
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2013 

Raadzaal – 20u30 

1. WIJKRAAD COUPE GORGE – MONOBLOC. AANSTELLING LEDEN 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de wijkraad Coupe Gorge, de lijst overgemaakt van de stemgerechtigde – 

en niet-stemgerechtigde leden. 

 

2. WIJKRAAD MIDDENSTAD – SLUIZEN. AANSTELLING LEDEN 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de wijkraad Middenstad - Sluizen, de lijst overgemaakt van de 

stemgerechtigde leden. 

 

3. WIJKRAAD NIEUWPOORT-BAD. AANSTELLING LEDEN 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de wijkraad Nieuwpoort-Bad, de lijst overgemaakt van de stemgerechtigde 

leden. 

 

4. DORPSRAAD RAMSKAPELLE. AANSTELLING LEDEN 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de wijkraad Ramskapelle, de lijst overgemaakt van de stemgerechtigde 

leden. 

 

5. WIJKRAAD SIMLI. AANSTELLING LEDEN 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de wijkraad Simli, de lijst overgemaakt van de stemgerechtigde leden. 

 

6. DORPSRAAD ST.-JORIS 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten goed betreffende de 

oprichting van de dorp- en wijkraden.  Thans wordt aan de raad, ter vaststelling van de 

samenstelling van de dorpsraad Ramskapelle, de lijst overgemaakt van de stemgerechtigde 

leden. 

 

7. GOEDKEURING STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007 – 2010, PERIODE 1 JULI 

2013 – 31 DECEMBER 2013 

De raad keurde in zitting dd. 29 november 2007 het strategische veiligheids- en 

preventieplan 2007 – 2010 goed.  Bij Koninklijk Besluit dd. 21 juni 2012 is een verlenging 

mogelijk voor de periode 2012 – 2013 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 

2007 – 2010. Aan de raad wordt bijgevolg voorgesteld om het strategische veiligheids- en 

preventieplan 2007 - 2010 voor de periode 1 juli 2013 – 31 december 2013 goed te keuren.  

Hieraan wordt een jaarlijks bedrag van € 51.592 toegekend. 

 

8. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 28 AUGUSTUS 2013 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 28 

augustus 2013. 



9. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 24 JULI 2013 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 24 

juli 2013. 

 

10. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 25 NOVEMBER 2013 – 

AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN EVENTUELE PLAATSVERVANGER, BEPALING 

MANDAAT 

Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten voor de Buitengewone Algemene vergadering 

– statutenwijzigingen, van Infrax West dd. 25 november 2013 te willen goedkeuren. 

Tevens wordt voorgesteld om voor de rest van de legislatuur mevr. An Gheeraert en de heer 

Frans Lefevre, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aan te duiden, en dit onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging in de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West dd. 25 november 2013. 

 

11. VASTSTELLING PRIJS VOORLOPIG RIJBEWIJS IN KAARTMODEL 

Per 1 oktober 2013 wordt gestart gestart met de voorlopige rijbewijzen model 3, model 18 

maanden en model 36 maanden in bankkaartmodel.  Thans wordt voor de aflevering van een 

voorlopig rijbewijs € 3,57 gevraagd en is de kostprijs voor de gemeente van een dergelijk 

rijbewijs in kaartmodel € 20.  Aan de raad wordt dan ook voorgesteld om de prijs voor een 

voorlopig rijbewijs in kaartmodel vast te stellen op € 24. 

 

12. RENOVATIE PASTORIE RAMSKAPELLE – DEFINITIEF ONTWERP 

Aan de raad wordt ter goedkeuring, het definitief ontwerp voorgelegd voor de renovatie van 

de pastorie Ramskapelle.  De kostprijs van de totale herinrichting met afwerkings- en 

omgevingswerken wordt bepaald op € 569.936,73 (BTW incl.)  De nodige kredieten zijn 

voorzien.  De werken zullen worden gegund bij middel van openbare aanbesteding. 

 

13. VERBOUWEN CINEMA CITY TOT PODIUMZAAL EN KANTOORRUIMTE – TERMIJNVERLENGING 

De raad stelde in zitting dd. 24 maart 2011 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze 

vast tot het verbouwen van de cinema City tot podiumzaal en kantoorruimte.  Het college 

van burgemeester en schepenen dd. 28 november 2011 gunde de opdracht aan n.v. Depret 

uit Zeebrugge voor een bedrag van € 2.669.453,66 (BTW incl.). 

Aan de raad wordt gevraagd een termijnverlenging van 27 kalenderdagen, behorende bij de 

verrekeningen 8, 9, 12 en 16 toe te kennen zonder recht op schadevergoeding, van welke 

aard dan ook. 

 

14. RESTAURATIE BOMMENVRIJ – FASE 2A BOUWKUNDIGE RESTAURATIEWERKEN (DAK) – 

DEFINITIEF ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING 

De raad keurde in zitting dd. 29 november 2007 de aannemingsvoorwaarden en 

gunningswijze vast tot het aanstellen van een ontwerper tot restauratie van de geklasseerde 

gebouwen Bommenvrij en Duvetorre.  Het college van burgemeester en schepenen stelde 

dd.  11 augustus 2008 de b.v.b.a. Monument in Ontwikkeling aan voor de studieopdracht.  

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde definitief ontwerpdossier  ‘Restauratie 

Bommenvrij – fase 2 Bouwkundige restauratiewerken (dak) te willen aanvaarden en goed te 

keuren.  Het ramingsbedrag voor de uitvoering van deze werken wordt vastgelegd op € 

146.246,55 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. De opdracht zou worden gegund 

bij openbare aanbesteding. 

 

15. AANLEGGEN VAN EEN WANDEL/FIETSPAD TUSSEN DE DUDENHOFENLAAN EN DE 

WATERLOOP ZONDER NAAM – LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE 7 VERLICHTINGSMASTEN EN –



ARMATUREN 

Aan de raad wordt voorgesteld om, n.a.v. de vernieuwing van het wandel/fietspad tussen de 

Dudenhofenlaan en de waterloop zonder naam, ook de oude betonnen verlichtingspalen te 

vernieuwen.   Gaselwest die in Nieuwpoort instaat in voor het laagspannings- en openbaar 

verlichtingsnet heft een studie gemaakt om de openbare verlichting te vernieuwen met LED-

armaturen.  De kosten voor het leveren en plaatsen van 7 masten en –armaturen worden 

geraamd op €7.939,28 (BTW incl.). De kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging.  Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel te willen goedkeuren. 

 

16. RESOLUTIE ‘STOP DE DUMPING VAN PLASTIC’ 

De vereniging van kustgemeenten – genaamd KIMO – vraagt bij schrijven dd. 25 juni 2013 de 

resolutie ‘Stop de dumping van plastic’ mee te willen ondertekenen.  Deze resolutie roept de 

regeringen op om alles in het werk te stellen om verdere plasticverontreiniging een halt toe 

te roepen en om de afvalberg op zee op te ruimen.  Na ondertekening zal het 

gemeentebestuur deze resolutie indienen bij de Europese Commissie. 

 

17. LOKAAL WOONOVERLEG: GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT – VISIETEKST STAD 

NIEUWPOORT 

Het college van burgemeester en schepenen richtte dd. 24 januari 2011 het Lokaal 

Woonoverleg op en stelde dd. 28 januari 2013 voor de periode 2013 – 2018 de leden aan. 

Aan Studio Beleid uit Wommelgem werd dd. 26 maart 2012 de studieopdracht tot opmaak 

van een gemeentelijk toewijzingsreglement gegund.  

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde visietekst voor het gemeentelijk 

toewijzingsreglement over de doelgroepen en hun woonnoden te willen goedkeuren. 

 

18. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE – DORP PROJECTZONE 4A HEMMESTRAAT: 

AANSTELLEN URBANIST 

De raad keurde in zitting dd. 30 mei 2013 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

van de studieopdracht tot de opmaak van het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-dorp, 

Projectzone 4A Hemmestraat.  Het college van burgemeester en schepenen gunde dd. 2 

september 2013 de studieopdracht aan de laagste regelmatige inschrijver zijnde b.v.b.a. 

Geomex voor een bedrag van € 12.063,70 (BTW incl.).  Aan de raad wordt voorgesteld om de 

b.v.b.a.  Geomex aan te duiden als urbanist voor deze opdracht.  De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

19. GEMEENTELIJK LEEGSTANDSREGLEMENT 

Bij schrijven dd. 27 september 2012 vraagt Wonen Vlaanderen naar de stand van zaken van 

het leegstandreglement en de actualisering van het leegstandregister.  Het decreet Grond- 

en Pandenbeleid legt iedere gemeente een verplicht leegstandsregister op.  Thans wordt aan 

de raad  gevraagd het voorgelegde reglement met betrekking tot het gemeentelijk 

leegstandsregister te willen goedkeuren. 

 

20. BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

Ter voorkoming en bestrijding van langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente wordt aan de raad gevraagd voor de aanslagjaren 2013 – 2018 een jaarlijkse 

gemeentebelasting te vestigen op woningen en gebouwen die minstens 12 opeenvolgende 

maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.  De voorgestelde belasting 

bedraagt € 1.250 voor een leegstaand gebouw, en € 1000 voor een leegstaande 

eengezinswoning. 



21. VERVANGEN SERVERS EN OPSLAGCAPACITEIT 

De raad besloot in zitting dd. 5 juli 2012 toe te treden tot het IT raamcontract van de stad 

Kortrijk.  Vermits de huidige servers en opslagcapaciteit momenteel 6 jaar oud zijn en 

dringend aan vervanging toe zijn, en dat de maximale opslagcapaciteit momentele reeds 

voor 80 % gebruikt is, wordt aan de raad gevraagd het voorgelegde bestek tot de aankoop 

van 4 nieuwe servers en 1 nieuwe opslagoplossing te willen goedkeuren.  De kostprijs wordt 

geraamd op € 95.000 (BTW incl.).   Voor deze aankoop kan gebruik gemaakt worden van het 

IT-aankoopcontract van de regio Kortrijk.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

22. REGELING TICKETVERKOOP VOOR DERDEN 

Aan de dienst toerisme wordt heel regelmatig de vraag gesteld om tickets voor evenementen 

in een organisatie door derden, te laten verkopen aan de balie van de 2 kantoren van de 

dienst toerisme.  Teneinde wildgroei en onoverzichtelijkheid te vermijden wordt voorgesteld 

hieromtrent een reglementering op te stellen. Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde 

regeling te willen goedkeuren. 

 

23. AANLEG WERFRESERVE BIJ BEVORDERING VOOR DE FUNCTIE VAN ONDERLUITENANT 

VRIJWILLIGER BRANDWEER 

De raad stelde in zitting dd. 18 november 2010 het grondreglement vast van de brandweer.  

In de personeelsformatie van de brandweer zijn drie betrekkingen voorzien in de functie van 

brandweerman; deze zijn momenteel alle drie ingevuld.  Vermits bij een eventuele vacante 

functie van onderluitenant-vrijwilliger niet kan geput worden uit een bestaande werfreserve, 

wordt voorgesteld om een werfreserve aan te leggen en hiervoor een bevorderingsexamen 

uit te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


