
TOELICHTING AGENDAPUNTEN GEMEENTERAADSZITTING 30 NOVEMBER 2017 

19U30 – RAADZAAL 

 

1. HERSAMENSTELLING BIBLIOTHEEKRAAD 

Aan de raad wordt gevraagd om de hersamenstelling van de bibliotheekraad te aanvaarden, 

naar aanleiding van het ontslag van Michiel Brysbaert als vertegenwoordiger voor het 

Davidsfonds en er binnen het Davidsfonds geen vervanging werd gevonden. 

 

2. AANKOOP BIJKOMENDE STROOMGROEP OP AANHANGWAGEN – GOEDKEURING 

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

stroomgroep op aanhanghagen, waarvan de kostprijs geraamd wordt op € 30.000.000 (incl. 

BTW). Een dergelijke stroomgroep wordt veel ingezet bij allerlei evenementen; het inhuren 

ervan kost al vlug 500 EUR per beurt.  

De nodige kredieten moeten worden voorzien bij budgetwijziging. 

 

3. TMVW/FARYS – TRANSITIE TMVW, OPRICHTING TMVS – BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING 22 DECEMBER 2017 

Op heden is de gemeente een A-vennoot van TMVW waardoor de gemeenteraad dient te 

beslissen over het standpunt van de gemeente. Om te voldoen aan het decreet 

Intergemeentelijke Samenwerking wordt een nieuwe dienstverlenende vereniging opgericht 

met name de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (=TMVS). 

Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten goed te keuren voor de buitengewone 

algemene vergadering dd. 22 december.  

 

4. FIGGA – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 18 DECEMBER  

De raad duidde in zitting dd. 31 januari 2013 mevrouw Ann Gheeraert en mevrouw Greet 

Ardies-Vyncke respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor de buitengewone algemene vergaderingen van Figga.  

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde dagorde en alle afzonderlijke punten van de 

dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Figga dd. 18 december 2017 goed 

te keuren. 

 

5. FIGGA – KAPITAALSVERHOGING 

Bij aangetekend schrijven dd. 16 oktober meldt Figga dat aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering dd. 18 december de uitvoering wordt toegevoegd van het 

splitsingsvoorstel van Figga naar Zefier en Gaselwest. Daarbij wordt de gemeente opgeroepen 

in te tekenen op een kapitaalverhoging van Figga, incorporatie van reserves, aanwending en 

storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze van 

tussentijds dividend. 

 

6. GASELWEST - ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING DD. 18 DECEMBER  

Aan de raad wordt gevraagd de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting dd. 18 december  van Gaselwest te willen goedkeuren.  Aanleiding 

hiertoe is het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van het deel Figga in Gaselwest. 

De raad wordt verzocht de splitsing door overneming en de voorgestelde doel- en 



statutenwijziging van Gaselwest, onder de opschortende voorwaarden van de  

verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga, goed te keuren. 

 

7. IWVA – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 22 DECEMBER 2017 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agendapunten van de Bijzondere Algemene 

Vergadering van de IWVA dd. 22 december voorgelegd en de heer B. Gunst, Mevr. G. Ardies-

Vyncke, de heer F. Lefevre en mevr. K. Debruyne aan te stellen als afgevaardigde voor deze 

vergadering. 

 

8. WVI – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 21 DECEMBER 2017 

Aan de raad wordt ter goedkeuring de agendapunten voorgelegd van de algemene 

vergadering van de WVI dd. 21 december.  De raad wordt tevens verzocht een nieuw 

plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen n.a.v. het overlijden van mevr. Els 

Vanlandschoot, in casu dhr. Jos Decorte.    Mevrouw A. Gheeraert werd eerder, in zitting dd. 

27 mei 2014, door de raad aangesteld als vertegenwoordiger voor de stad. 

 

9. IKWV – ALGEMENE VERGADERING DD. 20 DECEMBER 2017 

Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten voor de Algemene Vergadering van de 

I.K.W.V.V. dd. 20 december te willen goedkeuren en de heer W. Demeester aan te duiden als 

vertegenwoordiger. 

 

10. IVVO – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19 DECEMBER 1017 

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

Algemene Vergadering van de IVVO DD. 19 december.  De heer K. Vandecasteele werd 

eerder, in zitting dd. 27 mei 2014, door de raad aangesteld als vertegenwoordiger voor de 

stad. 

 

11. INFRAX WEST – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 4 DECEMBER 2017 

De raad keurde in zitting dd. 26 oktober de agendapunten (1-8) goed voor de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Infrax dd. 4 december.  Thans wordt aan de gemeenteraad een 

bijkomende agendapunt voorgelegd naar aanleiding van de voorgestelde uittreding van Infrax 

West uit Inter-Regies. 

 

12. AANPASSING PRIJS ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VOOR BELGEN EN VREEMDELINGEN, 

KIDS ID, GEWONE PROCEDURE EN SPOEDPROCEDURES 

De raad stelde in zitting dd. 23 februari 2017 de prijs vast van de gewone procedures en de 

spoedprocedures voor Belg, de elektronische vreemdelingenkaart en de KIDs-Id en 

identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar.  Thans wordt aan de raad 

voorgesteld deze per 1 januari 2018 op te heffen en een nieuwe facturatieprijs te hanteren 

n.a.v. een indexaanpassing van de producent. 

 

13. AANLEG VOLKSTUIN STATIONSPLEIN – WIJZIGING AANBESTEDINGSPROCEDURE – 

GOEDKEURING 

De raad wordt gevraagd het voorgelegde bestek voor de aanleg van volkstuintjes op het 

Stationsplein, opgemaakt door de technische dienst, te willen aanvaarden en goed te keuren.  

Het ramingsbedrag voor de uitvoering bedraagt 200.000 EUR (BTW excl.).  De opdracht zou 

gegund worden bij openbare procedure. 

De nodige kredieten moeten worden voorzien. 



 

14. ANNEX 3 AAN BEHEERSOVEREENKOMST DOOR UITVOERING VAN HET GROENBEHEER VAN HET 

MARITIEM PARK – GOEDKEURING 

Aan de raad wordt gevraagd annex 3 te willen goedkeuren bij de beheersovereenkomst voor 

uitvoering van het groenbeheer van het Maritiem Park.   

In de beheersovereenkomst verbindt de stad zich ertoe om de werken uit te voeren voor het 

onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van bestaande of aan te leggen beplantingen en 

opschikkingen ter hoogte van het Maritiem Park.  De smalle grasstrook tussen de recent 

aangelegde nooddijk en het fietspad R. Orlentpromenade maakte echter nog geen deel uit van 

deze beheersovereenkomst; bijgevolg diende annex 3 worden opgemaakt. 

 

15. ALBERT I –LAAN VAK LOMBARDSIJDESTRAAT-KINDERLAAN-AANLEGGEN VAN DE 

KERSTVERLICHTINGS- EN SFEERVERLICHTINGSKABEL 

De raad wordt gevraagd om het aanleggen van een kerstverlichtingskabel (met inbegrip van 

aansluitpaaltjes) en een sfeerverlichtingskabel (excl. Leveren en plaatsen van sfeerverlichting) in 

de Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en Kinderlaan goed te keuren. 

De kostprijs wordt geraamd op 461.556,10 EUR (incl. BTW) . 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

 

16. RENOVATIEWERKEN SACRISTIE SINT-LAURENTIUSKERK – TERMIJNVERLENGING 

De raad stelde in zitting dd. 18 augustus 2016 de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze vast 

voor het renoveren van de sacristie en verwarmingsinstallatie van de St.-Laurentiuskerk, voor 

een geraamd bedrag van 292.130,92 EUR (BTW excl.). 

Thans wordt door de ontwerper een termijnverlenging met 35 werkdagen gevraagd. De in het 

bestek voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 90 werkdagen + met de goedgekeurde 

verrekeningen 10 extra werkdagen. 

Aan de raad wordt gevraagd een termijnverlenging van 45 werkdagen goed te keuren.  De nodige 

kredieten zijn voorzien.  

 

17. ONTWIKKELING VAN HET PROJECTGEBIED RECHTERHAVENOEVER NIEUWPOORT – 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOETGANGERS- EN FIETSERSBRUG – GOEDKEURING. 

De raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de 

Provincie West-Vlaanderen en de stad Nieuwpoort betreffende de realisatie van een 

voetgangers- en fietsersbrug voor de verbinding van het Project Rechteroever Nieuwpoort met 

het stadscentrum via het Kaaiplein goed te keuren. 

De raad wordt verzocht om de Vlaamse overheid aan te duiden als aanbestedende overheid, om 

in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht, zowel tijdens studie als 

uitvoeringsfase, als aanbestedende overheid op te treden. 

Voorgesteld wordt een bedrag van 1.000.000 EUR te voorzien in uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomst.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

18. OPMAKEN GEMEENTELIJK RUP KASTEELSTRAAT 

De raad wordt gevraagd om het raadsbesluit dd. 30 maart 2017 m.b.t. de studieopdracht voor de 

opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan Kasteelstraat in te trekken en het 

voorgelegde bestek tot opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan Kasteelstraat 

goed te keuren. 



De zonering m.b.t. de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan Kasteelstraat kan 

als volgt vastgesteld worden: de grens van het BPA Kasteelstraat, goedgekeurd bij ministerieel 

besluit 30 november 2007 m.u.v. de Kasteelstraat, met een oppervlakte van ci. 6 ha 77 a 76 ca. 

De kostprijs van de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan Kasteelstraat wordt 

geraamd op  40.000 EUR.  De nodige kredieten zijn voorzien. 

19. VERNIEUWEN VIRTUELE SERVER INFRASTRUCTUUR 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het vernieuwen van de virtuele server 

infrastructuur (VSI) van het stadsbestuur/OCMW door een hyperconverged oplossing. De 

kostprijs van de aankoop wordt geraamd op  115.000 EUR. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

20. VERNIEUWEN VIRTUELE DESKTOP INFRASTRUCTUUR ( VDI) 

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het vernieuwen van de virtuele desktop 

infrastructuur (VDI) van het stadsbestuur/OCMW door een hyperconverged oplossing. De 

kostprijs van de aankoop van een nieuwe VDI cluster wordt geraamd op 135.000 EUR. 

De nodige kredieten zijn voorzien. 

21. TOETREDING CIPAL 

De raadsleden worden verzocht in te stemmen met de toetreding tot de dienstverlenende 

vereniging CIPAL en akkoord te gaan met verwerven van 23 aandelen CIPAL tegen een kapitaal 

van 2.875,00 EUR.  De nodige kredieten moeten worden voorzien. 

 

 

 

 

 

 


