
TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING DD. 23 JUNI 2016 

 

 

1. GOEDKEURING BNIP ‘REUZENSTOET’ OP 10 JULI 2016 

Naar aanleiding van de geplande reuzenstoet op zondag 10 juli 2016 werd door de ambtenaar 

noodplanning, samen met de organisatie van de Reuzenstoet, een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan opgemaakt.  Aan de raad wordt gevraagd dit te willen goedkeuren. 

2. POLITIEVERORDENING  INZAKE HET PRIVATIEF GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN 

De raad stelde in zitting dd. 11 september 2014 een politieverordening vast inzake het privatief 

gebruik van het openbaar domein.  In deze verordening is het uitstallen van voedingswaren, textiel, 

sierteelt en allerhande koopwaar enkel toegelaten in een halfgesloten of gesloten terras.   

Thans wordt aan de raad gevraagd een nieuwe politieverordening vast te stellen waardoor het 

uitstallen van strandartikelen (met uitzondering van textiel), kustrijwieltuigen en de verkoop van 

voedingswaren zoals ijs en wafels op de Zeedijk enkel toegelaten wordt mits hiervoor een 

standplaatsvergunning werd bekomen waarop een, door het bestuur aangeduide locatie en afmeting 

werd vermeld. 

3. VASTSTELLEN JAARREKENING 2015 

De raad keurde in zitting dd. 29 december 2014 het budget 2015 en het meerjarenplan periode 

2014-2019 goed.  Thans wordt aan de raad gevraagd de voorgelegde jaarrekening 2015 te willen 

vaststellen. 

4. DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET STADSPERSONEEL 

Krachtens het gemeentedecreet bepaalt de gemeenteraad een deontologische code voor het 

stadspersoneel; deze code is een leidraad om te bepalen welke gedragingen bij het stadspersoneel 

gewenst of niet gewenst zijn. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde code te willen vaststellen. 

5. DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN 

Krachtens het gemeentedecreet bepaalt de gemeenteraad een deontologische code voor 

mandatarissen; deze code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes 

die de lokale mandatarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat en bij de 

dienstverlenende activiteiten aan de bevolking. 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelede code te willen vaststellen. 

6. BRANDVEILIGHEID – OMSLAG BRANDWEERKOSTEN DEFINITIEVE BEREKENINGEN VOOR DE 

JAARREKENINGEN 2013 EN 2014 

De raad keurde in zitting dd. 27 augustus 2015 de omslag goed van brandweerkosten: voorschot 

rekeningen 2013 en 2014.  

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel  van de Provinciegouverneur dd. 13 mei 2016, inzake de 

definitieve berekeningen brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014, gunstig te adviseren. De 

nodige kredieten zijn voorzien. 

7. KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS – JAARREKENING DIENSTJAAR 2015 

De kerkraad van de parochie St.-Niklaas stelde in zitting dd. 4 januari 2016 de jaarrekening 2015 van 

de kerkfabriek St.-Niklaas vast.  De gemeentelijke toelage van € 885,29 werd niet overschreden.  Aan 

de raad wordt voorgesteld deze jaarrekening 2015 gunstig te adviseren. 



8. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS DD. 

29 JUNI 2016 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de algemene vergadering dd. 29 juni 

2016 van de Gemeentelijke Holding n.v.  vereffening.  De raad wordt tevens verzocht het besluit van 

het college van burgemeester en schepenen dd. 31 mei 2016 houdende de aanstelling van  mevrouw 

Adina Counye als vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort, te willen bekrachtigen. 

9. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE ALGEMENE VERGADERING DD. 3 JUNI 2016 

Aan de raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 mei 

2016 houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van 

Woonmaatschappij Ijzer en Zee op 3 juni 2016, te willen bekrachtigen. 

De heer Frans Lefevre werd eerder reeds, bij raadsbesluit dd. 31  januari 2013, aangesteld als 

vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort. 

10. OCMW AKTENAME DAGORDE OCMW-RAAD DD. 25 MEI 2016 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 25 mei 

2016. 

11. GOEDKEURING ONTWERPAKTE VERKOOP ONDERGROND MEEUWENLAAN EN ZEEDIJK AAN ID 

ESTATE 

De raad wordt gevraagd de ontwerpakte dd. 7 juni 2016 voor de verkoop van een perceel 

ondergrond Meeuwenlaan – Zeedijk aan IDestate voor de vastgelegde prijs van € 300.000, te willen 

goedkeuren.  De verkoop is noodzakelijk voor de bouw van een appartementsgebouw; de 

ondergrondse inname beperkt zich tot 3 niveaus onder de Zeedijk en de Meeuwenlaan met als doel 

het nijpend tekort aan parkeermogelijkheden op het openbaar domein op te lossen.  

De kosten tot het verplaatsen van kabels van de nutsleidingen die zich bevinden in de te verkopen 

zone worden gedragen door bvba IDbuilding, Gravin Adelahof 4 te Harelbeke en bedragen € 

30.494,32. 

12. WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING 

Aan de raad wordt ter vaststelling, een voorstel voorgelegd van wijzigingen van de 

rechtspositieregeling, opgesteld door de stadssecretaris in overleg met het managementteam.  In dit 

voorstel worden de functies van stedenbouwkundig ambtenaar en milieuambtenaar geschrapt en 

wordt de functie van ambtenaar omgevingsvergunning toegevoegd.  Daarnaast zijn ook een aantal 

wettelijk vereiste aanpassingen en diverse kleinere aanpassingen opgenomen in de voorgestelde 

gewijzigde rechtspositieregeling, en werd de regeling inzake opname van overuren gewijzigd. 

13. GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE AMBULANTE HANDEL GEORGANISEERD OP 

RONDTREKKENDE WIJZE 

Teneinde een vlotte verkeersafwikkeling te garanderen op de drukke verkeersassen van de badplaats 

wenst de stad regulerend op te treden inzake de ambulante handel georganiseerd op rondtrekkende 

wijze, het zgn. leuren.  Aan de raad wordt dan ook voorgesteld om een gemeentelijk reglement vast 

te stellen waarbij een verbod op ambulante handel georganiseerd op rondtrekkende wijze wordt 

ingevoerd voor de Zeedijk, de Albert I-laan (tussen Elisalaan en Kinderlaan), de zijstraten van de 

Zeedijk en de Albert I-laan, de Lombardsijdestraat, de P. Orbanpromenade en de R. 

Orlentpromenade. 

14. ARCHITECTUURSTUDIE KINDERBOERDERIJ – GOEDKEURING BESTEK 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor een architectuurstudie voor de 

kinderboerderij.  De kosten voor het opmaken van het inrichtingsplan en de architectuuropdracht 



worden geraamd op € 50.000 (BTW incl.).  De opdracht zou gegund worden bij algemene 

offerteaanvraag.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

15. AANKOOP 1.500 KLAPSTOELEN + 30 BIJHORENDE TRANSPORTKARREN VOOR DE CEL 

EVENEMENTEN – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van 1.500 nieuwe 

klaspstoelen en 30 bijhorende transportkarren ten behoeve van de cel Evenementen.  De kosten zijn 

geraamd op € 27.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

16. VERNIEUWEN OPENBARE VERLICHTING WILLEM DE ROOLAAN TUSSEN ASTRIDLAAN EN ONZE-

LIEVE-VROUWSTRAAT 

Aan de raad wordt voorgesteld om de voorgestelde vernieuwing van de openbare verlichting in de 

W. De Roolaan tussen de Astridlaan en de O.L.-Vrouwstraat te willen goedkeuren en eveneens een 

sfeerverlichtingsnet te plaatsen; hiertoe dient een nieuwe stroomverdelingskast te worden geplaatst 

ter hoogte van de W. De Roolaan 114.  De kosten van de infrastructuurwerken ten laste van de stad 

zijn geraamd op € 26.642.92 (BTW incl.).  De opdracht wordt gegund aan Eandis die beschikt over het 

alleenrecht op het grondgebied Nieuwpoort.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

17. ONDERGRONDS BRENGEN GEVELNET PIETER DESWARTELAAN TER HOOGTE VAN DE 

GEBOUWEN NR 37, 39 en 41 

Het bovengronds laagspannings- en openbaar verlichtingsnet op de gevels van de Pieter 

Deswartelaan nr 37, 39 en 41 wordt samen met de gebouwen in kwestie gesloopt. Aan de raad wordt 

gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van het net. De geraamde kosten 

ten laste van de stad bedragen € 10.417,59 (incl.BTW). De opdracht wordt gegund aan Eandis die 

beschikt over het alleenrecht op het grondgebied Nieuwpoort.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

18. HERAANLEGGEN WANDELPADEN WIJKEN – ONTWERPDOSSIER 

De raad keurde in zitting dd. 25 juni 2015 het ontwerpdossier goed voor de heraanleg van de 

wandelpaden Elf Juliwijk, Pemenhoek, Haringhoek voor een ramingsbedrag van € 450.000 (BTW incl.) 

ten laste van de stad.  Deze opdracht werd echter vroegtijdig stopgezet.  Thans wordt aan de raad 

een nieuw ontwerpdossier voorgelegd met een kostenraming van € 290.000 (BTW incl.).  De 

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

19. AANKOOP VAN EEN RECENT OF NIEUW 4 X 4 VOERTUIG VOOR DE JEUGD- EN SPORTDIENST – 

GOEDKEURING 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van een 4 x 4 voertuig 

voor de jeugd- en sportdienst, met een kostenraming van € 32.500 (BTW incl.).  De nodige kredieten 

zijn voorzien. 

20. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 FRANSLAAN TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 

VLAANDERENSTRAAT (EXCL. ZONE BERNARDUSPLEIN) – VAK ALBERT I-LAAN/IJZERSTRAAT (F1) – 

LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE VERLICHTING (6 STUKS) EN 

KERSTVERLICHTINGSKABEL 

De raad keurde in zitting dd. 24 september 2015 het ontwerpdossier goed voor de vernieuwing van 

de Franslaan – fase 5 Franslaan tussen Albert I-laan en Vlaanderenstraat (excl. zone Bernardusplein) 

voor een ramingsbedrag van € 5.784.171,87 (BTW incl.) waarvan € 1.962.930,37 (BTW incl.) ten laste 

van de stad.   

Thans wordt aan de raad voorgesteld om tijdens de vernieuwing van de Franslaan fase 1 vak Albert I-

laan/IJzerstraat, de openbare verlichting te vernieuwen en een kerstverlichtingskabel te voorzien. 

De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van 6 nieuwe verlichtingspalen en –armaturen en 



het voorzien van kerstverlichtingskabel worden geraamd op € 27.967,87 (BTW incl.).  De nodige 

kredieten zijn voorzien. 

21.WEGENIS EN RIOLERINGSWERKEN IN DE ELISALAAN/FRANSLAAN/LOMBARDSIJDESTRAAT 

TUSSEN ALBERT I-LAAN EN DIENSTWEG HAVENGEUL – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 

OPENBARE VERLICHTING (9 STUKS) EN KERSTVERLICHTINGSKABEL  

De raad keurde in zitting dd. 25 februari 2016 het ontwerpdossier goed van de wegenis- en 

rioleringswerken in de Elisalaan/Franslaan/Lombardsijdestraat tussen de Albert I-laan en dienstweg 

Havengeul voor een ramingsbedrag van € 778.603,15 (BTW incl.), waarvan € 509.131,48 (BTW incl.) 

ten laste van de stad. 

Thans wordt aan de raad voorgesteld om tijdens deze werken ook de openbare verlichting mee te 

vernieuwen en kerstverlichtingskabel te voorzien. De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten 

van 9 nieuwe verlichtingspalen en –armaturen en het voorzien van kerstverlichtingskabel worden 

geraamd op € 44.465,22 (BTW incl.). De nodige kredieten zijn voorzien. 

22. GEDENKPLATEN OP GEVELS: GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

Aan de raad wordt voorgesteld een gemeentelijke bouwkundige verordening vast te stellen met 

betrekking tot behoud van gedenkplaten/plaketten van de Compagnie Sapeurs-Pontonniers bij 

renovaties gevels, vervangen door nieuwbouw of renovatiewerken, alsook tot behoud van andere 

gedenkvormen. 

23. KERMISREGLEMENT 

Aan de raad wordt ter goedkeuring het gemeentelijk reglement voorgelegd voor ambulante en 

kermisactiviteiten op de openbare kermissen stad Nieuwpoort. 

24. ADVIESRAAD VOOR GEHANDICAPTENBELEID - VERVANGING LID VAN DE DOELGROEP 

Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van mevr. Inge Breyne, 

Elisabethlaan 10 Nieuwpoort als lid van de doelgroep in de stedelijke adviesraad voor 

gehandicaptenbeleid, en de heer Luc Masscheleyn, E. Coppieterstraat 108/bus 1 Nieuwpoort op te 

nemen als lid van de doelgroep. 

25. SAMENSTELLING MILIEURAAD. WIJZIGING 

Aan de raad wordt voorgesteld om het raadsbesluit dd. 25 april 2013 inzake de samenstelling van de 

milieuraad, aan te passen waardoor de heer Luc David Pemenhoek 33 Nieuwpoort voor de 

groepering ‘Natuurpunt Westkust’, en de heer Alain Pylyser, die voorheen tot stadspersoneel 

Nieuwpoort behoorden, toch als ‘stemgerechtigd inwoner’ kunnen zetelen in deze raad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


