5. DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de deontologische code voor de gemeenteraad goed te keuren. 
 
6. AKTENAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING POLITIERAAD. 
 
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de geldigverklaring van de verkiezing van de 
politieraad. 
 
7. ONTWERPAKTE – KOSTELOZE GRONDAFSTAND DOOR GEHOCO. PERCEEL VAN 78 M² 
GELEGEN AAN NIEUWLANDPLEIN. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerpakte over de kosteloze grondafstand door 
GEHOCO goed te keuren. 
 
8. ONTWERPAKTE - UITBREIDING ERFPACHT OP 176 M² ONDERGROND VAN HET 
NIEUWLANDPLEIN TEN GUNSTE VAN PROMOTION AND BUILDING. 
 
In het kader van het parkeerbeleid werd in 2015 een recht van erfpacht verleend op de ondergronds 
van het Nieuwlandplein met het oog op de bouw van ondergrondse garages. Het betrof een 
ondergrondse inname van 2.157 m². Om technische redenen is echter 2.333 m² inname vereist. De 
bijkomende vierkante meters dienen bijkomend in erfpacht gegeven. Hiervoor is de erfpachthouder 
een bijkomende vergoeding verschuldigd. In dezelfde akte wordt tevens een recht van doorgang 
bedongen ten gunste van het Eco-hotel. 
 
9. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - AANDUIDING KANDIDAAT-BESTUURDERS. 
 
Aan de raad wordt gevraagd kandidaat-bestuurders voor woonmaatschappij IJzer & Zee aan te 
duiden. 
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10. HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT/OOSTENDESTRAAT/POTTERSTRAAT VAK FASE 2 – 
KRUISPUNT LANGESTRAAT/MARKSTRAAT/OOSTENDESTRAAT – UITVOERINGSTERMIJN. 
 
De aannemer Penninck vraagt een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de fase 2 met 20 
werkdagen om redenen van hinder die hij ondervond tijdens de wegen- en rioleringswerken op het 
kruispunt Langestraat. 
 
11. VERVANGEN SPEELTOESTELLEN SPEELPLEINEN VIERBOETE – GOEDKEURING.  
 
De huidige speeltoestellen op de speelpleinen De Vierboete Bad en Stad zijn verouderd en werden 
afgekeurd. Deze toestellen worden vervangen door nieuwe toestellen. 
 
12. (HER)VASTSTELLING VAN DE STATUTEN MILIEURAAD. 
 
Het betreft de oprichting van de milieuraad en de hervaststelling van de statuten. 
 
13. GECORO: JAARLIJKS VERSLAG BEHEER WERKINGSMIDDELEN 2018. 
 
Gecoro: jaarlijks verslag beheer werkingsmiddelen 2018. 
 
14. BENOEMING BESTAANDE GECORO HERNIEUWEN. 
 
Benoeming bestaande Gecoro hernieuwen. 
 
15. GEMEENTELIJK RUP OUDE VEURNEVAART: DEFINITIEVE AANVAARDING. 
 
Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart: definitieve aanvaarding. 
 
16. VERNIEUWING BEHEERSORGAAN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM.  
 
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum dient opnieuw te worden samengesteld voor de 
komende beleidsperiode. Het organiek reglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
17. HERSAMENSTELLING ADVIESRAAD STAPWEST.  
 
Hersamenstelling adviesraad StAPwest.  
 
18. SUBSIDIE STADSOPDRACHTEN EN REPETITIELOKAAL KONINKLIJKE KATHOLIEKE 
FANFARE EN NIEUWPOORT CONCERT BAND.  
 
De jaarlijkse subsidies voor de stadsopdrachten van de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort en 
Nieuwpoort Concert Band worden voorgelegd aan de gemeenteraad, evenals een extra jaarlijkse 
subsidie voor de huur van het repetitielokaal in Het Sociaal Huis.  
 
19. ADVIESRAAD SENIORENRAAD (HER)VASTSTELLING STATUTEN 2019. 
 
(her)vaststelling statuten voor de adviesraad van de seniorenraad. 
 
20. TOEKENNING SUBSIDIE INLEEFREIS NIEUWPOORTSE STUDENTEN NAAR ZUID-INDIA. 
 
Toekenning subsidie inleefreis Nieuwpoortse studenten naar Zuid-India. 
 
21. VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG. 
 
Verlenging subsidiereglement naschoolse opvang. 
 
22. HERVASTSTELLING STATUTEN SPORTRAAD. 
 
Hervaststelling statuten sportraad. 
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23. VRAGEN RAADSLEDEN. 
 
Aan de raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om mondelinge vragen te stellen aan de leden van 
het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig art. 31 DLB. 
 
 
 
 
Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen 
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).  
 
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer. 
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