
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 – 19u30 

 

1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD – VERVANGING AFGEVAARDIGDE 

HORECA 

Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als 

stemgerechtigd lid in de lokaal economische raad, dit ter vervanging van 

mevrouw Ann Sophie Van Hee. 

 

2. GOEDKEURING LOKALE VEILIGHEIDSDIAGNOSTIEK 2013-2014 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde lokale veiligheidsdiagnostiek van 

Nieuwpoort te willen goedkeuren zodat de strategische plannen 2014-2017 

kunnen worden goedgekeurd en de voorwaarden vervuld zijn om een 

financiële toelage van de staat te kunnen genieten in het kader van de 

overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie. 

 

 

3. AKTENAME BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN 

BETREFFENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE 

JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE NIEUWPOORT 

De raad stelde in zitting dd. 29 december 2014 de jaarrekening 2013 vast.  

Thans wordt gevraagd akte te willen nemen van de definitieve vaststelling dd. 

4 mei 2015 door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

 

4. INTREKKING REGLEMENT TUSSENKOMST DE LIJN 

De raad stelde in zitting dd. 8 september 2005 een reglement vast 

‘Tussenkomst kosten openbaar vervoer’ voor 60- t/m 64-jarigen en -25 

jarigen.  Naar aanleiding van de tariefwijziging bij De Lijn waarbij 65-plussers 

vanaf 1 september voor hun rit zullen moeten betalen, dient de tussenkomst 

aan 60- t/m 64-jarigen eveneens te worden herzien.  In navolging van de 

naburige gemeenten wordt aan de raad voorgesteld de tussenkomst voor deze 

leeftijdsgroep af te schaffen en het raadsbesluit van 8 september 2005 in te 

trekken. 

 

5. FINANCIELE TEGEMOETKOMING BUZZY PAZZ 

De raad stelde in zitting dd. 8 september 2005 een reglement vast 

‘Tussenkomst kosten openbaar vervoer’ voor 60- t/m 64-jarigen en -25 

jarigen.   Sinds 1999 ontvangen jongeren tot 25 jaar die in Nieuwpoort 

gedomicilieerd zijn een tussenkomst ten bedrage van 50 % bij aankoop van 

een Buzzy Pazz; tussenkomst die door De Lijn automatisch werd toegekend en 

waarvan het contract eind mei 2015 ten einde loopt. 

Aan de raad wordt voorgesteld om vanaf 1 juni 2015 een nieuw reglement 

‘Financiële tegemoetkoming Buzzy Pazz’ in te voeren waarbij het stadsbestuur 

een tussenkomst van 50 % voorziet bij de aankoop van een dergelijke pas 

door iedere inwoner jonger dan 25 jaar. 

 

 



6. GASELWEST – ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 

DD. 26 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgestelde agenda van de algemene 

vergadering - tevens jaarvergadering -  van de intercommunale vereniging 

Gaselwest dd. 26 juni 2015 te willen goedkeuren, en mevrouw Greet Ardies-

Vyncke en mevrouw Ann Gheeraert, aangeduid door de gemeenteraad in 

zitting dd. 31 januari 2013 als vertegenwoordigers van de stad, op te dragen 

hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden. 

 

7. I.V.V.O. – ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 16 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de I.V.V.O. 

dd. 16 juni 2015 te willen goedkeuren en de heer Kris Vandecasteele aan te 

duiden als vertegenwoordiger, zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd. 27 mei 

2014. 

 

8. CEVI – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DD. 29 MEI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de statutaire 

vergadering van CEVI dd. 29 mei 2015 te willen goedkeuren, en de heer Bert 

Gunst aan te duiden als vertegenwoordiger zoals vastgesteld bij raadsbesluit 

dd. 31 januari 2013. 

 

 

9. OCMW – AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 29 APRIL 2015 

De raad wordt verzocht akte te willen  nemen van de dagorde van de OCMW-

raad Nieuwpoort dd. 29 april 2015. 

 

10. VVOG – JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DD. 18 JUNI 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de statutaire 

algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen dd. 18 

juni 2015 te willen goedkeuren, en de heer Kris Vandecasteele aan te duiden 

als vertegenwoordiger zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd. 31 januari 2013. 

 

 

11. FIGGA – ALGEMENE VERGADERING DD. 26 JUNI 2015. GOEDKEURING 

AGENDAPUNTEN EN AANDUIDING VOLMACHTDRAGER(S) 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene 

vergadering van Figga dd. 26 juni 2015 te willen goedkeuren, en mevrouw 

Ann Gheeraert en mevrouw Greet Ardies-Vyncke aan te duiden als 

vertegenwoordigers zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd. 31 januari 2013. 

 

12. KAPITAALVERHOGING FIGGA – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt voorgesteld dat de stad zou intekenen op 7.300 aandelen 

van de intergemeentelijke en dienstverlenende financieringsvereniging Figga, 

aan een nominale waarde van € 25, voor een totale waarde van € 182.500.  

Deze kapitaalverhouding heeft geen impact op het budget en de rekening van 

de stad. 



13. KAPITAALVERHOGING PUBLI-T – KAPITAALVERHOGING FIGGA – 

GOEDKEURING 

Publi-T, de holding die instaat voor de Belgische en publieke verankering van 

de transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia, heeft besloten over te gaan 

tot een kapitaalverhoging.  Via Figga krijgen de gemeenten-deelnemers de 

kans om voor hun rekening bijkomende aandelen Publi-T te verwerven; 

hiervoor is echter een kapitaalverhoging vereist. 

Aan de raad wordt voorgesteld om Figga te verzoeken in te tekenen op de 

kapitaalsverhoging van Publi-T voor 28.190 aandelen aan € 444,83 voor een 

totaal bedrag van € 12.539.757,70.  Tevens wordt voorgesteld dat Figga voor 

rekening van de stad de kapitaalverhoging van Publi-T zou onderschrijven 

voor een proportioneel bedrag van € 140.225,00.  

 

14. EXTERNE AUDIT – KENNISNAME AUDITRAPPORT 

Bij schrijven dd. 13 april 2015 heeft Audit Vlaanderen het auditrapport aan de 

stad overgemaakt.  Audi Vlaanderen onderzocht bij de stad en het AGB 

Nieuwpoort volgende processen: belasting op onbebouwde gronden en 

percelen (activeringsheffing), belasting op tweede verblijven, verkoop van 

administratieve documenten en retributie op de verhuur van onroerende 

goederen. 

Thans wordt aan de raad gevraagd kennis te willen nemen van het 

auditrapport met bijhorende aanbevelingen en managementreactie vanwege 

de secretaris en de wd. financieel beheerder. 

 

 

15. GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN AGB VRIJE TIJD EN STAD 

NIEUWPOORT – EXPLOITATIE SCHIETSTAND 

Aan de raad wordt voorgesteld om een gebruiksovereenkomst af te sluiten 

tussen de stad en het AGB Vrije Tijd waarbij deze het recht tot exploitatie van 

de schietstand krijgt en instaat voor alle kosten van exploitatie. 

 

16. AANKOOP VAN EEN HAKENKLEM MET HYDRAULISCH SLUITBARE 

HAKEN VOOR DE VRACHTWAGEN VOOR HET LEDIGEN VAN 

ONDERGRONDSE CONTAINERS – GOEDKEURING 

Ten behoeve van de nieuwe vrachtwagen die momenteel in bestelling is voor 

het ledigen van ondergrondse containers, dient een bijkomende hakenklem 

met hydraulisch sluitbare haken te worden aangekocht.  De kosten zijn 

geraamd op € 25.000 (BTW incl).  De opdracht zou gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure.  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging.   

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen aanvaarden en 

goed te keuren. 

 

 

17. AANKOOP 5 CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 9010 EN 5 

CITYDOGSYSTEMEN IN RAL 1013 IN DE STRIJD TEGEN HONDENPOEP 

Met het citydogsysteem wordt het probleem van de hondenpoep via 

sensibilisering aangepakt; het systeem bestaat uit een informatiebord, een 



hondpoepzakjesverdeler en een afvalbak.  Aan de raad wordt gevraagd 

goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde aankoop van 5 citydogsystemen 

in RAL 9010 en 5 in RAL 1013.  De kosten zijn geraamd op € 16.500 (BTW 

incl.).  De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

18. AANKOOP VAN EEN MINIGRAAFMACHINE VOOR DE TECHNISCHE 

DIENST – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van een 

minigraafmachine die zowel door de metsers, als door de groendienst en cel 

netheid zou kunnen gebruikt worden. 

De kosten zijn geraamd op € 52.500 (BTW incl.).  De opdracht zou gegund 

worden bij onderhandelingsprocedure.  De nodige kredieten moeten worden 

voorzien bij budgetwijziging. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen aanvaarden en 

goed te keuren. 

 

 

19. ONDERHOUD VAN LANDBOUWWEGEN 2015 – ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt het ontwerpdossier voorgelegd voor het onderhoud van 

landbouwwegen 2015; specifiek betreft het de Diksmuidse Weg en de 

Hemmestraat.  De kosten worden geraamd op € 239.780,86 (BTW incl.), ten 

laste van de stad.  De opdracht zou gegund worden bij open aanbesteding.  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek te willen aanvaarden en 

goed te keuren. 

 

20. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE ALBERT I-

LAAN TUSSEN KINDERLAAN EN LOMBARDSIJDESTRAAT – MEERPRIJS 

KLEUR – GOEDKEURING 

De Vlaamse overheid zal de openbare verlichting in de Albert I-laan 

vernieuwen; standaard betreft het hier gegalvaniseerde palen.  De stad heeft 

echter aan de Vlaamse overheid gevraagd om witte verlichtingspalen te 

plaatsen.  De raad wordt gevraagd de offerte met de meerprijs voor deze 

verlichtingspalen ten bedrage van € 14.287,68 (BTW incl.) te willen 

aanvaarden en goed te keuren.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

 

21. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE F. 

GHEERAERTLAAN VAK VERHAERELNLAAN/DECOSTERLAAN EN IN DE 

DECOSTERLAAN VAK VERHAERENLAAN/GHEERAERTLAAN – LEVEREN, 

PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 14 VERLICHTINGSMASTEN EN –

ARMATUREN 

Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de F. Gheeraertlaan 

vak Verhaerenlaan/Decosterlaan, en in de Decosterlaan vak 

Verhaerenlaan/Gheeraertlaan, vraagt Eandis of de openbare verlichting wordt 

vernieuwd.  Daarbij wordt het type conische verlichtingspalen en -armaturen 

voorgesteld die in de Arsenaalstraat en P. Braeckelaan werden geplaatst. 



De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 14 verlichtingspalen 

en –armaturen zijn geraamd op € 15.538,39 (BTW incl.).  De nodige kredieten 

zijn voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

 

22. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE C. 

DECOSTERLAAN VAK CONSCIENCELAAN/GHEERAERTLAAN – LEVEREN, 

PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 13 VERLICHTINGSMASTEN EN –

ARMATUREN – GOEDKEURING 

Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de Ch. Decosterlaan 

vak Consciencelaan/Gheeraertlaan, vraagt Eandis of de openbare verlichting 

wordt vernieuwd.  De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 13 

verlichtingsmasten en –armaturen zijn geraamd op € 14.428,41 (BTW incl.).  

De nodige kredieten zijn voorzien.  De opdracht zou gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure. 

 

 

23. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE F. 

GHEERAERTLAAN VAK DECOSTERLAAN/OLEFFELAAN EN IN DE 

OLEFFELAAN VAK VERHAERENLAAN – LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 33 VERLICHTINGSMASTEN EN – ARMATUREN – 

GOEDKEURING 

Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de F. Gheeraertlaan 

vak Decosterlaan/Oleffelaan en in de Oleffelaan vak Verhaerenlaan, vraagt 

Eandis of de openbare verlichting wordt vernieuwd.  De kosten voor het 

leveren, plaatsen en aansluiten van 33 verlichtingsmasten en –armaturen zijn 

geraamd op € 33.625,98 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien.  De 

opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure. 

 

24. VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN DE V. 

GILSOULWEG EN IN DE PARNASSIAWEG – LEVEREN, PLAATSEN EN 

AANSLUITEN VAN 16 VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN – 

GOEDKEURING 

Naar aanleiding van de werken die Eandis zal uitvoeren in de V. Gilsoulweg en 

in de Parnassiaweg, vraagt Eandis of de openbare verlichting wordt 

vernieuwd.  De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 16 

verlichtingsmasten en –armaturen zijn geraamd op € 17.758,05 (BTW incl;).  

De nodige kredieten zijn voorzien. De opdracht zou gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure. 

 

 

25. SAMENSTELLING MILIEURAAD. WIJZIGING 

De raad wordt verzocht het besluit dd. 25 april 2013 houdende statuten, 

werking en organisatie van de milieuraad, aan te passen waarbij in artikel 2 

de heer Frank Gunst, als vertegenwoordiger voor Unizo geschrapt wordt en 

vervangen wordt door Steve Maenhout. 

 


