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19 u 30 – raadzaal 

 

1. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN BETREFFENDE DE 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2012 VAN DE GEMEENTE 

NIEUWPOORT. 

De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 de jaarrekening 2012 vast.  Deze werd door de 

gouverneur van West-Vlaanderen op 5 december 2013 definitief vastgesteld.  De raad wordt 

verzocht hiervan akte te willen nemen. 

 

2. PROTOCOLOVEREENKOMST WESTHOEKOVERLEG 2014-2019. 

De raad keurde in zitting dd. 29 november 2007 de protocolovereenkomst Westhoekoverleg 

voor de periode 2008-2013 goed, houdende een samenwerkingsverband van de achttien 

steden en gemeenten van de Westhoek, de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse 

Intercommunale.  Deze overeenkomst wordt verder benoemd als streekwerking Westhoek. 

Thans wordt aan de raad gevraagd om voor de periode 2014-2019 opnieuw een dergelijke 

protocolovereenkomst af te sluiten waarin o.m. werk zal gemaakt worden van een betere 

structurering voor Westhoekoverleg als koepel voor intergemeentelijke samenwerking. 

 

3. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – KOKSIJDE – MEERJARENPLEN 2014 -2019. GEBUDGETTEERDE 

EXPLOITATIETOELAGEN. 

De kerkraad van kerkfabriek Sint-Niklaas stelde in zitting dd. 1 juli 2013 het meerjarenplan 

2014-2019 vast. De nodige kredieten zijn voorzien. Aan de raad wordt gevraagd het MJP 

goed te keuren. 

 

4. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – KOKSIJDE – BUDGET 2014. 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas stelde in zitting dd. 1 juli 2013 het budget 2014 

vast. Hierin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage voorzien van € 72.646,61 waarvan 

1,4 % ten laste is van de stad Nieuwpoort nl. € 1.017,05. De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd hiervan akte te willen nemen. 

 

5. DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN – HERVASTSTELLING. 

De raad stelde in zitting dd. 13 september 2007 de definitie van dagelijks bestuur inzake 

overheidsopdrachten vast.   

Thans wordt aan de raad gevraagd het begrip opdrachten van dagelijks bestuur opnieuw vast 

te stellen. 

 

6. VASTSTELLING PRIJS INTERNATIONAAL RIJBEWIJS. 

Bij schrijven dd. 26 november 2013 meldt de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de federale 

retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs wordt verhoogd. Per afgeleverd 

internationaal rijbewijs ontvangt de gemeente € 3,75, bedrag welke verrekend moet worden 

in de totale prijs zijnde € 19,75. Aan de raad wordt voorgesteld dit bedrag af te ronden en de 

prijs van een internationaal rijbewijs vast te leggen op € 20. 

 

7. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT NIEUWPOORT. HOOGSPANNINGSCABINE. 

WACHTBUIZEN. 



De huidige hoogspanningscabine, gelokaliseerd in het Albert I-monument, dient ten gevolge 

van de bouwwerken te worden verplaatst; de kosten hiervan worden gedragen door 

Gaselwest.  De aanleg van de wachtbuizen van het openbaar domein tot aan de nieuwe 

locatie van de hoogspanningscabine is ten laste van de stad Nieuwpoort. 

De kostprijs voor het leveren en plaatsen van de wachtbuizen wordt geraamd op € 24.350,70 

(BTW incl.). De opdracht zou gegund worden bij middel van onderhandelingsprocedure. De 

nodige kredieten zijn voorzien.  

 

8. O.L.-VROUWKERK – LOT GLAS IN LOOD – TERMIJNSVERLENGING. 

De raad stelde in zitting dd. 4 juni 2009 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

van de opdracht tot het vervangen van de glas-in-lood ramen van de O.L.-Vrouwekerk. Het 

college van burgemeester en schepenen, in zitting dd. 12 juli 2011, gunde deze opdracht aan 

n.v. Verstraete Vanhecke, afdeling Glaswerken Mortelmans, voor een bedrag van 

€ 410.633,39 (BTW incl.).  

Vermits deze werken in grote mate afhangen van de vooruitgang van de bouwkundige 

werken van de algemene aannemer, vraagt  Glaswerken Mortelmans een termijnsverlenging 

met 90 werkdagen voor de uitvoering van de restauratie van de glas-in-lood ramen. 

 

9. LEVEREN EN PLAATSEN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS OP HET GRONDGEBIED 

NIEUWPOORT – GOEDKEURING. 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek inzake het leveren en plaatsen van 

ondergrondse afvalcontainers op het grondgebied Nieuwpoort te willen aanvaarden en goed 

te keuren, en dit voor een geraamd bedrag van € 750.000 (BTW incl.). 

Het betreft 6 soorten containers:  

- type restafval grote zakken, container 5 m³, incl. muntapparaat 

- typerestafval kleine zakken, container 5 m³, incl. muntapparaat 

- type PMD, container 5 m³ 

- type papier en karton, container 5 m³ 

- type gekleurd glas, container 3 m³. 

Deze opdracht zou gegund worden bij openbare aanbesteding. In het meerjarenplan – 

budget 2016 – zijn de nodige kredieten voorzien. 

 

10. OPENBARE VERLICHTING ARSENAALSTRAAT. 

Bij schrijven dd. 17 oktober 2013 stelt Eandis voor om de verlichtingsinstallatie in de 

Arsenaalstraat te vernieuwen; daarbij zouden de bestaande kopernetten(niet geïsoleerde 

laagspanningsnetten) alsook het openbare verlichtingsnet, ondergronds worden gebracht 

onder de voorwaarde dat de stad bereid is om nieuwe straatverlichting te plaatsen. Eandis 

stelt voor de straat te verlichten met 16 verlichtingsmasten en –armaturen met LED-

technologie. 

Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel welke het college van burgemeester en 

schepenen in zitting dd. 23 december 2013 heeft weerhouden, te willen goedkeuren. De 

kosten worden geraamd op € 17.178,28 (BTW medecontractant). De opdracht zou gegund 

worden bij onderhandelingsprocedure. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

11. GEMEENTELIJK RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA RAMSKAPELLE-DORP (ZONE 13) – 

DEFINITIEVE AANVAARDING. 

De raad stelde in zitting dd. 17 april 2008 de W.V.I. aan als urbanist van de studieopdracht 

tot het opmaken van het BPA (RUP) gedeeltelijk herzien BPA Ramskapelle-Dorp (Zone 13). 



Het schetsontwerp ingediend door de W.V.I. werd ter principiële goedkeuring overgelegd 

aan RWO EN DRuM. Na ontvangst van de opmerkingen van RWO en DRuM werd het 

schetsontwerp door de W.V.I. aangepast. 

De raad keurde in zitting dd. 27 juni 2013 het Gemeentelijk RUP Gedeeltelijk herzien BPA 

Ramkapelle-Dorp (zone 13) voorlopig vast. Vermits, na het afsluiten van het openbaar 

onderzoek, geen bezwaren of opmerkingen ontvangen werden, en gelet op het gunstig 

advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 12 september 2013, wordt aan de raad 

gevraagd dit Gemeentelijk RUP definitief te willen vaststellen. 

 

12. GEMEENTELIJK RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA NIEUWENDAMME (ZONE 5b) – 

DEFINITIEVE AANVAARDING. 

De raad stelde in zitting dd. 17 april 2008 de W.V.I. aan als urbanist van de studieopdracht 

tot het opmaken van het BPA (RUP) gedeeltelijke herziening BPA Nieuwendamme (zone 5B). 

Het schetsontwerp ingediend door de W.V.I. in maart 2012 werd door het college van 

burgemeeste r en schepenen dd. 16 april 2012 goedgekeurd en ter principiële goedkeuring 

overgelegd aan RWO EN DRuM. Na ontvangst van de opmerkingen van RWO en DRuM werd 

het schetsontwerp door de W.V.I. aangepast. 

De raad keurde in zitting dd. 27 juni 2013 het Gemeentelijk RUP gedeeltelijk herzien BPA 

Nieuwendamme (zone 5B) voorlopig vast. Vermits, na het afsluiten van het openbaar 

onderzoek, geen bezwaren of opmerkingen ontvangen werden, en gelet op het gunstig 

advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 12 september 2013, wordt aan de raad 

gevraagd dit Gemeentelijk RUP definitief te willen vaststellen. 

 

13. STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG VERKAVELEN GRONDEN IN 30 LOTEN LOUISWEG Z/N 5 

(DOSS. V121-1): AANLEG WEGENIS. 

Aan de raad wordt gevraagd advies te willen verlenen aan de verkavelingsaanvraag 

ingediend door Interbeach group n.v. van een perceel gelegen Louisweg z/n in 30 loten voor 

het bouwen van eengezinswoningen. Dit advies wordt vereist vermits de aanvraag de aanleg 

van of wijzigingen aan het openbaar gemeentelijk wegennet beoogt. 

De plannen van de wegenis, opgemaakt dd. 26 september 2013, door Bureau Cnockaert te 

Kortrijk, worden voor advies overgelegd aan de raad. De kosten voor de aanleg van de 

wegenis worden geraamd op € 365.202,36 (BTW excl.). Zowel het advies van de brandweer 

dd. 10 oktober 2013, als het advies van de cel wegen en riolering dd. 3 oktober 2013, is 

voorwaardelijk gunstig. 

 

14. VERKAVELINGSAANVRAAG VAN DE GROND IN 9 LOTEN GELEGEN BRUGSEVAART 24, 

KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 1°AFD., SECTIE A, NRS 0117B5 EN 0117K3 (DOSS. 

V119 – 2): OVERDRACHT GROND AAN STAD NIEUWPOORT. 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat de grond, blauw 

aangeduid op het verkavelingsplan 1 van de verkavelingsaanvraag V119-2, met een opp. van 

46,5 m², gratis zou worden overgedragen aan de stad om toegevoegd te worden bij het 

openbaar domein. 

 

15. GECORO: GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde huishoudelijk reglement van de GECORO te 

willen goedkeuren. 

 



16. STILZWIJGENDE VERLENGING CLB-CONTRACT BASISONDERWIJS. 

De raad keurde in zitting dd. 26 februari 2009 het beleidscontract CLB 2009 – 2012 tussen de 

gemeente Nieuwpoort en het VCLB Veurne goed. In september 2014 worden nieuwe 

beleidscontracten afgesloten voor een periode van zes jaar; de directeur en de schoolraad 

van De Pagaaier stellen voor om het beleidscontract stilzwijgend te verlengen van 2014 – 

2020. Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel te aanvaarden. 

 


