
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 DECEMBER 2013 – 09U00 – RAADSZAAL. 

 

1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER WENSBALLONNEN. 

De raad wordt verzocht het besluit van de burgemeester genomen bij hoogdringendheid dd. 

4 december 2013 inzake het verbod op gebruik van wensballonnen te willen bekrachtigen. 

 

2. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER ASBEST AANBIEDING. 

De raad wordt verzocht het besluit van de burgemeester genomen bij hoogdringendheid dd. 

11 december 2013 inzake de wijziging op de regeling van het aanbieden van asbest op het 

containerpark, te willen bekrachtigen. 

 

3. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde bijdrage 2014 van de stad Nieuwpoort aan de 

zonale politie Westkust ten bedrage van € 2.573.892 te willen goedkeuren.  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

4. AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2014. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar 2014 opnieuw een aanvullende 

belasting van 5 % te vestigen op de personenbelasting.  

 

5. VASTSTELLING OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING AANSLAGJAAR 2014. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor het aanslag 2014 opnieuw 1.700 opcentiemen te 

vestigen op de onroerende voorheffing. 

 

6. VASTSTELLING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN –VERGOEDING AANSLAGJAAR 

2014. 

De raad bepaalde bij zitting dd. 29 december 2005 een gemeentelijke saneringsbijdrage in te 

voeren per 1 januari 2006.  Aan de raad wordt voorgesteld om ook voor het aanslagjaar 2014 

een saneringsbijdrage van 1,4 x de Bovengemeentelijke Saneringsbijdrage aan te rekenen via 

de waterfactuur. 

 

7. VASTSTELLING VERWIJLINTRESTEN OP LAATTIJDIGE BETALINGEN BELASTINGEN. 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de verwijlintresten vast op laattijdige 

betalingen van belastingen.  Vermits dit reglement vervalt op 31 december 2013 wordt aan 

de raad voorgesteld het reglement te vernieuwen. 

 

8. BELASTING PLAATSRECHTEN MARKTEN. 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2013 de belasting vast op de plaatsrechten 

markten.  Vermits dit reglement vervalt op 31 december 2013 wordt aan de raad voorgesteld 

het reglement te vernieuwen.  Tezelfdertijd wordt voorgesteld om gedifferentieerde tarieven 

toe te passen ingevolge de soms geringe oppervlakte van de standplaatskramen.  Er zou ook 

een prijsverhoging voor elektriciteit worden doorgevoerd.  De belasting zou vanaf het 

aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 jaarlijks verhoogd worden met 2 %. 

 

9. BELASTING OP DE AANVRAGEN OM MILIEUVERGUNNING. 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2013 de belasting vast op de aanvragen om 

milieuvergunning.  Vermits dit reglement vervalt op 31 december 2013 wordt aan de raad 



voorgesteld het reglement te vernieuwen waarbij vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 

2018 de belasting jaarlijks verhoogd zou worden met 2 %. 

 

10. BELASTING OP DE AANPLAKBORDEN. 

De raad stelde in zitting dd. 28 februari 2013 de belasting vast op de aanplakborden.  Aan de 

raad wordt voorgesteld deze belasting opnieuw vast te stellen waarbij ze vanaf 2014 t/m 

2018 jaarlijks zou verhoogd worden met 2 %. 

 

11. BELASTING OP HET TE HUUR STELLEN VAN KAMERS. 

De raad stelde in zitting dd. 31 januari 2013 de belasting vast op het te huur stellen van 

kamers.  Vermits dit reglement op 31 december 2013 vervalt wordt aan de raad voorgesteld 

het te vernieuwen waarbij vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 de belasting 

jaarlijks zou verhoogd worden met 2 %. 

 

12. BELASTING OP DE TERREINEN VOOR OPENLUCHTRECREATIEVE VERBLIJVEN. 

Aan de raad wordt voorgesteld om het reglement op de belasting op de terreinen voor 

openluchtrecreatieve verblijven opnieuw vast te stellen.  Daarbij wordt een onderscheid in 

tarief gemaakt tussen ‘kampeerterrein’ en ‘kampeerautoterrein’, alsook tussen ‘stacaravans’ 

en ‘gewone caravans’.  Vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 zou de belasting 

jaarlijks verhoogd worden met 2 %. 

 

13. BELASTING OP HET TOT STAND BRENGEN VAN AANSLUITINGEN. 

De raad stelde in zitting dd. 27 december 2012 de belasting vast op het tot stand brengen 

van aansluitingen.  Vermits het reglement vervalt op 31 december 2013 wordt aan de raad 

voorgesteld deze belasting opnieuw vast te stellen, waarbij vanaf het aanslagjaar 2014 t/m 

aanslagjaar 2018 de belasting jaarlijks zou verhoogd worden met 2 %. 

 

14. BELASTING OP HET INNEMEN VAN DE OPENBARE WEG BIJ BOUWWERKZAAMHEDEN. 

Vermits het reglement inzake de belasting op het innemen van openbare weg bij 

bouwwerkzaamheden op 31 december 2013 vervalt, wordt aan de raad voorgesteld voor de 

aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw deze belasting te heffen.  Daarbij zou vanaf het 

aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 de belasting jaarlijks verhoogd worden met 2 %. 

 

15. BELASTING OP DE KOSTELOZE HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE 

DRUKWERKEN MET HANDELSKARAKTER. 

Vermits het reglement op de belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk met handelskarakter op 31 december 2013 vervalt, wordt aan de 

raad voorgesteld voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 deze belasting opnieuw te heffen.  

Daarbij zou alles wat kleiner of gelijk is aan A5-formaat niet worden belast vermits de 

gemaakte kosten hierbij niet opwegen tegen het tarief van de belasting. 

 

16. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN STRANDCABINES. 

Vermits het reglement op het plaatsen van strandcabines op 31 december vervalt, wordt aan 

de raad voorgesteld voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 deze belasting opnieuw te heffen. 

De tarieven werden gewijzigd in functie van de tarieven gehanteerd in omliggende 

gemeenten. 

 



17. BELASTING OP PLAATSRECHTREN KERMISSEN 

Vermits het reglement op de belasting plaatsrechten kermissen op 31 december vervalt, 

wordt aan de raad voorgesteld voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 deze belasting opnieuw 

te heffen. Daarbij zou vanaf het aanslagjaar 2014 t/m aanslagjaar 2018 de belasting jaarlijks 

verhoogd worden met 2 %. 

 

18. BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN: AANPASSEN BELASTING 

De raad stelde in zitting dd. 25 september 2013 de belasting op leegstaande woningen en 

gebouwen vast. De besluiten werden overlegd aan Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen 

merkt op dat vastgestelde belasting beneden de decretale minimumheffing is, ook wordt 

voorgesteld aan de raad om enige marge te nemen op de heffing, daar het Agentschap 

Binnenlands Bestuur bezwaar maakt tegen heffingsreglementen met daarin te indexeren 

bedragen. De raad wordt gevraagd de aanpassing van de belasting goed te keuren. 

 

19. AANPASSING PRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN 

VREEMDELINGEN, KIDS ID, GEWONE PROCEDURE EN SPOEDPROCEDURE. 

Aan de raad wordt gevraagd het raadsbesluit dd. 28 februari 2013 inzake de vaststelling van 

de prijs van de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen per 1 januari 

2014 op te heffen en de prijs van een dergelijke kaart te bepalen op  € 16; ook de prijs van de 

procedures voor de elektronische identiteitskaart van Belg, de elektronische 

vreemdelingenkaart en de Kids-Id worden aangepast.  De prijs van de elektronische 

identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar blijkt op € 6 behouden. 

 

20. RETRIBUTIE GEBRUIK EN OPHALING CONTAINERS VOOR HUISHOUDELIJKE OF 

GELIJKGESTELD AFVAL. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw een 

retributie te heffen op het gebruik en regelmatig ophalen van containers voor huishoudelijk 

en gelijkgesteld afval.  Vermits de stad minstens de werkelijke kostprijs voor de ophaling en 

verwerking van het bedrijfsafval dient te hanteren, is een aanpassing van de tarieven 

noodzakelijk.  Voor particulieren en bedrijven wordt een gedifferentieerd tarief toegepast. 

 

21. RETRIBUTIE VOOR UITVOEREN VAN WERKEN VOOR REKENING VAN DERDEN. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw een 

gemeentelijke retributie te vestigen ten laste van derden voor de uitvoering van werken door 

de gemeente.  Deze retributie wordt niet gevestigd wanneer ze aanleiding zou geven tot de 

toepassing van een andere gemeentelijke belasting op retributie, of tenzij deze uitvoering 

plaats heeft krachtens een overeenkomst. 

 

22. RETRIBUTIE HUISVUILZAKKEN, PMD ZAKKEN, HONDENPOEPZAKJES EN SPECIALE 

PLASTIEKZAKKEN. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw een 

retributie te heffen op de afgifte van huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en de 

speciale plastiekzakken van 1.000 l.  Hierbij zou de prijs van kleine en gewone huisvuilzakken 

lichtjes verhogen.   

 

23. RETRIBUTIE OP HET INZAMELEN VAN AFVAL VIA GEDIFFERENTIEERDE TARIEVEN. 

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de aanslagjaren 2014 t/m 2018 opnieuw een 

retributie te heffen op het aanbieden van gemengd bouw- en sloopafval, grof huisafval op 



het containerpark.  Voor particulieren en bedrijven wordt een gedifferentieerd tarief 

toegepast. 

 

24. RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK 

OPENBAAR DOMEIN. 

Aan de raad wordt voorgesteld een reglement vast te stellen ter heffing van een retributie bij 

werken  aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein. 

 

25. VASTSTELLING LASTENBOEK CONCESSIE UITBATING OPENBARE TOILETTEN DIENSTWEG 

HAVENGEUL TER HOOGTE VAN DE VEERDIENST. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het lastenboek voorgelegd van de concessie voor de 

uitbating van de openbare toiletten gelegen dienstweg Havengeul t.h.v. de veerdienst.   

 

26. BRANDVEILIGHEID – TE BETALEN VOORSCHOT DOOR DE GEMEENTEN MET Z-CENTRA – 

DIENSTJAAR 2011 – GEMEENTEREKENING 2010. 

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

van € 17.172,72 in de kosten voor de z-centra – dienstjaar 2011 – gemeenterekening 2010 

aan de federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken – civiele veiligheid.  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

27. ONTWERPAKTE – KOSTELOZE GRONDAFSTAND DOOR WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE. 

WIJK SLACHTHUISSTRAAT EN IEPERSTRAAT. 

De raad wordt gevraagd de kosteloze afstand door Woonmaatschappij IJzer en Zee van een 

deel grond met aanhorigheden en meegaande infrastructuur van 16a 14 ca, gelegen 

Ieperstraat,  aan het stadsbestuur te aanvaarden.  De raad wordt verzocht de ontwerpakte te 

willen goedkeuren. 

 

28. ONTWERPAKTE – GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND ALBERT I-LAAN DOOR 

IMMO VAN NIEUWENHUYSE. 

De raad wordt gevraagd de aankoop van een perceel grond goed te keuren met opstanden 

en bijhorende infrastructuur en een opp. van 19 ca gelegen langs de Albert I-laan.  Het 

perceel wordt verkocht door Immo Vannieuwenhuyse uit Kortemark voor een prijs van € 

1.189,28.  Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 

29. ONTWERPAKTE – GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND DOOR NEW-PORT 

INVESTMENT COMPANY. 

De raad wordt gevraagd de aankoop van een perceel grond goed te keuren van New Port 

Investment Company met een opp. van 13 ca, gelegen Albert I-laan.  De verkoopprijs 

bedraagt € 813,72.   Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 

30. ONTWERPAKTE – GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGRONDEN DOOR VERENIGING 

VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE ’t PAND A. 

De raad wordt gevraagd de aankoop van een perceel grond goed te keuren van de verenging 

van mede-eigenaars residentie ’t Pand A, vertegenwoordigd door nv Euro Immo, met een 

opp. van 7a 04 ca, gelegen in de Elisalaan.  Het perceel wordt verkocht voor een bedrag van € 

5.570,84.  Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 



31. ONTWERPAKTE – GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND DOOR VERENIGING 

MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE HAVENZICHT. 

De raad wordt gevraagd de aankoop van een perceel grond goed te keuren van de vereniging 

van mede-eigenaars residentie Havenzicht, met een opp. van 7a 72 ca, gelegen in de 

Franslaan 3.  Het perceel wordt verkocht voor een bedrag van € 1.564,84.  Aan de raad wordt 

gevraagd de ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 

32. ONTWERPAKTE – GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND DOOR VERENIGING 

VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE ’t PAND B EN C. 

De raad wordt gevraagd de aankoop van een perceel grond goed te keuren van de vereniging 

van mede-eigenaars residentie ’t Pand B en C, met een opp. van 37a, gelegen in de Elisalaan.  

Het perceel wordt verkocht voor een bedrag van € 7.761,63.  Aan de raad wordt gevraagd de 

ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 

33. ONTWERPAKTE – VERKOOP PERCEEL GELEGEN HOEK KINDERLAAN EN LOUISWEG VOOR 

BOUW HOOGSPANNIGSCABINE AAN GASELWEST. 

De raad wordt gevraagd de verkoop van een perceel grond goed te keuren van de 

coöperatieve intercommunale vereniging Gaselwest, met een opp. van 34ca, gelegen op de 

hoek van de Kinderlaan en de Louisweg.  Het perceel wordt verkocht voor een bedrag van € 

1.020.  Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte te willen goedkeuren. 

 

34. ZEEDIJKCONCESSIE/CONCESSIE STRAND NIET GEDEKT DOOR DE STRANDCONCESSIE – 

JAARGANG 2010-2013 – VERLENGING 2014. 

De raad aanvaardde in zitting dd. 28 maart 2013 de Zeedijkconcessie/concessie strand, niet 

gedekt door de strandconcessie.  Aan de raad wordt voorgesteld om de verlenging met 1 

jaar, voorgesteld door de Vlaamse Overheid, Agentschap maritieme dienstverlening en Kust, 

te willen aanvaarden t/m 31 december 2014.  

 

35. TOEKENNING TITEL ERESCHEPEN DHR. ANTOON VANHOOREWEGHE. 

De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 het reglement vast inzake de toekenning van 

een eretitel voor gewezen schepenen.  Gelet op de aanvraag van gewezen schepen dhr. 

Antoon Vanhooreweghe, Artanlaan 8 8620 Nieuwpoort, wordt aan de raad voorgesteld de 

heer Vanhooreweghe de titel van Ereschepen toe te kennen. 

 

36. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 EN HET BUDGET 2014 VAN STADSBESTUUR 

NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt gevraagd om het meerjarenplan over de periode 2014-2019 goed te 

keuren en het budget 2014 goed te keuren. 

 

37. GOEDKEURING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 EN HET BUDGET 2014 VAN HET AGB 

NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt gevraagd om het meerjarenplan over de periode 2014-2019 goed te 

keuren en het budget 2014 van het AGB Nieuwpoort goed te keuren. 

 

38. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – MEERJARENPLAN 2014 – 2019. 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het meerjarenplan 2014 – 2019 van de Protestantse 

Baptistenkerk Bethel te Lombardsijde goed te keuren onder voorbehoud van de aanpassing 

van de verdeelsleutel.  De huidige verdeelsleutel tussen de gemeente Middelkerke en de 



stad Nieuwpoort wordt immers overgemaakt aan de administratie Binnenlands bestuur, ter 

aanpassing volgens het inwonersaantal van beide gemeenten. 

 

39. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW. MEERJARENPLAN 2014 – 2019. GEBUDGETTEERDE 

EXPLOITATIETOELAGEN. 

De kerkraad Onze-Lieve-Vrouw stelde dd. 24 juli 2013 het meerjarenplan 2014-2019 vast, 

welke gunstig werd geadviseerd door het bisdom van Brugge dd. 10 september 2013.  In dit 

plan wordt vermeld dat voor grote investeringen het stadsbestuur optreedt als bouwheer en 

financierder.  Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde meerjarenplan te willen 

goedkeuren en akte te nemen van de gevraagde investeringstoelage van € 17.000 voor de 

studie binnenrenovatie van de kerk, ingepland in het jaar 2014.  De nodige kredieten moeten 

worden voorzien.  De raad wordt verzocht het meerjarenplan te willen goedkeuren. 

 

40. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS. MEERJARENPLAN 2014 -2019. GEBUDGETTEERDE 

EXPLOITATIETOELAGEN. 

De kerkraad Sint-Bernardus stelde dd. 2 juli 2013 het meerjarenplan 2014-2019 vast, welke 

gunstig werd geadviseerd door het bisdom van Brugge dd. 10 september 2013. In het plan 

wordt de exploitatietoelage voor de gemeente opgesplitst, waarbij 90 % ten laste van het 

stadsbestuur Nieuwpoort en 10 % ten laste van de gemeente Koksijde valt. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien. De raad wordt verzocht het meerjarenplan te 

willen goedkeuren. 

 

41. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS.  MEERJARENPLAN 2014 – 2019. GEBUDGETTEERDE 

EXPLOITATIETOELAGEN. 

De kerkraad St.-Laurentius stelde dd. 15 juli 2013 het meerjarenplan 2014 – 2019 vast, welke 

gunstig werd geadviseerd door het bisdom van Brugge dd. 10 september 2013.  De nodige 

kredieten moeten worden voorzien.  De raad wordt verzocht het meerjarenplan te willen 

goedkeuren. 

 

42. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS. MEERJARENPLAN 2014 – 2019. GEBUDGETTEERDE 

EXPLOITATIETOELAGEN. 

De kerkraad St.-Georgius stelde dd. 4 juli 2013 het meerjarenplan 2014 – 2019 vast, welke 

gunstig werd geadviseerd door het bisdom van Brugge dd. 10 september 2013.  De nodige 

kredieten moeten worden voorzien.  De raad wordt verzocht het meerjarenplan te willen 

goedkeuren. 

 

43. PROTESTANTSE BAPTISTENKERK BETHEL – BUDGET 2014. 

De raad wordt gevraagd het budget dienstjaar 2014 van de Protestantse Baptistenkerk 

Bethel goed te keuren; daarin wordt een gemeentelijke toelage van € 8.115,61 voorzien.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

44.  KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS BUDGET 2014. 

De raad wordt gevraagd het budget dienstjaar 2014 van de kerkfabriek St.-Georgius te willen 

goedkeuren.  Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 8.119,09.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

45. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS BUDGET 2014. 

De raad wordt gevraagd het budget dienstjaar 2014 van de kerkfabriek St.-Laurentius te 



willen goedkeuren.  Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 27.308,49.  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

46. KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW BUDGET 2014. 

De raad wordt gevraagd het budget dienstjaar 2014 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw te willen 

goedkeuren.  Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 133.694,44 en 

een investeringstoelage van € 17.000 voor de binnenrenovatie kerk voorzien.  De nodige 

kredieten zijn voorzien.  

 

47. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS BUDGET 2014. 

De raad wordt gevraagd het budget dienstjaar 2014 van de kerkfabriek St.-Bernardus te 

willen goedkeuren.  Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van € 52.874,28 voorzien, 

waarvan 90 % ten laste van het stadsbestuur, zijnde € 47.686,85.  De nodige kredieten zijn 

voorzien.   

 

48. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 23 OKTOBER 2013. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 23 

oktober 2013. 

 

49. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 27 NOVEMBER 2013. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 27 

november 2013. 

 

50. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 17 DECEMBER 2013. 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 17 

december 2013. 

 

51.  RESTAURATIE BOMMENVRIJ – FASE 2b BOUWKUNIDGE RESTAURATIEWERKEN (GEBOUW) 

– DEFINITIEF ONTWERPDOSSIER – GOEDKEURING – VRAAG BETOELAGING. 

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerpdossier voor het restaureren van ‘Bommenvrij’ met 

een kostenraming van € 3.214.968,15 (BTW incl.) waarvan € 2.259.696,39 (BTW incl) voor 

restauratieve bouwkundige werken goed te keuren. Aan het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap zullen toelagen gevraagd worden op de betoelaagbare restauratiewerken. 

 

52. VERNIEUWEN VAN DE PIETER BRAECKELAAN TUSSEN E. COPPIETERSTRAAT EN J. VAN 

CLICHTHOVENSTRAAT – GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt gevraagd het bestek TD/D2010-69: vernieuwen van de Pieter Braeckelaan 

tussen E. Coppietersstraat en J. Van Clichthovenstraat te aanvaarden, het ramingsbedrag 

voor de uitvoering van de opdracht wordt vastgelegd op € 381.858,04 (BTW incl.), zijnde € 

218.315,79 (BTW incl.) ten laste van de stad Nieuwpoort en € 163.542,25 (BTW excl.) ten 

laste van de I.W.V.A., de opdracht wordt gegund bij openbare aanbesteding. De nodige 

kredieten zijn voorzien bij budget 2014. 

 

53. LEVEREN VAN VERKEERSBORDEN EN SIGNALISATIEMATERIAAL 2014 -2015 – 

GOEDKEURING. 

De technische dienst – cel uitvoering, heeft maandelijks een  hoeveelheid verkeersborden en 

signalisatiemateriaal nodig; om te vermijden telkens een nieuwe prijsvraag te moeten doen, 

wordt aan de raad voorgesteld om een contract af te sluiten met één firma voor het leveren 



van verkeersborden en signalisatiemateriaal gedurende de kalenderjaren 2014 – 2015. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek met een geraamd bedrag van € 12.500 

(BTW incl.)/jaar te willen goedkeuren.  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

54. LEVEREN VAN EEN BIJKOMENDE PERSCONTAINER VOOR OP VRACHTWAGEN – 

GOEDKEURING. 

Teneinde de netheidsbeheerder toe te laten op een efficiënte manier de drie soorten fracties 

(restafval, PMD en papier/karton) te ledigen, wordt aan de raad voorgesteld om een derde 

perscontainer voor op vrachtwagen aan te kopen zodat elke fractie een eigen perscontainer 

zou hebben. De geraamde kostprijs bedraagt € 52.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten 

moeten worden voorzien.  Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen 

aanvaarden en goed te keuren. 

 

55. VERNIEUWEN VAN HET SINT BERNARDUSPLEIN – LEVEREN EN PLAATSEN VAN 6 OPENBARE 

VERLICHTINGSPALEN EN –ARMATUREN - GOEDKEURING  

De raad keurde in zitting dd. 6 november 2012 het definitief ontwerpdossier ‘Vernieuwen 

van het Sint Bernardusplein’ goed. In het oorspronkelijk concept was het de bedoeling de 

openbare verlichtingspalen en –armaturen van het Leopoldplein door te trekken voor het 

Sint Bernardusplein, gezien de hoge kostprijs van de offerte werd een nieuwe offerte 

gevraagd met standaard openbare verlichtingspalen en – armaturen met led-verlichting. Aan 

de raad wordt gevraagd het leveren en plaatsen van 6 standaard openbare verlichtingspalen- 

en armaturen voor het Sint Bernardusplein met een ramingsprijs zijnde € 7.479,28 (BTW 

incl.) goed te keuren en te aanvaarden. De opdracht wordt gegund bij 

onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels, de nodige 

kredieten zijn voorzien bij budget 2014. 

 

56. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NUMMER 1 (WERKEN) STRUCTUREEL ONDERHOUD 

N356 GECOMBINEERD MET AANLEG FIETSPAD (MODULE 13) – WIJZIGING – GOEDKEURING.  

De raad keurde in zitting dd. 31 oktober 2013 de samenwerkingsovereenkomst  nummer 1 

(werken) tussen het Vlaamse Gewest, de I.W.V.A. en de stad Nieuwpoort voor de N356 

Ramskapellestraat tussen kmp. 0,000 en 0,7000 en tussen 1,250 en 3,115 goed. Tengevolge 

de samenwerkingsovereenkomst nummer 2 (diensten) tussen het Vlaamse Gewest en de 

stad Nieuwpoort voor de N356 Ramskapellestraat, zijn er enkele aanpassingen noodzakelijk 

in de samenwerkingsovereenkomst nummer 1 (werken). Aan de raad wordt gevraagd het 

raadsbesluit dd. 31 oktober 2013 hieromtrent in te trekken en de nieuwe versie van de  

samenwerkingsovereenkomst nummer 1 (werken) tussen het Vlaams Gewest, de I.W.V.A. en 

de stad Nieuwpoort voor de N356 Ramskapellestraat tussen kmp. 0,000 en 0,7000 en tussen 

kmp. 1,250 en 3,115 te aanvaarden en goed te keuren. 

 

57. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NUMMER 2 (DIENSTEN) STRUCTUREEL ONDERHOUD 

N356 GECOMBINEERD MET AANLEG FIETSPAD (MODULE 13) –GOEDKEURING.  

Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst nummer 2 (diensten) tussen 

het Vlaamse Gewest en de stad Nieuwpoort voor de N356 Ramskapellestraat tussen kmp. 

0,000 en 0,7000 en tussen kmp. 1,250 en 3,115 goed te keuren. De 

samenwerkingsovereenkomst bepaald dat de stad Nieuwpoort voor de studie van het 

structureel onderhoud van de rijweg van de N356 Ramskapelle, verbindingsweg naar de 

ambachtelijke zone Nieuwpoort met uitzondering van de doortocht, tussen de gewestwegen 

N367 en N355 zal instaan met name: opmaak voorontwerpdossier, opmaak def. 



ontwerpdossier, opmaken van bouwdossier, aanbesteding en opmaak van 

aanbestedingsverslag, leiding van de uitvoering van de werken en toezicht der werken, 

voorlopige oplevering, def. uitvoering van de werken. De kosten voor het uitvoeren van de 

studie worden geraamd op € 55.065,67 (BTW incl.) 

 

58. ONTWERP GEMEENTELIJK RUP GROENENDIJK NOORD-SIMLI – VOORLOPIGE 

AANVAARDING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorontwerp RUP Groenendijk Noord - Simli dd. 17 

december 2013 voorlopig te aanvaarden en het college van burgemeester en schepenen te 

belasten met het organiseren van een openbaar onderzoek. 

 

59. 5-ART 2014-2019. 

Aan de raad wordt gevraagd de verlenging van de projectverenging.5-art van 1 januari tot 31 

december 2019 goed te keuren. 

 

60. WIJZIGING TARIEVENZAALWACHTER STADSLOKALEN.  

De raad stelde in zitting dd. 28 november 2013 de reglementen van de stadslokalen vast. De 

aanvangsdatum voor het toepassen van de nieuwe reglementen werd nog niet bepaald. Aan 

de raad wordt voorgesteld de nieuwe tarieven toe te passen voor aanvragen van 

stadslokalen vanaf 1 januari 2014 en de oude tarieven te behouden voor de aanvragen van 

stadslokalen vóór 1 januari 2014. 

 

61. WIJZIGING DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK. 

Aan de raad wordt ter vaststelling het aangepast dienstreglement, met aangepaste tarieven 

van de bibliotheek voorgelegd. 

 

62. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD.  

Aan de raad wordt gevraagd om het ontslag van mevr. Carine Debruyne, die in de 

bibliotheekraad zetelde namens vertegenwoordiger van het WZC Ten Anker, te willen 

aanvaarden en om de kandidatuur van mevr. Els Vermet als vervanger te willen goedkeuren.  

 

63. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD.  

Aan de raad wordt gevraagd om het ontslag van dhr. Willy Renaudin, die in de 

bibliotheekraad zetelde namens vertegenwoordiger voor het secundair 

gemeenschapsonderwijs, te willen aanvaarden en om de kandidatuur van mevr. Charlene 

Winne als vervanger te willen goedkeuren. 

 

64. BRANDWEER: AANWERVING STAGIAIR-VRIJWILLIGER  

Aan de raad wordt voorgesteld dhr. Hillebrandt Bjorn per 1 december 2013 aan te stellen als 

stagiair-vrijwilliger bij de stedelijke brandweer.  

 

65. VASTSTELLEN SCHOOLREGLEMENT.  

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde schoolreglement voor de gemeentelijke 

basisschool te willen vaststellen.  

 

66. BEOORDELING GELDIGHEID KANDIDATUREN VOOR AANLEG VAN EEN WERFRESERVE VOOR 

DE FUNCTIE VAN ONDERLUITENANT VRIJWILLIGER BRANDWEER VIA BEVORDERING.  

Bij raadsbesluit dd. 25 september 2013 werd de aanleg van een werfreserve van 1 jaar voor 



de functie van onderluitenant-vrijwilliger brandweer via bevordering goedgekeurd. Dhr. 

Mathijs Demey stelde zich kandidaat.  Aan de raad wordt gevraagd de kandidatuur van dhr. 

Demey niet te weerhouden, daar de betrokkene geen brevet van officier overeenkomstig het 

koninklijk besluit dd. 8 april 2003 kan voorleggen. 
 

67. PERSONEEL – HERREKENING WEDDE BURGEMEESTER. 

Aan de raad wordt gevraagd de wedde van de heer Roland Crabbe, Burgemeester te 

beperken tot het toegelaten grensbedrag van € 21 865,23 per 1 januari 2013 ingevolge het 

verzoek van dhr. burgemeester. 


