
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 NOVEMBER 2015 - 19u30 RAADZAAL 

1. GOEDKEURING JAARREKENING 2014 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerp voorgelegd van de jaarrekening van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd zoals afgesloten per 31 december 2014. Tevens wordt 

gevraagd een toelage toe te kennen ten bedrage van 59.546,46 EUR gelijk aan het bedrag 

van het verlies.  

 

2. I.W.V.A. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 18 DECEMBER 2015 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de Bijzondere Algemene 

vergadering van de I.W.V.A. dd. 18 december 2015 te willen goedkeuren en de heren B. 

Gunst, R.Woestijn en F. Lefevre, alsook mevr. Karin Debruyne-Vancoillie aan te stellen als 

afgevaardigden voor deze vergadering. 

 

3. TMVW (FARYS) – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ‘NIEUW HERWERKTE 

STATUTEN IC TMVW ONDER VOORBEHOUD VAN PARTIËLE SPLITSING DD. 17 DECEMBER 

2015 OM 15 U 

Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), zoals 

opgenomen in het ontwerp, te willen goedkeuren.  Er wordt gevraagd akte te willen nemen 

van het besluit  van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van TMVW om 

over te gaan tot de omvorming van TMVW naar een opdrachthoudende vereniging met 

inbegrip van een doelwijziging. Op de agenda van de geplande buitengewone algemene 

vergadering dd. 17 december 2015 dienen bijgevolg de statuten te worden aangepast.  Aan 

de raad wordt voorgesteld burgemeester R. Crabbe aan te stellen als vertegenwoordiger 

voor deze vergadering, alsook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen. 

 

4. TMVW (FARYS) – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING “PARTIËLE SPLITSING IC 

TMVW. RECHTSGEVOLGEN” DD 17 DECEMBER 2015 OM 16 U 

Aan de raad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 

juni 2015 van TMVW waarbij overgegaan wordt tot een partiële splitsing waarbij bepaalde 

activa en passiva overgedragen worden aan een nieuw op te richten vereniging met 

maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Recreatiebeheer” (TMVR); tegelijk worden andere bepaalde activa en passiva overgedragen 

aan een andere nieuw op te richten vereniging met maatschappelijke benaming 

“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (TMVS).  Ten 

gevolge hiervan dienen nieuw herwerkte statuten te worden vastgesteld en afgevaardigden 

worden aangesteld voor de raad van bestuur en voor de adviescomités. Aan de raad wordt 

voorgesteld burgemeester R. Crabbe aan te stellen als effectief vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van de IC TMVW dd. 17 december 2015, alsook een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aan te stellen. 

 

5. FIGGA – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERIN GDD. 17 DECEMBER 2015. 

GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 

De raad wordt verzocht de agenda en afzonderlijk voorgelegde punten van de dagorde van 

de algemene vergadering van Figga dd. 17 december 2015 te willen goedkeuren en de 

volmachtdragers van de stad op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de besluiten 



genomen in de gemeenteraadszitting dd. 26 november 2015. 

 

6. W.V.I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 10 DECEMBER 2015 

De raad wordt verzocht de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering van de 

W.V.I. dd. 10 december 2015 te willen goedkeuren.  Bij raadsbesluit dd. 27 mei 2014 werden 

mevr. A. Gheeraert en mevr. E. Filliaert-Vanlandschoot  respectievelijk als vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld. 

 

7. GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING I.K.W.V. DD. 16 DECEMBER 2015 

De raad wordt verzocht de voorgelegde agenda van de algemene vergadering van de I.K.W.V. 

dd. 16 december 2015 te willen goedkeuren en de heer W. Demeester aan te stellen als 

vertegenwoordiger. 

 

8. VVSG – ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 DECEMBER 2015 

De raad wordt verzocht de voorgelegde agenda voor de algemene ledenvergadering van de 

VVSG dd. 2 december 2015 te willen goedkeuren.  Bij raadsbesluit dd. 31 januari 2013 

werden de heren J. Decorte en E. Louwie respectievelijk als vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld. 

 

9. VERKOOP ERFPACHT CINEMA CITY AAN AGB VRIJE TIJD 

Aan de raad wordt voorgesteld om een recht van erfpacht te verlenen aan het AGB Vrije Tijd 

en het onroerend goed Cinema City, voor de duur van 99 jaar tegen de prijs van 

€  3.420.274,94 (excl. BTW). 

 

10. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAAM VOOR HET PLANTSOEN TER HOOGTE VAN DE 

GANZEPOOT 

De raad gaf in zitting dd. 27 augustus 2015 principiële goedkeuring van de benaming 

Admiraal Ronarc’h aan het plantsoen ter hoogte van de Ganzepoot, gedeelte tussen fietspad 

en P. Deswartelaan.  Na afsluiten van het onderzoek de commodo et incommodo op 20 

oktober 2015 blijken er geen bezwaren te zijn ontvangen.  Aan de raad wordt bijgevolg 

gevraagd de benaming definitief goed te keuren. 

 

11. PASTORIE RAMSKAPELLE – TOTALE HERINRICHTING – EINDAFREKENING 

Aan de raad wordt gevraagd de eindafrekening tot het renoveren van de pastorie van 

Ramskapelle, totale herinrichting met afwerking en omgevingswerken ten bedrage van € 

636.945,14 (BTW incl.) te willen goedkeuren.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

12. ONTRUIMING VAN 49 VERWAARLOOSDE GRAVEN BEGRAAFPLAATS RAMSKAPELLE – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek ‘Ontruiming 49 verwaarloosde graven 

begraafplaats Ramskapelle” met een kostenraming van € 25.000.000 (incl.BTW) te willen 

aanvaarden en goed te keuren. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

13. VERNIEUWEN VAN DE MEEUWENLAAN TUSSEN DE ZEEDIJK EN DE ALBERT I-LAAN – 

ONTWERPDOSSIER 

Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde ontwerpdossier ‘Vernieuwen van de 

Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en de Albert I-laan’ te willen aanvaarden en goed te keuren. 



Het ramingsbedrag wordt vastgelegd op € 226.811,35 (BTW incl.),  waarvan € 155.956 (BTW 

incl.) ten laste van de stad. De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

14. VERNIEUWEN VAN DE MEEUWENLAAN TUSSEN DE ZEEDIJK EN DE ALBERT I-LAAN – 

VERPLAATSEN NUTSLEIDINGEN – GOEDKEURING 

In de Meeuwenlaan tussen Zeedijk en Albert I-laan, en op de hoek Zeedijk/Meeuwenlaan 

wordt een ondergrondse zone van 10 m verkocht voor de bouw van ondergrondse parkings.  

Dit heeft als gevolg dat de bestaande ondergrondse kabels en leidingen binnen deze 10 m-

zone worden verplaatst.  De kosten hiervan zijn geraamd op € 36.535,97 (BTW incl.).  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

Aan de raad wordt gevraagd dit te willen goedkeuren. 

 

15. V129-1: VERKAVELEN GROND IN 23 LOTEN GELEGEN SPOORWEGSTRAAT. KADASTRAAL 

INKOMEN GEKEND NIEUWPOORT 1°AFD., SECTIE A, NRS 0032K25, 0032M18, 0032Y19N 

0032Z19, 0033B, 0034 E: AANLEG WEGENIS 

De n.v. Danneels Development uit Sint-Andries diende een aanvraag tot het verkavelen van 

grond in de Spoorwegstraat in 23 loten, met aanleg van wegenis.  Aan de raad wordt 

gevraagd advies te verlenen vermits de aanvraag de aanleg van of wijzigingen aan het 

openbaar gemeentelijke wegennet beoogt.  Uit de plannen van de wegenis, opgemaakt door 

Bureau Cnockaert uit Kortrijk dd. 15 september 2015, blijken de kosten voor de aanleg van 

de wegenis geraamd op € 415.929,44 (BTW excl.). 

De verkavelaar voorziet enkel de aanleg van trottoirs/opritten op het grondgebied 

Oostduinkerke en verwijst naar een mondelinge overeenkomst dat de stad Nieuwpoort zelf 

zou instaan  voor de aanleg van de trottoirs/opritten in de verkaveling waarvan de kostprijs 

geraamd wordt op € 15.000 (BTW excl.).   

Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel te willen goedkeuren en het tracé, profiel, de 

breedte en verharding van de nieuwe wegen, aanhorigheden en openbare 

nutsvoorzieningen zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag, goed te keuren. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 


