
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 31 JANUARI 2013 

1. OPRICHTING VAN DORPS- EN WIJKRADEN – GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden. 

Aan de raad wordt voorgesteld tot het oprichten van dorps- en wijkraden voor de 

deelgemeente Ramskapelle, deelgemeente St.-Joris, de wijk Coupe Gorge 

Monobloc, de Jachthavenwijk, de wijk Middenstad Sluizen, de wijk Nieuwpoort-

Bad en de wijk Simli. 

Daarbij wordt het aantal stemgerechtigde leden vastgesteld op max. 40 

meerderjarige inwoners van de deelgemeente of wijk. 

 

2. OPRICHTING BIBLIOTHEEKRAAD. GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden. 

Aan de raad wordt voorgesteld om de bibliotheekraad op te richten als 

adviesorgaan.  De raad bestaat voor 1/3 uit afgevaardigden van de politieke 

fracties en voor 2/3 uit vertegenwoordigers van de gebruikers (verenigingen, 

scholen, rusthuizen en raden). 

 

3. OPRICHTING MILIEURAAD – GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden. 

Aan de raad wordt voorgesteld om de stedelijke milieuraad op te richten als 

adviesraad voor milieu en natuur en om de voorgelegde statuten te willen 

goedkeuren; aan de raad wordt gevraagd het raadsbesluit dd. 12 juni 2003 inzake 

de statuten, werking en organisatie van de milieuraad op te heffen. 

 

4. OPRICHTING CULTUURRAAD. GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden. 

Aan de raad wordt voorgesteld om, krachtens het vernieuwde decreet inzake 

lokaal cultuurbeleid dd. 6 juli 2012, de stedelijke cultuurraad op te richten als 

adviesraad en het raadsbesluit dd. 16 augustus 2007 inzake de cultuurraad – 

oprichting en vernieuwing – goedkeuring statuten door de gemeenteraad op te 

heffen. 

De cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks 

bestuur. 

 

5. OPRICHTING BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM. 

GOEDKEURING STATUTEN. 

Aan de raad wordt voorgesteld het gemeenschapscentrum Nieuwpoort op te 

richten.  Krachtens het vernieuwde decreet inzake lokaal cultuurbeleid dd. 6 juli 

2012, moet de gemeente beschikken over een gesubsidieerd toegankelijk 

gemeenschapscentrum en voldoen op het vlak van socio-culturele infrastructuur. 

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum heeft vooral een adviserende 



bevoegdheid waarvan de werking wordt geregeld in het voorgelegde organiek 

reglement.  Het beheersorgaan is samengesteld uit max. 15 leden waaronder 

max. 5 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en 10 individuele 

gebruikers en vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen. 

 

6. OPRICHTING ADVIESRAAD VOOR SENIORENBELEID. GOEDKEURING 

STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld om de adviesraad voor seniorenbeleid op te 

richten met als doel het opvolgen en adviseren aangaande concrete problemen en 

behoeften inzake de kwaliteit de van woon- en leefomgeving van de senioren; 

studie en bezinning over de behoeften en de problemen van de senioren en het 

stimuleren van het plaatselijk seniorenwerk en het adviseren dienaangaande van 

de gemeente. 

 

7. OPRICHTING JEUGDRAAD: GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld om de jeugdraad op te richten met een 

adviserende, stimulerende en coördinerende rol over alle aangelegenheden 

betreffende het jeugdbeleid en jeugdwerk. De jeugdraad is samengesteld uit een 

algemene vergadering en een bestuur. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

8. OPRICHTING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG: GOEDKEURING 

STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari wordt aan 

de raad voorgesteld om het lokaal overleg kinderopvang opnieuw samen te stellen 

en dit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 

houdende het lokaal beleid kinderopvang. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

9. OPRICHTING LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING: 

GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari wordt aan 

de raad voorgesteld om het lokaal overleg opvoedingsondersteuning opnieuw 

samen te stellen en dit ter uitvoering van de bepalingen uit het besluit van de 

Vlaamse regering dd. 13 juli 2007 houdende het lokaal beleid 

opvoedingsondersteuning. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

10. OPRICHTING SPORTRAAD: GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden. De sportraad heeft tot doel de 

sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, heeft 

een adviserende, coördinerende en stimulerende rol en is voldoende 



representatief voor de competitiesport, de recreatiesport en voor alle bestaande 

vormen van sportbeoefening bij de bevolking. De stedelijke sportraad is 

samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van beheer, en een 

dagelijks bestuur. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

11. OPRICHTING LOKAAL ECONOMISCHE RAAD – GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld om de lokaal economische raad op te richten als 

adviesorgaan die o.a. de coördinatie en samenwerking onder de verschillende 

actoren coördineert. Stemgerechtigde leden in deze adviesraad zijn de 

afgevaardigden van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-

profitsector in het middenveld “economie, handel en middenstand” die jaarlijks 

een plaatselijke actieve werking kan aantonen. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

12. OPRICHTING ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID – 

GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld de stedelijke adviesraad voor gehandicaptenbeleid 

op te richten.  Stemgerechtigde leden in deze adviesraad zijn de afgevaardigden 

van elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profitsector in het 

middenveld “zorg voor personen met een handicap” die jaarlijks een plaatselijke 

actieve werking kan aantonen; één afgevaardigde van instellingen, organisaties, 

belangengroepen die met haar dienstverlening personen met een handicap 

bereiken, en een afgevaardigde uit cultuurraad, de sportraad en de jeugdraad. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

13. OPRICHTING ADVIESRAAD VOOR GEZINSBELEID – GOEDKEURING 

STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld de stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid op te 

richten.  Stemgerechtigde leden in deze adviesraad zijn de afgevaardigden van 

elke privé of publieke organisatie of instelling uit de non-profitsector in het 

middenveld “gezinnen” die jaarlijks een plaatselijke actieve werking kan aantonen 

en afgevaardigden van de doelgroep. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

14. OPRICHTING LANDBOUWRAAD. GOEDKEURING STATUTEN. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 en 

overeenkomstig art. 2 van het raadsbesluit dd. 21 juni 2007 dienen de 

adviesraden opnieuw samengesteld te worden.  

Aan de raad wordt voorgesteld de stedelijke adviesraad voor landbouw op te 

richten.  Stemgerechtigde leden zijn afgevaardigden van het Algemeen 



Boerensyndicaat, het Landbouwcommice, de Boerenbond, de KVLV St.-Joris en 

Ramskapelle. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde statuten te willen goedkeuren. 

 

15. BELASTING OP HET TE HUUR STELLEN VAN KAMERS. 

Op 31 december 2012 verviel het reglement op het te huur stellen van kamers, 

vastgesteld door de raad dd. 28 december 2006 en gewijzigd bij raadsbesluit dd. 

27 december 2007. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening te willen goedkeuren 

waarbij voor het dienstjaar 2013 een gemeentebelasting zou worden gevestigd op 

het te huur stellen van kamers in hotels, pensions, villa’s, huizen, appartementen, 

logementen e.d. De belasting wordt vastgesteld op 50 EUR/kamer. 

 

16. RUILING PERCEEL AMBACHTSTRAAT TEGEN NIEUW TE VERWERVEN 

GRONDEN MET DE W.V.I. – ONTWERPAKTE. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde ontwerpakte opgemaakt door het 

Aankoopcomité Brugge inzake de ruiling van een perceel gelegen in de 

Ambachtstraat tegen nieuw te verwerven gronden met de W.V.I., te willen 

goedkeuren. 

 

17. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIEUWPOORT: SAMENSTELLING RAAD 

VAN BESTUUR. 

De raad besloot in zitting dd. 12 april 2007 het autonoom gemeentebedrijf (AGB) 

Nieuwpoort op te richten en keurde de statuten goed.  Vermits de raad van 

bestuur na elke vernieuwing van de gemeenteraad opnieuw moet worden 

samengesteld wordt aan de raad gevraagd om zeven leden van de raad van 

bestuur te benoemen voorgedragen door de fracties in de gemeenteraad. 

 

18. VASTSTELLING CONCESSIEVOORWAARDEN MINI-KINDERPARK T.H.V. 

HET HENDRIKAPLEIN. 

De raad stelde in zitting dd. 15 april 2010 het lastenkohier goed van de concessie 

mini-kinderpark ter hoogte van het Hendrikaplein.  Thans wordt aan de raad 

gevraagd dit lastenboek opnieuw vast te stellen vermits de huidige concessie op 

31 december 2012 verstreek. 

 

19. W.V.I. – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 28 MAART 2013. 

AANDUIDEN AFGEVAARDIGDEN ALGEMENE VERGADERING, AANDUIDEN 

LID REGIONAAL COMITE WESTHOEK. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde te behandelen agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van de W.V.I. op 28 maart 2013 te willen 

goedkeuren. 

Tevens wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor deze 

buitengewone algemene vergadering, een vertegenwoordiger voor te dragen als 

lid van het regionaal comité Westhoek, alsook een vertegenwoordiger voor te 

dragen als lid van de raad van bestuur van de W.V.I. 

 

20. REGIONAAL SOCIAAL VERHUURKANTOOR (RSKVK) WESTKUST – 

GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGIING ALGEMENE VERGADERING, 

VOORDRACHT RAAD VAN BESTUUR. 

Conform de statuten van de RSVK dienen de O.C.M.W’s van het werkgebied in 



overleg met het gemeentebestuur 3 vertegenwoordigers aan te duiden in de 

algemene vergadering waarvan 2 O.C.M.W-raadslid zijn.  Het gemeentebestuur 

dient 1 lid af te vaardigen voor de Raad van Bestuur van het RSVK. 

 

21. VERNIEUWING RAAD VAN BESTUUR INFRAX WEST – AANSTELLEN 

GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER. 

Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te stellen om, conform 

de statuten van Infrax, te zetelen in de raad van bestuur. 

 

22. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE – GEMEENTELIJKE 

VERTEGENWOORDIGING. 

Het mandaat van de huidige bestuurders van de Woonmaatschappij IJzer & Zee 

vervallen na zes jaar op de algemene vergadering van 7 juni 2013.  Elke 

gemeente van het werkgebied heeft recht op één bestuurder voor de periode van 

zes jaar en dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen van de woonmaatschappij. 

 

23. AANDUIDING BESTUURDERS IVVO 2013 – 2018. 

Overeenkomstig de statuten van de I.V.V.O. heeft de stad recht op twee zetels in 

de raad van bestuur; daarbij kan de stad tevens één afgevaardigde met 

raadgevende stem aanduiden in deze raad van bestuur, voor zover deze 

afgevaardigde behoort tot de oppositie. 

Aan de raad wordt eveneens gevraagd een lid aan te duiden voor het 

directiecomité in overleg met de gemeenten Veurne en De Panne. 

 

24. AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND 

VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

GASELWEST. 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 dient een stad een 

nieuwe vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 

duiden voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de legislatuur 

2013 – 2019. 

 

25. GOEDKEURING VAN AGENDA EN VOORDRACHT VAN KANDIDAAT-LID 

VOOR HET REGIONAAL BESTUURSCOMITE (RBC) EN VOOR DE RAAD VAN 

BESTUUR. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agenda van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van de intercommunale vereniging Gaselwest 

dd. 22 maart 2013 te willen goedkeuren. 

De raad wordt tevens verzocht een kandidaat-lid voor te dragen voor het 

regionaal bestuurscomité van Gaselwest voor de duur van zes jaar en deze 

persoon tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van 

Gaselwest.  

 

26. FIGGA – BENOEMING VERTEGENWOORDIGER/PLAATSVERVANGER VOOR 

DE BUITENGEWONE – ALGEMENE VERGADERINGEN. 

De raad wordt verzocht om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

duiden voor de buitengewone – algemene vergaderingen van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘financieringsvereniging voor de 

gemeenten van Gaselwest, afgekort tot Figga’. 



 

27. FIGGA – GOEDKEURING AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING 22 MAART 2013. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van 22 maart 2013 van de Figga te willen goedkeuren. 

 

28. FIGGA – VOORDRACHT VAN BESTUURDERS. 

Aan de raad wordt gevraagd een voordracht te doen voor het mandaat van 

bestuurder van Figga, alsook een lid voor te dragen met raadgevende stem voor 

de raad van bestuur van Figga. 

 

29. POLDER NOORDWATERING VEURNE.  AANDUIDING BESTUURSLEDEN. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot aanduiding van de 

burgemeester als effectief raadgevend lid in het polderbestuur van Polder 

Noordwatering Veurne voor de periode 2013 – 2018 en tevens een 

plaatsvervangend lid aan te duiden. 

 

30. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER REGIONAAL COMITE 

RATTENBESTRIJDING IJZER. 

Aan de raad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden voor 

het Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer, naar aanleiding van de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013. 

 

31. CEVI – MANDATEN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR. 

Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan 

te duiden voor de algemene vergadering van vzw cevi – het Centrum voor 

Informatica.  Daarnaast stelt het stadsbestuur zich kandidaat voor één mandaat in 

de raad van bestuur in de algemene vergadering van mei 2013. 

 

32. VVOG. GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING BESTUURSORGANEN. 

Ingevolge de vernieuwde gemeenteraad moet een nieuwe vertegenwoordiger 

worden aangeduid voor de bestuursorganen van de V.V.O.G. (Vereniging voor 

Openbaar Groen). 

 

33. V.V.S.G. GEMEENTELIUJKE VERTEGENWOORDIGER. 

Ingevolge de vernieuwde gemeenteraad moet een nieuwe vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger worden aangeduid om te zetelen in de 

algemene vergadering van de V.V.S.G. (Vlaamse Vereniging voor Steden en 

Gemeenten). 

 

34. O.C.M.W. – BUDGETWIJZIGING NR 1 VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 

DIENSTJAAR 2012. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde dd. 28 november 2012 de 

budgetwijziging nr 1 van het exploitatiebudget dienstjaar 2012 goed.   Aan de 

stadstoelage dient geen aanpassing te gebeuren.  De raad wordt verzocht akte te 

willen nemen van deze budgetwijziging nr 1. 

 

35. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 23 JANUARI 2013. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de dagorde van de OCMW-raad 

van 23 januari 2013. 



 

36. ADVIES BUDGET 2013 EN ACTUALISATIE EN UITBREIDING 

MEERJARENPLAN 2013 – 2015 VAN HET O.C.M.W. NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde uitbreiding en actualisatie van het 

meerjarenplan 2013-2015 van het O.C.M.W te willen goedkeuren evenals het 

budget 2013. De gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W. Nieuwpoort werd 

daarbij bepaald op € 1.998.744. 

 

37. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZENPOOT’ EN 

SPORTSCHIETSTAND. GOEDKEURING DEFINITIEF ONTWERPDOSSIER. 

VRAAG TOT SUBSIDIERING. 

De raad stelde in zitting dd. 27 september 2010 de aannemingsvoorwaarden en 

gunningswijze vast van het studiecontract tot het bouwen van een 

bezoekerscentrum ‘De Ganzenpoot’ aan het Koning Albert I-monument.  In zitting 

dd. 15 maart 2012 keurde de raad de bijakte goed voor het bouwen van een 

schietstand voor een ereloonpercentage van 8 %. 

Aan de raad wordt het definitief ontwerp voorgelegd betreffende het bouwen van 

een bezoekerscentrum ‘De Ganzenpoot’ en sportschietstand op de site van het 

Albert I-monument. 

De opdracht tot het bouwen van het bezoekerscentrum en de sportschietstand 

zou gegund worden bij openbare aanbesteding. 

omschrijving BTW excl. BTW BTW incl. toelagen subsidiebedrag 

      

bezoekerscentrum 3.285.417,44 689.937,66 3.975.355,10 

Toerisme 

Vlaanderen 

1.426.000,00 

(reeds 

toegekend) 

    

Provincie 

West-

Vlaanderen  

349.835,00 

(reeds 

toegekend) 

    

Regie der 

Gebouwen 

(lift) 

40.000,00 

(aan te 

vragen) 

schietstand 2.602.980,12 546.625,83 3.149.605,95 

  buitenaanleg 632.115,15 132.744,18 764.859,33 

  

restauratiewerken 1.684.880,51 353.824,91 2.038.705,42 

60 % 

Onroerend 

Erfgoed 

1.223.223,25 

(aan te 

vragen) 

    

20 % 

Provincie 

West-

Vlaanderen 

407.741,08 

(aan te 

vragen) 



    

10 % Regie 

van de 

gebouwen 

203.870,54 

(aan te 

vragen) 

      totaal 8.205.393,22 1.723.132,58 9.928.525,80 

 

3.650.669,88 

 

38. LEVEREN VAN TWEE AED-TOESTELLEN VOOR DE JACHTHAVENS 

WATERSPORTKRING LUCHTMACHT V.Z.W. EN KONINKLIJKE YACHTCLUB 

NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt het bestek voorgelegd voor de aankoop van 2 AED-toestellen 

met buitenkasten.  De kosten zijn geraamd op € 6.500 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging 2013. De toestellen 

zouden worden geplaatst in de WskLum en de KYCN. 

 

39. INZAMELING TEXTIEL – TEXTIELOVEREENKOMSTEN. 

De Vlaamse regering stelde bij besluit dd. 17 februari 2012 een reglement vast 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.  

Volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 

Afvalstoffen kan een lokaal bestuur kiezen voor een inzameling met containers à 

rato van 1 container per 1000 inwoners.  Nieuwpoort voldoet aan deze norm. 

Vermits de plaatsing van deze textielcontainers op openbaar en privé domein tot 

op heden nog niet is geregeld wordt aan de raad voorgesteld om, krachtens het 

Materialendecreet dd. 23 december 2012,  textielovereenkomsten af te sluiten 

met respectievelijk ‘Curitas’ uit Zaventem, ‘Vict’ uit Zulte en ‘Wereldmissie’ uit 

Bochout, telkens voor de duur van 5 jaar. 

 

40. OMGEVINGSAANLEG WOON-EN ZORGCENTRUM DE ZATHE – PRINCIPIËLE 

GOEDKEURING OVERDRACHT. 

De raad keurde in zitting dd. 27 december 2012 het tracé, profiel, de breedte en 

verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen 

goed tot de buitenaanleg van het woon- en zorgcentrum in de O.L.-Vrouwestraat.  

Heet O.C.M.W. vraagt om de gronden met een opp. van 3.724 m², aangeduid op 

het plan opgemaakt dd. 20 augustus 2012 door Belfius Bank Brussel, na de 

werken over te dragen naar de stad Nieuwpoort om in te lijven in het openbaar 

domein. 

 

41. JAARLIJKS VERSLAG OVER HET BEHEER VAN DE WERKINGSMIDDELEN 

VAN DE GECORO. 

De raad wordt in kennis gebracht van het jaarlijks verslag dd. 8 januari 2013 van 

de voorzitter van de GECORO over het beheer van de werkingsmiddelen voor het 

jaar 2012. 

 

42. VERNIEUWING MANDAAT AFGEVAARDIGDE VAN DE 

MINDERHEIDSPARTIJEN IN DE PROJECTVERENIGING 5-ART 2008 – 2013. 

De raad besloot in zitting dd. 29 november 2007 haar deelname aan de 

projectvereniging 5-Art te vernieuwen.  In de raad van bestuur van 5-Art dient 

een afgevaardigde van de minderheidspartijen uit de gemeenteraad te zetelen 



met raadgevende stem.  Aan de raad wordt gevraagd een afgevaardigde aan te 

duiden voor het jaar 2013. 

 

43. HERSAMENSTELLING ADVIESRAAD STEDELIJKE ACADEMIE. 

Aansluitend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad dd. 2 januari 2013 

dient de nieuwe samenstelling van de adviesraad van de Stedelijke Academie voor 

Muziek en Woord te worden goedgekeurd. Daarnaast dient een vertegenwoordiger 

van de meerderheidsfractie en een vertegenwoordiger van de minderheidsfractie 

van de gemeenteraad worden aangeduid om te zetelen in deze adviesraad. 

 

44. RESTAURATIE ‘SEARCHING FOR UTOPIA’. 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd om het kunstwerk ‘Searching for 

Utopia’ te laten restaureren. Hiervoor zou het werk verplaatst worden naar de 

ateliers van Art Casting om er in samenspraak met Jan Fabre te zoeken naar de 

best mogelijke restauratie. De kosten worden geraamd op € 115.000 (BTW excl.), 

hierin zit het vervoer met speciaal transport, grondige interne en externe 

reiniging, herstellen beschadiging bronsoppervlak, vergulden met bladgoud, 

verzekering tijdens de werkzaamheden en tijdelijke stockage, terug plaatsen op 

een nog nader te bepalen locatie. 

De nodige kredieten dienen te worden voorzien bij budgetwijziging 2013. 

 

45. VASTSTELLEN SCHOOLREGLEMENT. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde schoolreglement voor de 

gemeentelijke basisschool te willen vaststellen. 


