
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 MAART 2015 

RAADZAAL – 19.30 u. 

1. RETRIBUTIE INZET ERKENDE GIDSEN. 

Aan de raad wordt gevraagd een retributie vast te stellen voor het inzetten van erkende gidsen 

bij rondleidingen. Deze retributie valt ten laste van de aanvrager van een stadsgids en bedraagt 

€ 60 voor een rondleiding voor maximum 30 personen met een duurtijd van maximum 2 uur. Per 

bijkomend (gedeeltelijk) uur is een retributie van € 30 verschuldigd. Het bedrag dient op 

voorhand betaald te worden. 

2. AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 25 FEBRUARI 2015. 

De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 25 februari 

2015. 

3. BIJAKTE AANKOOP GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND VAN DE VERENGING 

VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE ’T PAND A. 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 de ontwerpakte goed betreffende de aankoop 

van een perceel grond door de Stad Nieuwpoort van de vereniging van mede-eigenaars 

residentie ’t Pand A. Aan de raad wordt gevraagd de verleden authentieke akte dd. 19 november 

2014 goed te keuren en in te stemmen met de voorwaarden die de vereniging van mede-

eigenaars van residentie ’t Pand A stelt: de regenwaterafvoeren (RWA) worden gekoppeld aan de 

RWA op de openbare weg en de keukenafvoer (DWA) van kolom 9 wordt gekoppeld aan de 

riolering (DWA), in beide gevallen dient de koppeling te gebeuren ten laste van de stad. Aan de 

gestelde voorwaarde kan slechts voldaan worden mits de afvoerbuizen (RWA & DWA) tijdens de 

werken al zijn aangelegd tot aan de rooilijn, dan kunnen deze door de stad aangesloten worden. 

Er worden door de stad geen werken uitgevoerd op privaat domein.  

4. BIJAKTE AANKOOP GRONDAFSTANDEN VOETPADEN EN VOORGROND VAN DE VERENGING 

VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE ’T PAND B & C. 

De raad keurde in zitting dd. 26 december 2013 de ontwerpakte goed betreffende de aankoop 
van een perceel grond door de Stad Nieuwpoort van de vereniging van mede-eigenaars 
residentie ’t Pand B & C. Aan de raad wordt gevraagd de verleden authentieke akte dd. 19 
november 2014 goed te keuren en in te stemmen met de voorwaarden die de vereniging van 
mede-eigenaars van residentie ’t Pand B & C stelt: de afstand van de ondergrondse garages tot 
het gebouw ’t Pand B & C is 14 meter; plaatsbeschrijving: het bestek voorziet volgende: de 
opdrachtgever is verplicht om van alle gebouwen rondom de te bouwen ondergrondse parkings 
een plaatsbeschrijving te laten opmaken door een erkend bureau. De plaatsbeschrijvingen voor 
de aanvang van de werken en na het einde van de werken bevatten zowel de aanpalende 
wegenis, de groenzones, de buitenkant van de appartementsgebouwen, als de binnenkant van 
de appartementsgebouwen. De opdrachtgever heeft het recht om bijkomende plaatsen aan te 
duiden waar er een plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden en dit op kosten van de 
opdrachtgever. 

  



5. AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE HEFTRUCK VOOR DE TECHNISCHE DIENST – 

GOEDKEURING. 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop van een elektrische heftruck 

dd. 12 februari 2015 te willen aanvaarden en goed te keuren. De aankoop wordt geraamd op 

€ 42.500 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

6. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZEPOOT’ EN SPORTSCHIETSTAND AAN HET 

KONING ALBERT I-MONUMENT – VERREKENING NUMMER 50 – DIVERSE WIJZIGINGEN. 

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

het bouwen van het bezoekerscentrum 'De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het Albert I-

monument voor een bedrag van € 10.098.339,63 (BTW incl.). Aan de raad wordt gevraagd de 

verrekening nummer 50 – diverse wijzigingen ten bedrage van € 24.915,67 (BTW incl.), voor de 

opdracht bouwen van het bezoekerscentrum ‘De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het Albert 

I-monument te willen aanvaarden en goed te keuren. De nodige kredieten zijn voorzien. 

7. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZEPOOT’ EN SPORTSCHIETSTAND AAN HET 

KONING ALBERT I-MONUMENT – VERREKENING NUMMER 51 – BIJKOMENDE 

ELEKTRICITEITSWERKEN SCHIETSTANDEN. 

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

het bouwen van de het bezoekerscentrum 'De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het Albert I-

monument voor een bedrag van €10.098.339,63 (BTW incl.). Aan de raad wordt gevraagd de 

verrekening nummer 51 – bijkomende elektriciteitswerken schietstanden ten bedrage van 

€ 2.068,56 (BTW incl.), voor de opdracht bouwen van het bezoekerscentrum ‘De Ganzepoot’ en 

sportschietstand aan het Albert I-monument te willen aanvaarden en goed te keuren. De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

8. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘DE GANZEPOOT’ EN SPORTSCHIETSTAND AAN HET 

KONING ALBERT I-MONUMENT – TERMIJNVERLENGING. 

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

het bouwen van de het bezoekerscentrum 'De Ganzepoot’ en sportschietstand aan het Albert I-

monument voor een bedrag van €10.098.339,63 (BTW incl.). Aan de raad wordt gevraagd om aan 

de aannemer Artes een termijnverlenging van de werken van 90 kalenderdagen toe te kennen, 

om het ventilatiesysteem aan te passen aan de Vlaremwetgeving. De uitvoeringstermijn tot het 

bouwen van het bezoekerscentrum bedraagt hierdoor 540 kalenderdagen, en de werken moeten 

beëindigd zijn op 26 mei 2015. De nodige kredieten zijn voorzien. 

9. BOUWEN BEZOEKERSCENTRUM ‘WESTFRONT NIEUWPOORT’ EN SPORTSCHIETSTAND AAN 

HET KONING ALBERT I-MONUMENT. STILLEGGING SCHIETSTAND. 

DADINGSOVEREENKOMST. 

De tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret n.v. – Artes Rogiers n.v. – Artes Woudenberg n.v. 

wenst vergoed te worden voor de stillegging van de werken aan de schietstand, waardoor het 

verloop van de werken ernstig werd verstoord. Aan de raad wordt ter goedkeuring de 

dadingsovereenkomst tussen de t.v. Artes Depret n.v. – Artes Rogiers n.v. – Artes Woudenberg 

n.v. en de stad Nieuwpoort voorgelegd. De schadevergoeding wordt bepaald op € 340.000, ten 

laste van de stad.  



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

EINDAFREKENING. 

De raad keurde in zitting dd. 25 september 2013 de overheidsopdracht ‘Restauratie Bommenvrij 

– fase 2A Bouwkundige restauratiewerken (dak)’ voor een geraamd bedrag van € 146.246,66 

(BTW incl.) goed. Thans wordt aan de raad gevraagd de eindafrekening goed te keuren voor een 

bedrag van € 157.614,69 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien.  

11. VERDIEPEN VAN HET MOBILITEITSPLAN – PARTICIPATIETRAJECT – GOEDKEURING. 

De raad keurde in zitting dd. 28 november 2013 het bestek goed voor het aanstellen van een 

ontwerper voor het verbreden/verdiepen van het mobiliteitsplan met bijhorend ramingsbedrag 

van € 40.000 (BTW incl.). Aan de raad wordt voorgesteld het participatietraject voor het 

gemeentelijk mobiliteitsplan te aanvaarden en goed te keuren. De nodige kredieten zijn 

voorzien.  

12. REGLEMENT GEBOORTEPAKKET. 

Aan de raad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen voor het reglement voor het ontvangen 

van een geboortepakket. Gezinnen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in 

aanmerking te komen voor het ontvangen van een geboortepakket. Het gezamenlijk netto 

belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon. Gezinnen die 

onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan, kunnen na 

schriftelijk advies van de budgetbeheerder of schuldbemiddelaar in aanmerking komen om een 

geboortepakket te ontvangen. Tot slot komen gezinnen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming bij hun mutualiteit ook in aanmerking voor het geboortepakket. Per gezin dat in 

aanmerking komt voor een geboortepakket, wordt een bedrag van € 100 voorzien. De nodige 

kredieten zijn voorzien binnen het beleidsplan ‘kinderarmoedebestrijding 2014-2018’.  

BESLOTEN ZITTING 

13. PERSONEEL- AANWIJZING AMBTENAAR BELAST MET DE VASTSTELLING VAN INBREUKEN 

DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT ADMINISTRATIEVE BOETES. 

 


