
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 21 JANUARI 2016 – 

RAADZAAL 19U30 

1. VOORDRACHT KANDIDAAT WERKEND LID EN OPVOLGER OCMW-

RAAD 

Naar aanleiding van het ontslag van de heer Michel Delmotte als OCMW-

raadslid dient een opvolger te worden aangesteld.  Aan de raad wordt 

gevraagd de heer Maarten Claeys als effectief lid van het OCMW te willen 

aanvaarden, en mevrouw Ardies-Vyncke als opvolger. 

 

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

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

OCMW-raadszitting dd. 23 december 2015. 

 

3. OCMW BUDGETWIJZIGING 2015 NR 2 EXPLOITATIEBUDGET – 

INVESTERING 

De OCMW-raad in zitting dd. 23 december 2015, keurde de 

budgetwijziging 2015 nr 2 exploitatie-en investeringsbudget goed. 

 

4. WIJZIGING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2014 – 2019 OCMW 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 10 april 2014 het strategisch 

meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW Nieuwpoort goed.  In zitting 

dd. 23 december 2015 keurde de OCMW-raad een wijziging goed aan de 

meerjarenplanning 2014-2019.  Deze wijziging heeft geen effect op de 

voorziene gemeentelijke bijdrage. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van deze aanpassing. 

 

5. BUDGET 2016 OCMW NIEUWPOORT 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 10 april 2014 het  strategische 

meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCWM Nieuwpoort goed.  In zitting 

dd. 23 december 2015 keurde de OCMW-raad het budget 2016 goed van 

het OCMW Nieuwpoort. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te willen nemen van dit budget.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

6. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2014 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 30 januari 2014 het meerjarenplan 

2014 – 2019 gebudgetteerde exploitatietoelagen van de kerkfabriek St.-

Niklaas goed, en nam akte van het budget 2014 met een gemeentelijke 

dotatie van € 1.017,05. 

Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde jaarrekening 2014 

gunstig te willen adviseren.  De gemeentelijke toelage werd niet 

overschreden 

 

7. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – BUDGET 2015 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 30 januari 2014 het meerjarenplan 

2014 – 2019 van de kerkfabriek St.-Niklaas goed. In zitting dd. 12 juni 

2014 stelde de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas het budget 2015 



vast, waarin een gemeentelijke exploitatietoelage van € 885,29 werd 

voorzien. Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het 

budget 2015. 

 

8. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – BUDGET 2016 

De gemeenteraad keurde in zitting dd. 30 januari 2014 het meerjarenplan 

2014 – 2019 van de kerkfabriek St.-Niklaas goed.  De kerkraad van de 

kerkfabriek Sint-Niklaas stelde in zitting dd. 17 september 2015 het 

budget 2016 vast.  Daarin wordt een gemeentelijke exploitatietoelage 

voorzien van € 798,31 voorzien.  Aan de raad wordt gevraagd akte te 

willen nemen van het budget 2016.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

9. AANKOOP VAN EEN LICHT VRACHTWAGEN VOOR DE SCHILDERS + 

OVERNAME OUDE LICHTE VRACHTWAGEN – GOEDKEURING 

Overwegende dat de lichte vrachtwagen van de schilders, Mercedes 

Sprinter, bij de jaarlijkse schouwing op 23 oktober 2015 werd afgekeurd 

wordt aan de raad voorgesteld een nieuwe lichte vrachtwagen aan te 

kopen.  De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aankoop 

van een nieuwe wagen + overname van de oude wagen, met een 

geraamd bedrag van € 35.000 (incl. BTW) te willen aanvaarden en goed 

te keuren.  De opdracht zou gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure.  De nodige kredieten worden voorzien bij 

budget 2016. 

 

10.LEVEREN VAN VIJF DEMONTEERBARE REDDERSCABINES EN TWEE 

BADDINGSCOMINICATIES VOOR DE STRANDREDDEINGSDIENST-  

GOEDKEURING 

Bij de plaatsing van de rederscabines voor het seizoen 2015 werd 

vastgesteld dat enkele cabines aan vervanging toe zijn en dat onder twee 

cabines de baddens moeten worden vernieuwd.  Aan de raad wordt 

gevraagd het voorgelegde bestek voor het leveren van vijf demonteerbare 

reddingscabines en twee baddingscombinaties, met een geraamde 

kostprijs van € 52.000 (incl. BTW) te willen aanvaarden en goed te 

keuren.  De opdracht zou gegund worden bij onderhandelingsprocedure.  

De nodige kredieten worden voorzien bij budget 2016. 

 

11.VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING IN DE PIETER 

DESWARTELAAN VAK J. VAN CLICHTHOVENSTRAAT/PIETER 

DESWARTELAAN – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 7 

VERLICHTINGSMASTEN EN –ARMATUREN 

Aan de raad wordt ter aanvaarding en goedkeuring het bestek voorgelegd 

inzake het leveren, plaatsen en aansluiten van 7 verlichtingsmasten en –

armaturen in de P. Deswartelaan tussen de J. Van Clichthovenstraat en P. 

Deswartelaan.  De kosten zijn geraamd op € 8.104,38 (BTW incl.). 

 

12.VERKAVELING KATTESAS – AANLEGGEN WATERLEIDING 

Met het oog op de nieuwe verkaveling aan het Kattesas werd bij de IWVA 

een offerte ingewonnen voor de aanleg van een waterleiding; deze wordt 



geraamd op € 12.716,76 (vrij van BTW).  Alle kosten voor het aanleggen 

van nutsleidingen in deze verkaveling zijn ten laste van de stad.  De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

 

13.VERKAVELING KATTESAS – AANLEGGEN AARDGAS- EN 

ELEKTRICITEITSNET EN OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIE 

Met het oog op de nieuwe verkaveling aan het Kattesas werd bij Eandis 

een offerte ingewonnen voor de aanleg van een aardgas- en 

elektriciteitsnet en openbare verlichtingsinstallatie bestaande uit 10 

verlichtingsmasten en -armaturen.  De kostenraming bedraagt € 

45.640,27 (BTW incl.) incl.  Alle kosten voor het aanleggen van 

nutsleidingen in deze verkaveling zijn ten laste van de stad.  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

 

14.DOSS. 130/2: VERKAVELEN GROND IN 10 LOTEN GELEGEN 

PELIKAANSTRAAT, KADASTRAAL GEKEND NIEUWPOORT 1°AFD., 

SECTIE A, NR(S) 0032c20, 0032G15, 0032N24, 0032P18 EN 

0032P24: AANLEG WEGENIS 

Aan de raad wordt de verkavelingsaanvraag voorgelegd ingediend door de 

b.v.b.a. Residentie, Marktstraat 20 te Oudenburg om grond gelegen in de 

Pelikaanstraat te verkavelen in 10 loten.  Het ontwerp is gelegen in 

woongebied, en is niet gelegen binnen een goedgekeurd BPA/RUP noch 

binnen een niet vervallen verkaveling.  Aan de raad wordt gevraagd 

gunstig advies te verlenen aan de in de aanvraag voorgestelde 

wegeniswerken.  

 

15.SUBSIDIEREGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG 

De raad stelde in zitting dd. 27 februari 2014 een subsidiereglement vast 

voor de voor- en naschoolse kinderopvang.  Na overleg met de 

organisatoren van deze naschoolse kinderopvang  wordt voorgesteld het 

reglement te verlengen tot 31 december 2018 en het eerstgenoemde 

raadsbesluit in te trekken.   

 

BESLOTEN ZITTING 


