
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 29 OKTOBER 2015 – 19u30 - RAADZAAL 

 

1. GOEDKEURING BNIP ‘OESTERBEURS EN INTERNATIONALE BOATSHOW’ OP 23, 24 en 25 

OKTOBER 2015 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde Bijzonder Nood- en Interventieplan, opgemaakt 

door de ambtenaar noodplanning n.a.v. de Oesterbeurs en Internationale Boatshow op 23, 

24 en 25 oktober 2015, te willen goedkeuren. 

2. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 23 SEPTEMBER 2015 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de voorgelegde dagorde van de 

OCMW-raad in zitting dd. 23 september 2015. 

3. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING I.V.V.O. DD. 15 DECEMBER 2015 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Buitengewone 

Algemene Vergadering van de IVVO dd. 15 december 2015.  Er wordt tevens gevraagd in te 

stemmen met de voor Nieuwpoort voorgestelde kapitaalsverhoging van € 153.375, 

opgenomen in bijlage 3 van de statuten van de IVVO 

4. GASELWEST – ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING DD. 17 DECEMBER 

2015 

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene 

Vergadering in Buitengewone Zitting van Gaselwest dd. 17 december 2015. 

5. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL 2016-2023/ BIJDRAGE 

2016/ONROERENDE GOEDEREN. GOEDKEURING 

De raad besloot in zitting. 24 maart 2011 om vanaf 1 januari 2015 in de hulpverleningszone 

Westhoek (West-Vlaanderen 4) in te stappen en verleende tevens goedkeuring aan de 

financiële verdeelsleutel.  De zoneraad besloot in zitting dd. 3 september 2015 om bij de 

bepaling van de toekomstige gemeentelijke bijdragen een opsplitsing te maken tussen 

enerzijds de ambulance- en anderzijds de brandweerwerking.  Deze raad besliste eveneens 

om de kazernes eigendom te laten van de gemeenten t/m 2019. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde verdeelsleutel voor de 

ambulancewerking en voor de brandweerwerking te willen goedkeuren. 

6. ORTHODOXE GELOOFSGEMEENSCHAP “HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG” TE OOSTENDE – 

ONGUNSTIG ADVIES ERKENNING 

Bij schrijven dd. 3 oktober 2015 vraagt het Agentschap voor Binnenlands bestuur advies te 

willen verlenen inzake de erkenning van de Orthodoxe geloofsgemeenschap “Heilige 

Johannes de Theoloog” te Oostende.  Aan de raad wordt voorgesteld om hierover ongunstig 

advies te verlenen omwille van ontbrekende informatie in het aanvraagdossier.  Slechts 5 

leden van deze geloofsgemeenschap zijn afkomstig uit Nieuwpoort. 

7. INFRAX WEST – ALGEMENE VERGADERING DD. 23 NOVEMBER 2015  

Aan de raad worden ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de Algemene 

Vergadering van Infrax West dd. 23 november 2015. 

8. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS. BUDGET 2016 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het gewijzigde meerjarenplan 2014-2018 goed 

van de kerkfabriek Sint-Laurentius.  

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Laurentius stelde in zitting dd. 16 juli 2015 het budget 

2016 vast.  De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt € 25.756,81.  De nodige kredieten 

kunnen worden voorzien. 

9. KERKFABRIEK SINT-GEORGIUS. BUDGET 2016 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het gewijzigde meerjarenplan 2014-2018 goed 



van de kerkfabriek Sint-Georgius.  

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Georgius stelde in zitting dd. 16 juli 2015 het budget 

2016 vast.  De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt € 10.210,84.  De nodige kredieten 

kunnen worden voorzien. 

10. KERKFABRIEK SINT-BERNARDUS. BUDGET 2016 

De raad keurde in zitting dd. 23 oktober 2014 het gewijzigde meerjarenplan 2014 – 2019 

goed van de kerkfabriek Sint-Bernardus.  

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bernardus stelde in zitting dd. 9 juli 2015 het budget 

2016 vast.  De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt € 29.951,79 waarvan 90 % - zijnde 

€ 26.956,61 – ten laste van Nieuwpoort.  De nodige kredieten kunnen worden voorzien. 

11. AANKOOP (50 %) VOORMALIGE FABRIEKSSCHOORSTEEN EN OBSERVATIEPOST 

STEENBAKKERIJ 

Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de opname van de 

fabrieksschoorsteen van de voormalige steenbakkerij in het patrimonium van de stad, voor 

zover deze schoorsteen volledig gerestaureerd/geconsolideerd is en de stad niet moet 

bijdragen in de restauratiekosten.  Deze voorgestelde overeenkomst behelst de aankoop van 

50 % in volle eigendom van een perceel weiland met erop staande schouw/ruïne, zijnde de 

‘observatiepost Steenbakkerij’ gelegen Koolhofstraat +9 met een oppervlakte van 574,00 m².  

De aankoopprijs bedraagt € 1. 

12. AANKOOP PERCELEN IN HET KADER VAN HET VERNIEUWEN VAN HET JAAGPAD LANGS DE 

IJZER TUSSEN HET SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK EN RIOLERINGSWERKEN LANGS 

DE BRUGSEVAART – AANVULLING 

De raad keurde in zitting dd. 27 mei 2014 het definitief ontwerpdossier goed voor het 

vernieuwen van het jaagpad langs de IJzer tussen Sluizencomplex en VVW Westhoek en 

rioleringswerken langs de Brugsevaart, opgemaakt door Studiebureau Lobelle, voor een 

ramingsbedrag van € 1.214.184,46 (BTW incl.), waarvan € 737.189,25 (BTW excl.) ten laste 

van de stad Nieuwpoort. 

De raad besloot in zitting dd. 27 augustus 2015 om in het kader van deze werken percelen 

aan te kopen waarbij € 140.000  werd voorzien voor de onteigeningen en 

erfdienstbaarheden.  Thans blijkt dat door een administratieve vergissing 2 percelen van de 

familie Florizoone niet afzonderlijk werden opgenomen waardoor de aankoopprijs niet 

overeenstemde met de voorziene aan te kopen percelen. 

Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen en aanvullingen van de ondergrondse 

verwervingen en de bovengrondse erfdienstbaarheden van de vermelde percelen tegen de 

voorgestelde overeengekomen prijs goed te keuren.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

13. AANPASSING PRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN 

VREEMDELINGEN, KIDS-ID, GEWONE PROCEDURE EN SPOEDPROCEDURES 

Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking – stelt bij schrijven dd. 16 

september 2015 het tarief vast van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor d 

uitreiking van de identiteitskaarten voor Belgen, Kids-Ids en vreemdelingen in gewone 

procedure en spoedprocedure.  Naar aanleiding hiervan wordt aan de raad voorgesteld de 

prijzen, vastgelegd in zitting dd. 28 februari 2013 en 26 december 2013, aan te passen. 

14.  LEVEREN VAN EEN MINIBUS 8 + 1 PLAATSEN VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL-

JEUGDDIENST – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van een minibus 8 plaatsen + 1 

ten behoeve van de gemeentelijke basisschool en de speelpleinwerking.  De kosten zijn 

geraamd op € 30.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij 

budgetwijziging 



15. REINIGING EN RESTAURATIE VAN OORLOGSGEDENKTEKENS – GEDENKTEKEN  VAN DE 

NIEUWPOORTSE OORLOGSSLACHTOFFERS VAN PIETER BRAECKE – ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerpdossier van Raymakers-Rossen, 

Molenakkerstraat 3, 2930 Essen, voor de reiniging en restauratie van het gedenkteken van 

de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers van Pieter Braecke te willen aanvaarden en goed te 

keuren.  De kostprijs wordt geraamd op € 31.329,62 (BTW incl.).  Bij schrijven dd. 30 maart 

2015 wordt door de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, een 

onderhoudspremie toegekend ten bedrage van 80 %, met een maximum van € 25.063,70.  

De nodige kredieten zijn voorzien. 

16. REINIGING EN RESTAURATIE VAN OORLOGSGEDENKTEKENS – IJZERGEDENKTEKEN VAN 

PIETER BRAECKE – ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerpdossier van Raymakers-Rossen, 

Molenakkerstraat 3, 2930 Essen, voor de reiniging en restauratie van het IJzergedenkteken 

van Pieter Braecke te willen aanvaarden en goed te keuren.  De kostprijs wordt geraamd op € 

79.370,67 (BTW incl.).  Bij schrijven dd. 6 mei 2015 wordt door de Vlaamse Overheid, 

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, een onderhoudspremie toegekend ten bedrage van 80 

%, met een maximum van € 29.040,00.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

17. HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN DE RECONVERSIE VAN HET VOORMALIG RUSTOORD ‘DE 

ZATHE’ TOT ADMINISTRATIEF CENTRUM – BESTEK BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG – 

GOEDKEURING 

Met het oog op het centraliseren van de diensten van de stad, O.C.M.W. en politie op de site 

van het oude rustoord De Zathe, wordt aan de raad voorgesteld om een haalbaarheidsstudie 

te laten uitvoeren inzake de reconversie van het oud rustoord naar een gezamenlijk 

administratief centrum.  De kosten voor deze studie worden geraamd op € 35.000 (BTW 

incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 

18. VERNIEUWEN JAAGPAD LANGS DE IJZER TUSSEN SLUIZENCOMPLEX EN VVW WESTHOEK; 

RIOLERINGSWERKEN LANGS DE BRUGSVAART – WEGNEMEN ELEKTRICITEITSPALEN, 

ONDERGRONDS PLAATSEN VAN KABELS EN LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 

OPENBARE VERLICHTING TER HOOGTE VAN  HET NIEUWE WANDELPAD BRUGSEVAART 

De raad keurde in zitting dd. 27 mei het definitief ontwerpdossier goed voor het vernieuwen 

van het jaagpad langs de IJzer tussen het Sluizencomplex en VVW Westhoek, alsook de 

rioleringswerken langs de Brugsevaart, zoals opgemaakt door bvba Studiebureau Lobelle 

voor een ramingsbedrag van € 1.214.184,46 (incl. BTW) waarvan € 737.189,25 (excl. BTW) 

ten laste van de stad. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting dd. 13 oktober 2015 toestemming 

tot het wegnemen van de elektriciteitspalen, het ondergronds plaatsen van kabels en het 

leveren plaatsen en aansluiten van openbare verlichtingspalen (2 stuks) ter hoogte van het 

nieuwe wandelpad Brugsevaart, en dit voor een ramingsbedrag van € 11.491,75 (BTW incl.).  

De bestaande elektriciteitspalen blijken immers op het tracé van het nieuw aan te leggen 

wandelpad te staan.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

19. WIJZIGING REGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN 

Bij besluit dd. 20 oktober keurde het college van burgemeester en schepenen een wijziging 

goed van het subsidiereglement van de erkende Nieuwpoortse jeugdverenigingen, gevolg 

gevend aan het overleg op de jeugdraad in zitting dd.13 april 2014.  Aan de raad wordt dan 

ook gevraagd het raadsbesluit dd. 24 november 2011 in te trekken en een nieuw aangepast 

reglement te willen vaststellen.  

BESLOTEN ZITTING 



 

 


