
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 AUGUSTUS 2013 

20 u 30 – RAADZAAL 

1. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD 

Aan de raad wordt gevraagd om het ontslag van mevrouw Pierrette Lantsoght, die 

in de bibliotheekraad zetelde namens de fractie van de N-VA, te willen 

aanvaarden en om de kandidatuur van de heer Gaëtan Billiau als vervanger te 

willen goedkeuren. 

 

2. ADVIESRAAD VOOR SENIORENBELEID – AANSTELLING LEDEN 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2012 en de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad dient de adviesraad voor seniorenbeleid opnieuw te 

worden samengesteld.  De raad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten 

goed van de adviesraad voor seniorenbeleid. De raad wordt verzocht akte te 

willen nemen van de kandidaturen als stemgerechtigd – en als niet-

stemgerechtigd lid en over te gaan tot de samenstelling van de seniorenraad. 

 

3. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD – AANSTELLING VAN LEDEN 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2012 en de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad dient de adviesraad voor gezinsbeleid opnieuw te 

worden samengesteld.  De raad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 en 28 

februari 2013 de statuten goed van de lokaal economische raad. De raad wordt 

verzocht akte te willen nemen van de kandidaturen als stemgerechtigd – en als 

niet-stemgerechtigd lid en over te gaan tot de samenstelling van de lokaal 

economische raad. 

 

4. GOEDKEURING BNIP ‘SINT-BERNARDUSFEESTEN’ OP 23-24 EN 25 

AUGUSTUS 2013 

De gemeenteraad wordt verzocht het voorgelegde Bijzonder Nood- en 

Interventieplan met betrekking tot de Sint-Bernardusfeesten op 23-24 en 25 

augustus 2013 te willen goedkeuren. 

 

5. VASTSTELLING BEGROTINGSREKENING EN JAARREKENING DIENSTJAAR 

2012 

Aan de raad wordt gevraagd om de begroting- en jaarrekening dienstjaar 2012 

vast te stellen. 

 

6. BUDGETWIJZIGING NR 1 EN 2 DIENSTJAAR 2013 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde budgetswijziging nr. 1 en 2 gewone 

en buitengewone dienst, dienstjaar 2013, te willen vaststellen. 

 

7. RETRIBUTIE OP DE AFGIFTE VAN KOPIEËN VAN BESTUURSDOCUMENTEN 

– AANVULLING 

De raad stelde in zitting dd. 19 maart 2009 de retributie van kopieën van 

bestuursdocumenten vast. Aan de raad wordt gevraagd om het raadsbesluit dd. 

19 maart 2009 aan te vullen met de tarieven voor een scan A4 formaat: € 

0,20/scan en scan A3 formaat: € 0,40/scan. 

 

8. RETRIBUTIE HUISVUILZAKKEN, PMD ZAKKEN, HONDENPOEPZAKJES EN 

SPECIALE PLASTIEKZAKKEN – AANVULLING 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de retributie voor huisvuilzakken, 



PMD zakken, hondenpoepzakjes en de speciale plastiekzakken van 1.000 liter 

vast. Aan de raad wordt gevraagd om het raadsbesluit dd. 27 december 2012 aan 

te vullen met de tarieven voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainer 

met de kleine schuif: € 0,20/beurt en het gebruik van de ondergrondse container 

met de grote schuif: € 0,50/beurt. 

 

9. BELASTING OP HET VERSTREKKEN VAN STEDENBOUWKUNIDGE 

INLICHTINGEN 

De raad stelde in zitting dd. 30 mei 2013 de belasting op de het verstrekken van 

stedenbouwkundige inlichtingen vast. Aan de raad wordt gevraagd om vanaf 1 

september 2013 tot en met 31 december 2018 een belasting ten bedrage van € 

100 gevestigd op alle aanvragen inzake stedenbouwkundige inlichtingen goed te 

keuren. De belasting is verschuldigd per kadastraal nummer vermeld in de 

aanvraag en dit volgens de meest recente door de diensten van het kadaster aan 

de gemeente verstrekte informatie. 

 

10. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN BOTEN, SCHEEPSGERIEF, GOEDEREN, 

AFVALKISTEN EN KETEN OP HET OPENBAAR DOMEIN IN DE VISSERS- EN 

HANDELSHAVEN 

De raad stelde in zitting dd. 27 juli 2010 de belasting op het plaatsen van boten, 

scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de 

vissers- en handelshaven vast. Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel om 

vanaf 1 september 2013 tot en met 31 december 2018 een belasting op het 

plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en bureelketen op het 

openbaar domein in de vissers- en handelshaven – linkeroever, tenzij deze 

ingebruikname van dat openbaar domein het voorwerp uitmaakt van een 

overeenkomst of concessie, goed te keuren. Aan de raad wordt tevens gevraagd 

om het raadsbesluit dd. 27 juli 2010 op te heffen. 

 

11. BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2007 de belasting op de tweede 

verblijven vast. Aan de raad wordt gevraagd om voor de aanslagjaren 2013 tot en 

met 2018 een gemeentebelasting te vestigen op tweede verblijven goed te 

keuren. De belasting wordt differentieel vastgesteld volgens de grootte van de 

woongelegenheid en de zone waarin ze gelegen is. Aan de raad wordt tevens 

gevraagd om het raadsbesluit dd. 27 december 2007 op te heffen. 

 

12. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN KLEINER DAN 

500 BT 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de belasting havenrechten 

zeehaven vast. Aan de raad wordt gevraagd om vanaf 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2018 een belasting te heffen op het aanleggen, laden, lossen en 

dokken door schepen kleiner dan 500 BT in de zeehaven en op de pontons 

aangemeerd in de vissers- en handelshaven. Aan de raad wordt tevens gevraagd 

om het raadsbesluit dd. 27 december 2007 op te heffen. 

 

13. BELASTING HAVENRECHTEN ZEEHAVEN VOOR SCHEPEN GELIJK AAN OF 

GROTER DAN 500 BT 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de belasting havenrechten 

zeehaven vast. Aan de raad wordt gevraagd om vanaf 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2018 een belasting te heffen op het aanleggen, laden en lossen door 

schepen gelijk aan of groter dan 500 BT in de zeehaven goed te keuren. Aan de 



raad wordt tevens gevraagd om het raadsbesluit dd. 27 december 2012 op te 

heffen. 

 

14. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN MET MAATSCHAPPELIJKE 

ZETEL NIET IN DE GEMEENTE 

De raad stelde in zitting dd. 15 mei 2008 de belasting op bedrijven, natuurlijke en 

rechtspersonen vast. Aan de raad wordt gevraagd om voor het aanslagjaar 2013 

een algemene milieubelasting te heffen op bedrijven waarvan de 

maatschappelijke zetel niet gevestigd is in de gemeente. De belasting wordt 

vastgesteld op basis van de klasse van hinderlijke inrichting volgens Vlarem. Aan 

de raad wordt tevens gevraagd om het raadsbesluit dd. 15 mei 2008 op te heffen. 

 

15. ALGEMENE MILIEUBELASTING OP BEDRIJVEN MET MAATSCHAPPELIJKE 

ZETEL IN DE GEMEENTE 

De raad stelde in zitting dd. 15 mei 2008 de belasting op bedrijven, natuurlijke en 

rechtspersonen vast. Aan de raad wordt gevraagd om voor het aanslagjaar 2013 

een algemene milieubelasting te heffen op bedrijven waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is in de gemeente. De belasting wordt 

vastgesteld op basis van de klasse van hinderlijke inrichting volgens Vlarem. Aan 

de raad wordt tevens gevraagd om het raadsbesluit dd. 15 mei 2008 op te heffen. 

 

16. MOTIE IN VERBAND MET DE FINANCIËLE TOESTAND VAN DE LOKALE 

BESTUREN 

Aan de raad wordt gevraagd de motie goed te keuren in verband met een 

grondige herverdeling van de kredieten van het gemeentefonds. 

 

17. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 JUNI 2013 

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

in zitting dd. 26 juni 2013. 

 

18. OCMW ADVIES JAARREKENING 2012 

Aan de raad wordt gevraagd om de jaarrekening van het OCMW dienstjaar 2012 

gunstig te willen adviseren. 

 

19. REGLEMENT JEUGDVOORDEELPAS 

Aan de raad wordt voorgesteld om iedere jongere tussen 3 en 25 jaar een 

jeugdvoordeelpas te verstrekken, deze jeugdvoordeelpas geeft recht op 50% 

korting bij deelname aan culturele activiteiten. Daarnaast kan de 

jeugdvoordeelpas, voor wie aan bepaalde inkomens gerelateerde voorwaarden 

voldoet recht geven op 50% korting op bepaalde vrijetijdsactiviteiten en op 

aankoop van 10 onderwijscheques. Ook voor de kosten van zgn. ‘geïntegreerde 

werkperiodes’ zijnde bos- en zeeklassen, kunnen deze onderwijscheques gebruikt 

worden. 

 

20. BRANDVEILIGHEID – TE BETALEN VOORSCHOT DOOR DE GEMEENTEN 

MET Z-CENTRA – DIENSTJAAR 2010 – GEMEENTEREKENING 2009 

Aan de raad wordt gevraagd, gunstig advies te verlenen aan het te betalen 

voorschot van € 17.186,60 in de kosten voor de z-centra – dienstjaar 2010 – 

gemeenterekening 2009. 

 

21. ONTWERPREGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING ERETITEL AAN GEWEZEN 

SCHEPENEN 



Aan de raad wordt gevraagd, het ontwerpreglement voor de toekenning van een 

eretitel voor gewezen schepenen goed te keuren. 

 

22. OVEREENKOMST JACHTCLUBS INZAKE DE BETALING VAN EEN 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE ZONDER INDEXERING 2013-2018 

Aan de raad wordt gevraagd om de gezamenlijke vrijwillige bijdrage voor de 

jachtclubs voor de legislatuur 2013-2019 te bepalen op € 147.098,77 per jaar, 

zijnde het bedrag betaald in 2009. 

 

23. VASTSTELLING LASTENBOEK CONCESSIE UITBATING FOYER CITY – 

VALKESTRAAT 

Aan de raad wordt gevraagd om het lastenboek betreffende de concessie uitbating 

foyer City gelegen Valkestraat 18 goed te keuren en het college van burgemeester 

en schepenen te belasten met het instellen van de procedure tot het uitschrijven 

van de concessie. 

 

24. VERKOOP PERCEEL RESTGROND JACHTHAVENWIJK – AANKOOPBELOFTE 

EN MODEL ONTWERPAKTE CASTELEYN – HARDEMAN 

Aan de raad wordt gevraagd om het restperceel gelegen Pemenhoek 19, met een 

oppervlakte van 127m² te desaffecteren en in te lijven in het privaat domein van 

de stad en de ontwerpakte opgemaakt door het Aankoopcomité Brugge houdende 

verkoop van voormeld perceel tegen de prijs van € 3.175 goed te keuren. 

 

25. ONTWERPAKTE – AANLEG FIETSPAD N356 RAMSKAPELLESTRAAT – 

KOSTELOZE GRONDAFSTAND 

Aan de raad wordt gevraagd om de ontwerpakte inzake de kosteloze grondafstand 

aan het Vlaams Gewest van een perceel gelegen Ambachtstraat met een 

oppervlakte van 97a21ca voor de aanleg van een fietspad N356 

Ramskapellestraat goed te keuren. 

 

26. REINIGEN + HERBELIJNEN KUNSTSTOF ATLETIEKPISTE STEDELIJK 

SPORTPARK – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek ‘reinigen en herbelijnen atletiekpiste’ 

te willen aanvaarden en goed te keuren en dit voor een geraamde kostprijs van € 

25.000 (BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met 

als gunningscriterium de prijs zonder naleving van bekendmakingsregels bij 

aanvang van de procedure. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

27. VERNIEUWEN SANITAIR HEREN KINDERBOERDERIJ – GOEDKEURING – 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek TD/D2013-44 tot het vernieuwen van 

het sanitair heren van de kinderboerderij te willen aanvaarden en goed te keuren 

en dit voor een geraamde kostprijs van € 23.687,26 (BTW incl.). De opdracht 

wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van 

bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure. De nodige kredieten worden 

voorzien bij budgetwijziging. 

 

28. VERNIEUWEN VAN DE ZEEDIJK FASE 4A VAK 

HENDRIKAPLEIN/LOODSWEZENPLEIN EN FASE 4B VAK 

KINDERLAAN/MEEUWENLAAN – VERREKENING NUMMER 4 

Aan de raad wordt gevraagd om in het kader van het vernieuwen van de Zeedijk 

fase 4a vak Hendrikaplein/Loodswezenplein en fase 4b vak 

Kinderlaan/Meeuwenlaan het verrekeningsvoorstel nummer 4 voor het plaatsen 



van een houten wand achter de ondergrondse afvalcontainers te willen 

aanvaarden en goed te keuren en dit voor een geraamde kostprijs van € 7.954,46 

(BTW incl.). Er dient rekening te worden gehouden met een termijnverlenging van 

2 werkdagen voor het uitvoeren van de werken. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

 

29. INTERNE STAATSHERVORMING – DOORBRAAK 63 DEEL WATERLOPEN – 

HERVORMING WATERBEHEER EN –BELEID. PRINCIEPSBESLISSING 

BETREFFENDE DE HERSCHALING VAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

VAN DE 3DE CATEGORIE NAAR DE 2DE CATEGORIE 

Aan de raad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met het voorstel van 

de provincie West-Vlaanderen dd. 16 april 2013 om de onbevaarbare waterlopen 

van 3de categorie te herschalen naar 2de categorie. 

 

30. VERNIEUWEN VALKESTRAAT – ONTWERP 

Aan de raad wordt gevraagd om het ontwerpdossier ‘vernieuwen Valkestraat’ dd. 

27 juni 2013 goed te keuren en dit voor een geraamde kostprijs van € 484.180,65 

(BTW medecontractant), waarvan € 311.519,25 (BTW medecontractant) ten laste 

van de I.W.V.A. en € 172.661,40 (BTW medecontractant) ten laste van de stad. 

De opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

31. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS 

PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE 

ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET BEHEER – BIJAKTE 

NUMMER 2 

Aan de raad wordt gevraagd om de bijakte nummer 2 aan de opdracht TD/D2012-

50 ‘concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en 

erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het 

beheer’ te willen aanvaarden en goed te keuren. De bijakte nummer 2 bepaalt dat 

de stad de studieopdracht herinrichting parking Dienstweg Havengeul met 

inbegrip van de bijakte (zonder nr.) aan deze studieopdracht overdraagt aan de 

opdrachthouder. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

32. CONCESSIE VAN EEN OPENBARE DIENST INZAKE HET BOVENGRONDS 

PARKEERBEHEER EN EEN ERFPACHT VOOR DE BOUW VAN DRIE 

ONDERGRONDSE PARKINGS MET INBEGRIP VAN HET BEHEER – BIJAKTE 

NUMMER 3 

Aan de raad wordt gevraagd om de bijakte nummer 3 aan de opdracht TD/D2012-

50 ‘concessie van een openbare dienst inzake het bovengronds parkeerbeheer en 

een erfpacht voor de bouw van drie ondergrondse parkings met inbegrip van het 

beheer’ te willen aanvaarden en goed te keuren. De bijakte nummer 3 bepaalt dat 

de stad de opdracht TD/D2008-45 studieovereenkomst: bouwen van een 

ondergrondse parking langs de Dienstweg Havengeul tussen de 

Lombardsijdestraat en het centrum Ysara aan de opdrachthouder overdraagt. 

 

33. VERKAVELINGSAANVRAAG TOT VERKAVELEN VAN DE GROND GELEGEN P. 

DESWARTELAAN 51-59, NIJVERHEIDSTRAAT 2, W. DE ROOLAAN 28 EN 

28A, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 1° AFD., SECTIE A, NRS 

0080G21, 0080H26, 0080K26, 0080S23, 0080X25, 0080Y25 EN 0080Z25 

IN 2 LOTEN (DOSS. V118-1): OVERDRACHT GROND AAN STAD 

NIEUWPOORT 



Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de overdracht van de grond, 

met een oppervlakte van 5ca naar het openbaar domein van de stad Nieuwpoort, 

mits deze gratis wordt overgedragen. 

 

34. SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 

(GECORO) 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14 oktober 2012 en de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad dient de gemeentelijke commissie ruimtelijke 

ordening (Gecoro) opnieuw te worden samengesteld. De raad wordt verzocht akte 

te willen nemen van de kandidaturen als stemgerechtigd – en als niet-

stemgerechtigd lid en over te gaan tot de samenstelling van de Gecoro. 

 

35. ONTWERP VAN MARIEN RUIMTELIJK PLAN EN HET 

MILIEUEFFECTENRAPPORT. OPENBARE RAADPLEGING. ADVIES. 

Aan de raad wordt gevraagd om in het kader van het openbaar onderzoek met 

betrekking tot het marien ruimtelijk plan, een aantal opmerkingen en bezwaren te 

formuleren met betrekking tot de gevolgen van het plan voor de visserij en uit 

hoofde van de ruimtelijk ordening. 

 

36. AANKOOP NETWERKMATERIAAL NIEUW RUSTHUIS 

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek ‘aankopen van netwerkmateriaal voor 

het nieuwe rusthuis’ te willen aanvaarden en goed te keuren en dit voor een 

geraamde kostprijs van € 50.000(BTW incl.). De opdracht wordt gegund bij 

onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking, door gebruik te maken 

van het IT-contract van de stad Kortrijk. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

37. GOEDKEURING OVEREENKOMST PROJECT STUDIEONDERSTEUNING 

Aan de raad wordt voorgesteld om de overeenkomst project studieondersteuning 

tussen vzw Golfbreker en de stad Nieuwpoort goed te keuren. 

 

38. BRANDWEER: ONTSLAG BRANDWEERMAN VERMOTE JURGEN 

De raad stelde in zitting dd. 29 november 2004 de heer Jurgen Vermote aan als 

brandweerman-stagiair en in zitting dd. 17 maart 2005 als brandweerman 

vrijwilliger bij het stedelijk korps. Aan de raad wordt gevraagd om Jurgen 

Vermote van ambtswege eervol te ontslaan per 1 september 2013 als vrijwillig 

brandweerman bij de stedelijke brandweer omdat Jurgen Vermote niet meer 

binnen een straal van 5 km woont rond de brandweerkazerne en bijgevolg niet 

meer beschikbaar is voor oproepen en interventies in en rond Nieuwpoort. 


