
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 10 APRIL 2014  

Raadzaal stadhuis 19u30 

OPENBARE ZITTING. 

1. DORPSRAAD RAMSKAPELLE. AANSTELLING VAN LEDEN. 

De raad stelde in zitting dd. 31 januari 2013 de statuten vast betreffende 

de oprichting van wijk- en adviesraden. 

Aan de raad wordt gevraagd om bijkomend twee stemgerechtigde leden te 

willen aanstellen.  

 

2. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, WINDSCHERMEN, 

KRAMEN, TAFELS EN STOELEN, ENZ. OP HET OPENBAAR DOMEIN. 

Aan de raad wordt gevraagd om de belasting op het plaatsen van 

terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. op het openbaar 

domein voor het aanslagjaar 2014 met 2% te willen verhogen. 

 

3. BRANDVEILIGHEID – DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE 

BIJDRAGEN BRANDWEER DOOR DE GEMEENTEN MET Z-CENTRA 

VOOR DE JAARREKENINGEN 2006 TOT EN MET 2010. 

Aan de raad wordt gevraagd de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

voor gemeenten met Z-centra voor de jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010 te 

aanvaarden en goed te keuren voor een totaal bedrag van € 16.415,77. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

4. INFRAX WEST – ALGEMENE VERGADERING GEVOLGD DOOR 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 3 JUNI 2014. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de 

algemene vergadering en de voorgelegde agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 3 juni 2014 te 

willen goedkeuren. 

 

5. TOEKENNING TITEL ERESCHEPEN WILLY GHEERAERT. 

Aan de raad wordt gevraagd de titel van ereschepen te willen toekennen 

aan dhr. Willy Gheeraert. 

 

6. OPRICHTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

STADSONTWIKKELING 

Er wordt voorgesteld om een autonoom gemeentebedrijf 

‘Stadsontwikkeling’ op te richten, voor de uitvoering van taken op het vlak 

van infrastructuur waaronder parkeren en afval, en de statuten goed te 

keuren van het autonoom gemeentebedrijf. Aan de raad wordt tevens 

gevraagd het bestuur samen te stellen uit 7 bestuurders waarvan 5 leden 

voor de fractie van CD&V, 1 lid voor de fractie van sp.a en 1 lid voor de 

fractie N-VA. Het besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Vlaamse Regering. 

 



7. GOEDKEURING STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 2014 – 2019 

EN AKTENAME VAN HET BUDGET 2014 VAN HET O.C.M.W. 

NIEUWPOORT.  

Aan de raad wordt gevraagd de strategische meerjarenplanning 2014-

2019 van het O.C.M.W te willen goedkeuren evenals akte te nemen van 

het budget 2014. De gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W. Nieuwpoort 

werd daarbij bepaald op € 2.588.216. De gemeentelijke bijdrage voorziet 

enerzijds in de tussenkomst van het exploitatiebudget voor € 2.000.000 en 

anderzijds een tussenkomst van € 588.216 voor aflossing lening voor het 

woonzorgcentrum. 

 

8. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 FEBRUARI 2014 

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

raad dd. 26 februari 2014. 

 

9. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 26 MAART 2014. 

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

raad dd. 26 maart 2014. 

 

10. AANPASSEN VAN DE LAAD- EN LOSZONES IN NIEUWPOORT-BAD – 

GOEDKEURING. 

Aan de raad wordt gevraagd om het bestek TD/D2014-17 ‘aanpassen van 

de laad- en loszones in Nieuwpoort-Bad’ te aanvaarden en goed te 

keuren. De kostprijs wordt geraamd op € 30.000 incl. BTW. De opdracht 

wordt gegund bij openbare aanbesteding. De nodige kredieten zijn 

voorzien. 

 

11. WEGEN, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN PROJECT OUDE 

GASKETEL VMSW - ONTWERP. 

Aan de raad wordt gevraagd om het ontwerp van studiebureau 

Haeghebaert voor de wegen, riolerings- en omgevingswerken project 

‘Oude Gasketel’ van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen dd. 25 

oktober 2013 goed te keuren. De kostprijs wordt geraamd op € 

464.287,19 incl. BTW waarvan € 8.627,24 incl. BTW ten laste van de 

stad. De werken worden gegund bij openbare aanbesteding. Aan de raad 

wordt tevens gevraagd de voorwaarden te aanvaarden en de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen aan te duiden om in hoedanigheid van 

aanbestedende overheid op te treden. De nodige kredieten dienen te 

worden voorzien bij budgetwijziging. 

 

12. AANLEG VAN EEN PARKING DIENSTWEG HAVENGEUL/LOUISWEG 

– DADING NUMMER 1 

Aan de raad wordt gevraagd de dading nummer 1 tussen de stad 

Nieuwpoort en BVBA Verhegge Marc in het kader van de opdracht 

TD/D2007-40 ‘Aanleg van een parking Dienstweg Havengeul/Louisweg te 

aanvaarden en goed te keuren. 

 



13. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE 

PARKEERKAARTEN EN DE RETRIBUTIES MET BETREKKING TOT 

HET PARKEREN OP DE OPENBARE WEG - WIJZIGING. 

De raad stelde in zitting dd. 25 april 2013 het algemeen reglement op de 

gemeentelijke parkeerkaarten vast, alsook de retributies met betrekking 

tot het parkeren op de openbare weg. Het parkeerbeleid werd door het 

overlegcomité geëvalueerd en er werden enkele wijzigingsvoorstellen 

opgemaakt. Aan de raad wordt gevraagd het voorgestelde algemeen 

reglement te willen vaststellen. 

  

14. WIJZIGING RECHTSPOSTIEREGELING STAD NIEUWPOORT 

De rechtspositieregeling werd in zitting dd. 19 maart 2009 goedgekeurd 

en bij raadsbesluit dd. 3 december 2009, 28 oktober 2010 en 25 

augustus 2011 gewijzigd. Aan de raad wordt gevraagd om de 

rechtspositieregeling omwille van de invoering van diverse wijzigingen 

aan de rechtspositieregeling zoals voorgesteld te willen vaststellen.  

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

15. AANSTELLING VOLTIJDS BRANDWEERMAN OP PROEF. 


