
Toelichting bij de agendapunten van de  gemeenteraadszitting  
dd. 22 juni 2017 - 19u30 - raadzaal 

 
1. KWARTAALRAPPORTAGE 1 DIENSTJAAR 2017. 
 
Aan de raad wordt ter kennisgeving de kwartaalrapportage 1 van het dienstjaar 2017 voorgelegd. 
 
 
2. GOEDKEURING JAARREKENING 2016 - STAD NIEUWPOORT. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde jaarrekening 2016 te willen vaststellen. 
 
 
3. GOEDKEURING JAARREKENING 2016 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VRIJE TIJD. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Vrije Tijd zoals voorzien in het ontwerp te willen goedkeuren. 
 
 
4. GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING NR1 STADSBESTUUR NIEUWPOORT DIENSTJAAR 
2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde budgetwijziging nr 1 van het dienstjaar 2017 te willen 
goedkeuren. 
 
 
5. DE LIJN – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DD. 30 MEI 2017. 
BEKRACHTING BESLUIT CBS 16 MEI. 
 
De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 mei 2017 
houdende goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de Lijn dd. 30 mei 2017, 
alsook de aanstelling van de heer Eddy Louwie als volmachtdrager van de gemeente, te willen 
bekrachtigen. 
 
6. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE. ALGEMENE VERGADERING DD. 2 JUNI 2017 - 
BEKRACHTIGING BESLUIT CBS DD. 23 MEI 2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 mei 
2017 houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van 
Woonmaatschappij IJzer en Zee op 2 juni 2017, te willen bekrachtigen. 
De heer Frans Lefevre werd eerder reeds, bij raadsbesluit dd. 31  januari 2013, aangesteld als 
vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort. 
 
7. V.V.O.G. STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 15 JUNI 2017 - 
BEKRACHTIGING BESLUIT CBS 23 MEI 2017. 
 
Aan de raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 mei 
2017 houdende goedkeuring van de agendapunten van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering 
van de Vereniging voor Openbaar Groen op 15 juni 2017, te willen bekrachtigen. 
De heer Kris Vandecasteele, schepen, werd eerder reeds, bij raadsbesluit dd. 31  januari 2013, 
aangesteld als afgevaardigde voor de stad Nieuwpoort. 
 
8. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING 
AANDEELHOUDERS DD. 28 JUNI 2017. BEKRACHTING BESLUIT CBS 23 MEI 2017. 
  
Aan de raad wordt ter goedkeuring de agenda voorgelegd van de algemene vergadering dd. 28 juni 
2017 van de Gemeentelijke Holding n.v.  in vereffening.  De raad wordt tevens verzocht het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 mei 2017 houdende de aanstelling van de 
heer Eddy Louwie als vertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort, te willen bekrachtigen. 



 
9. OCMW – AKTENAME OCMW-RAAD DD. 31 MEI 2017. 
 
De raad wordt verzocht akte te willen nemen van de dagorde van de OCMW-raad dd. 31 mei 2017. 
 
10. AANSTELLING LID RAAD VAN BESTUUR AGB VRIJE TIJD. 
 
Wegens het overlijden van mevrouw Els Filliaert-Vanlandschoot dient overgegaan tot het aanstellen 
van een lid voor de raad van bestuur van het AGB Vrije Tijd voor de fractie CD&V. 
 
11. GASELWEST – ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 23 JUNI 2017. 
 
Aan de Raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest dd. 23 juni 2017 goed te keuren. Aan de Raad wordt ook gevraagd of het 
stadsbestuur Nieuwpoort al dan niet over zal gaan tot de voorgestelde uitbreiding met betrekking tot 
de activiteit warmte. 
 
12. VVSG – ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 JUNI 2017. 
 
De raad wordt gevraagd het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 juni 2017 
houdende aanduiding van de vertegenwoordigers en goedkeuring van de agenda van de algemene 
ledenvergadering van de VVSG op 14 juni 2017 te willen bekrachtigen. 
 
13. VERNIEUWEN VAN LANDBOUWWEGEN 2017 – ONTWERPDOSSIER. 
 
Aan de raad wordt het ontwerpdossier voorgelegd voor het vernieuwen van de Schoorbakkestraat 
tussen E40 en Schoorbakkestraat 6/8 en de Diksmuidseweg ter hoogte van de toegangsweg nummer 
13. De bestaande landbouwwegen zijn in slechte staat en zouden worden vervangen door nieuwe 
asfaltwegen. Ook de funderingen worden aangepakt.  De kosten worden geraamd op € 322.094,014 
(BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
14. AANKOOP VAN KERSTVERLICHTING (LEDSLINGERS EN TOEBEHOREN) OM IN EIGEN 
BEHEER DE 130 BOMEN IN DE ALBERT I-LAAN EN DE LOMBARDSIJDESTRAAT TE 
VOORZIEN VAN KERSTVERLICHTING – GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de aankoop van kerstverlichting.  Het 
is de bedoeling om alle bomen in de Albert I laan en Lombarsijdestraat in eigen beheer te voorzien 
van kerstverlichting d.m.v. ledslingers (10 m per boom). 
De kosten zijn geraamd op € 30.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten moeten worden voorzien bij 
budgetwijziging. 
 
15. STUDIE – HERAANLEG VAN HET NIEUWLANDPLEIN – GOEDKEURING. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het bestek voorgelegd voor de heraanleg van het Nieuwlandplein.  
De ondergrond van het Nieuwlandplein werd in erfpacht gegeven om een ondergrondse parking te 
bouwen. Na de bouw van de ondergrondse parking zal de stad het Nieuwlandplein heraanleggen. De 
studiekost wordt geraamd op € 50.000 (BTW incl.).   De nodige kredieten zijn voorzien. 
Om tot een kwalitatief ontwerp te komen wordt voorgesteld om een ontwerpwedstrijd te organiseren.  
 
 
16. ALBERT I-LAAN NIEUWPOORT-BAD – WEGNEMEN AFSLUITPALEN + HERPLAATSEN 
BOOMROOSTERS  – ONTWERPDOSSIER. 
 
Aan de raad wordt ter goedkeuring het ontwerpdossier voorgelegd voor het verwijderen van bepaalde 
houten afsluitpalen en het herplaatsen van boomroosters. Deze werken kaderen in de 
verfraaiingswerken van de winkelstraat Albert I-laan. 
De kosten zijn geraamd op € 95.469 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 



17. HERAANLEG VAN DE MARKTSTRAAT/OOSTENDESTRAAT/POTTERSTRAAT VAK 
MARKTPLEIN-SCHIPSTRAAT – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN OPENBARE 
VERLICHTING EN KERSTVERLICHTINGSKABEL. 
 
De raad keurde in zitting dd. 27 april 2017 het ontwerpdossier goed voor het vernieuwen van de 
Markstraat/Oostendestraat (niet vernieuwd gedeelte)/Potterstraat vak Marktplein-Schipstraat, voor een 
ramingsbedrag van € 2.051.551,20 (BTW incl.).  Daarvan is € 1.145.531,20 (BTW incl.) ten laste van 
de stad. 
Thans wordt aan de raad voorgesteld om tegelijk ook de openbare verlichting te vernieuwen en 
kerstverlichting te voorzien. 
De kosten voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de nieuwe openbare verlichting en een 
kerstverlichtingskabel worden geraamd op € 100.000 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
18. DAKRESTAURATIE VILLA HURLEBISE – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE. 
 
De stad Nieuwpoort verwierf enkele tijd geleden het geklasseerd gebouw Villa Hurlebise, met de 
bedoeling om er de dienst Toerisme te huisvesten. 
De villa werd omwille van zijn historische waarde als onroerend erfgoed geklasseerd.  Om verval van 
het gebouw te voorkomen wordt voorgesteld om het dak, goten en afleiders te restaureren.  
Hiervoor werd een bestek met bijhorende plannen opgemaakt. 
Aan de raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek, opgemaakt door architect Bruno Dekoning, met 
een kostenraming van € 497,991,45 (BTW incl.), te willen goedkeuren.  De nodige kredieten zijn 
voorzien. 
 
 
19. VERNIEUWEN VAN DE FRANSLAAN – FASE 5 FRANSLAAN TUSSEN ALBERT I-LAAN EN 
VLAANDERENSTRAAT (EXCL. ZONE BERNARDUSPLEIN) – VAK 
IJZERSTRAAT/LEFEBVRESTRAAT (F2) – LEVEREN, PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN 
OPENBARE VERLICHTING 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 geraamd bedrag van € 5.784.171,87 (BTW incl.), waarvan € 1.962.930,37 (BTW incl) ten 
laste van de stad. 
Aan de raad wordt voorgesteld om tijdens de wegenis- en rioleringsweren in de Franslaan fase 2 vak 
Ijzerstraat/Lefebvrestraat de openbare verlichting te vernieuwen (LED-verlichting) en 
kerstverlichtingsnet aan te leggen; daarbij worden ter hoogte van de bomen aansluitpaaltjes voorzien 
om de bomen te versieren met kerstverlichting gedurende de eindejaarsperiode. 
De kosten worden geraamd op € 63.742,34 (BTW incl.).  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
20. WEGENIS EN RIOLERINGSWERKEN IN DE DIENSTWEG HAVENGEUL TUSSEN YSARA EN 
DE LOMBARDSIJDESTRAAT IN HET KADER VAN DE BOUW VAN ONDERGRONDSE 
PARKINGS – VERPLAATSEN VAN KAST PROXIMUS. 
 
De raad keurde in zitting dd. 23 februari 2017 het ontwerpdossier goed voor de wegenis- en 
rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul tussen Ysara en de Lombardsijdestraat, in het kader van 
de bouw van ondergrondse parking. 
Om technische redenen kan de kast van Proximus op het plein Ysara/Lombardsijdestraat niet 
verplaats worden door Proximus.  Vermits deze kast echter na de aanleg van plein visueel zal 
hinderen wordt aan de raad voorgesteld om tijdens de wegeniswerken deze kast te verwijderen .  De 
kosten hiervan worden geraamd op € 14.169,50 (vrij van BTW).  De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
21. STUDIE BASISONTHAALINFRASTRUCTUUR NIEUWPOORT-BAD – WINVORMPROCEDURE 
– MANDAAT + PROTOCOL. 
 
 



De stad wenst een nieuwe basisonthaalfinfrastructuur te bouwen ter hoogte van de Zeedijk tussen het 
Hendrikaplein en Veurnestraat. De vernieuwde infrastructuur bestaat uit :  
enerzijds een veiligheidsgebouw, die naast het sanitair een EHBO-post en een hoofdredderspost 
omvat; 
en anderzijds een vrije tijdsgebouw met een hedendaagse cafetaria en beachterras, strandbibliotheek, 
ruimte voor Zon, Zee, Zorgeloos, en een opvangplaats voor kinderen van sportkampen/activiteiten; 
naast deze infrastructuur worden de nodige bergingen voorzien voor boten, strandrolstoelen, 
zeerolstoel, strandreddingsmateriaal (vb miradors, ..).   
De kosten voor deze basisonthaalinfrastructuur worden geraamd op € 2.000.000 à € 2.500.000 (BTW 
incl.) met een ereloonpercentage van 9,5%. 
Aan de raad wordt voorgesteld om in te stappen in de WinVormprocedure van de provincie West-
Vlaanderen waardoor een ruimere markt wordt aangesproken en waarmee 3 ontwerpbureaus een 
ontwerpvoorstel zullen opmaken.  De ereloonkost per laureaat bedraagt € 3.250 (BTW excl.) ten laste 
van de stad. 
Aan de raad wordt gevraagd de deelname aan het Oproep WinVorm door de Stad Nieuwpoort voor de 
volledige studieopdracht, het protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad en 
WinVorm vertegenwoordigd door de Provincie West-Vlaanderen te aanvaarden en goed te keuren, 
alsook een budget van € 11.797,50 (BTW incl.) te voorzien. 
De nodige kredieten zijn voorzien. 
 
 
22. GECORO: ONTSLAG VERLEENE SUZETTE EN VASTSTELLEN PLAATSVERVANGER. 
 
De raad stelde in zitting dd. 29 augustus 2013 de samenstelling van de GECORO vast. Naar 
aanleiding van het ontslag van mevrouw Suzette Verleene, als plaatsvervanger van de 
vertegenwoordiger van de seniorenorganisatie stelt OKRA bij schrijven dd. 17 mei 2017 mevrouw 
Rosanne Bruneel als haar plaatsvervanger voor. 
De raad wordt verzocht hiervan akte te willen nemen. 
 
 
23. JAARVERSLAG EN BALANS ACHTHOEK 2016. 
 
Aan de raad wordt ter kennisname het jaarverslag en balans voor het 2016 van de projectvereniging 
Achthoek voorgelegd.  Deze projectvereniging wil door regionaal overleg, samenwerking en 
ondersteuning lokaal culturele meerwaarde creëren en bijdragen dit cultuurdeelname via het 
gemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alveringem, De Panne, 
Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. 
 
 
24. PERSONEEL – INZETTEN VRIJWILLIGERS – BEPALEN KOSTENVERGOEDING. 
 
Aan de raad wordt voorgestelde om de kostprijs van de verzekering lichamelijke ongevallen niet meer 
in mindering te brengen van de vergoeding die uitgekeerd wordt aan de vrijwilligers. 
De kosstenvergoeding voor vrijwilligers bedraagt € 4,17, met een maximum van € 33,36 per dag en € 
1.334,55 per jaar. 
De kostprijs van de verzekering voor lichamelijke ongevallen bedraagt € 0,36 per dag. 
 


