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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 3 SEPTEMBER 2019
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 3 september 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College neemt akte van twee brieven met betrekking tot een bedrijfswoning.

(Omgeving)

2.

Het College richt een vraag over delegatiebevoegdheid aan de provincie.

(Omgeving)

3.
O/2019/152: Aktename melding van Bronbemaling te Tennislaan 27, 8620 Nieuwpoort
kadastraal gekend als: 2de afdeling sectie D 0482 E²
(Jeugddienst)

4.
Verschillende facturen in het kader van Swap zomer worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

5.

Een factuur in het kader van de speelpleinwerking wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sportdienst)

6.
Een factuur in het kader van de werking sportstrand wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sportdienst)

7.
Het College beslist over een subsidieaanvraag en legt dit dossier over aan de gemeenteraad
ter besluitvorming.
(Sportdienst)

8.
Het College beslist over een subsidieaanvraag en legt dit dossier over aan de gemeenteraad
ter besluitvorming.
(Sportdienst)

9.
Het College herbevestigt het overleg binnen de burensportdiensten "Sport Overleg Kust" voor
de lopende legislatuur.
(Sociaal Huis)

10.

Het College gaat over tot de uitbetaling van een aanvraag voor een toelage voor 2019.

(Sociaal Huis)

11.
Een factuur in het kader van de toekenning van baby- en peuterpakketten wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

12.
Het College keurt een factuur voor de aankoop van een publicatie rond veilig gebruik van het
internet goed en stelt deze betaalbaar.
(Cultuur)

13.

Het College keurt het gebruik van de stadslokalen aan verschillende verenigingen goed.

(Toerisme)

14.
De factuur van drukkerij Pattyn voor het bedelen van de shoppingmagazines 2019 onder de
adverterende handelaars en de omliggende diensten voor toerisme wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
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(Kinderboerderij)

15.
Enkele facturen en onkostennota's van de natuurgidsen voor de wandelingen van toerisme in
de zomer worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Kinderboerderij)

16.
Het College gaat over tot de uitbetaling van de natuurgidsen die ingezet werden voor het
strandlabo tijdens de zomer, in kader van het 15 jaar bestaan van de strandbibliotheek.
(Bevolking & Burgelijke stand)

17.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

18.
Indien men nalaat zich in te schrijven op zijn woonplaats wordt men na geruime tijd
ambtshalve ingeschreven.
(Bevolking & Burgelijke stand)

19.
Indien men zich niet laat afschrijven naar zijn nieuwe woonplaats wordt men na geruime tijd
ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

20.
Het College keurt verschillende nieuwe aanvragen voor de thuiszorgpremie van het tweede
kwartaal 2019 goed. Omdat één aanvraag echter niet voldoet aan de voorwaarden, wordt deze
aanvraag niet goedgekeurd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

21.

Het College keurt een aanvraag voor vervoercheques goed.

(Bevolking & Burgelijke stand)

22.
Indien men nalaat zijn adresverandering aan te geven, wordt men na woonstbevestiging van
de politie ambtshalve ingeschreven.
(Veiligheid & Preventie)

23.

Er wordt een premie voor de aankoop van een rookmelder toegekend.

(Veiligheid & Preventie)

24.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de tentoonstelling
Jumelage 2.
(Veiligheid & Preventie)

25.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de CD&V BBQ op 22
september 2019.
(Veiligheid & Preventie)

26.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van het evenement "Cars
en More Cars" op 14 september 2019.
(Veiligheid & Preventie)

27.
Het College bekrachtigt de muziekvergunning bij hoogdringendheid bij besluit van de
burgemeester voor de Sint-Bernardusfeesten 2019.
(Secretarie)

28.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de wijziging van een lid van de
wijkraad Simli.
(Secretarie)

29.
Het College beslist over de overname van een standplaats op de wekelijkse vrijdagmarkt en
over de wijziging van product.
(Aankoopdienst)

30.
Het College gaat over tot het leveren en plaatsen van 16 dubbele grafkelders op het kerkhof
van Nieuwpoort en nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit.
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(Aankoopdienst)

31.
Het College keurt een factuur betreffende het leveren van 50.320 grote witte en 24.800 kleine
witte huisvuilzakken goed en stelt deze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

32.

Het College beslist over de overname van een dienstfiets.

(Aankoopdienst)

33.
De opdracht tot het geven van rijlessen voor het behalen van een rijbewijs C (groendienst)
wordt gegund.
(Aankoopdienst)

34.

Het College neemt akte van de uitdienstname van een dienstvoertuig.

(Aankoopdienst)

35.
De opdracht tot het leveren van vier softwarelicenties carsharing voor de poolwagens wordt
gegund.
(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 34-35 - goed.
(TD - Ingenieur)

37.

Het College keurt de betaalbaarstelling van een ereloonnota goed.

(TD - Ingenieur)

38.

Een factuur horende bij vorderingsstaat 16 word goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

39.

Het College keurt een ereloonnota goed en stelt deze betaalbaar.

(TD - Ingenieur)

40.
Verschillende facturen voor herstellingswerken aan de ondergrondse afvalcontainers worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

41.
Het College keurt een factuur behorende bij ene vorderingsstaat goed en stelt deze
betaalbaar.
(TD - Ingenieur)

42.

Het College gaat over tot de inning van twee creditnota's.

(TD - Cel Gebouwen)

43.
Verlening huidig contract onderhoud verwarmingsinstallaties in de stadsgebouwen en
gebouwen AGB Vrije Tijd
(TD - Cel Gebouwen)

44.
Het College keurt een factuur voor de herstelling van een leuning in het recyclagepark goed
en stelt deze betaalbaar.
(TD - Cel Wegen)

45.
De factuur betreft de betaalbaarstelling van de uitgevoerde wegenwerken in de maand
december 2018.
(TD - Cel Wegen)

46.
Het College verleent een vergunning voor het maken van 4 boorputten en aanleggen van in
totaal 350 m glasvezelkabel.
(TD - Cel Wegen)

47.
Het College gunt de vernieuwing van de openbare verlichtingsinstallatie in de Parklaan en de
Stationslaan tussen de Parklaan en Stationsbrug.
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(TD - Cel Wegen)

48.
Het College gunt de vernieuwing van de openbare verlichting in de Franslaan tussen het SintBernardusplein en Vlaanderenstraat.
(TD - Cel Wegen)

49.
Het College gunt de vernieuwing van de openbare verlichtingsinstallatie in de Pieter
Deswartelaan fase 1.
(TD - Cel Wegen)

50.
Het College gaat over tot de aankoop van 39 LED-modules als reservemateriaal voor de 8
verlichtingsmasten op de Kaai omdat de productie van dergelijke LED-modules wordt gestopt.
(TD - Cel Wegen)

51.
Het College beslist om de voorgestelde inplantingen van drie cameramasten niet te
weerhouden en de politie Westkust nieuwe voorstellen te laten opmaken.
(TD - Cel Wegen)

52.
Het dossier "leveren en plaatsen van paaltjes voor het aansluiten van de kerstverlichting op
het openbaar verlichtingsnet in de Albert I laan tussen de Elisalaan – St. Bernardusplein" wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
(TD - Cel Wegen)

53.

Het College keurt de voorlopige oplevering van de omgevingswerken goed.

(Stedenbouw Algemeen)

54.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

55.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

56.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

57.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

58.

Het College kent verschillende stedelijke huurtoelages toe voor de maand juli 2019.

(TD - Cel Milieu)

59.

De toelage voor vervoer van gekwetste vogels en wilde dieren wordt uitbetaald.

(TD - Cel Milieu)

60.

Het College beslist over de deelname aan "Nacht van de Duisternis" op 12 oktober.

(TD - Cel Milieu)

61.

Het College beslist over het plaatsen van IBA’s, die de waterkwaliteit verbeteren.

(Personeelsdienst)

62.

Aan de vrijwilligers van de Dienst Onthaal wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

63.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

64.

Aan de vrijwilligers van de Dienst Cultuur wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

65.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.
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(Personeelsdienst)

66.

Het College keurt een stage-aanvraag voor de speelpleinwerking goed.

(Personeelsdienst)

67.

Het College gaat akkoord met een niet-aanstelling in het gemeenschapsonderwijs.

(Financiële Dienst)

68.

Het College keurt de aankoopfacturen (week 33) goed en stelt deze betaalbaar.

(Financiële Dienst)

69.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

70.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

71.
Verschillende facturen betreffende retributie ophalen containers voor bedrijven/1 oph./week –
dienstjaar 2017 / 2018 / 2019 worden in onwaarde gebracht.
(Financiële Dienst)

72.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

73.
Het derde belastingkohier op de tweede verblijven, aanslagjaar 2019, wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

74.
Verschillende aanslagen voor tweedeverblijfsbelasting worden in onwaarde gebracht en
nieuwe aanslagen worden gevestigd.
(Financiële Dienst)

75.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

76.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

77.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

78.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

79.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

80.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de algemene milieubelasting.

(Financiële Dienst)

81.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

82.
Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen in een zaak
tegen de vestiging van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen.
(Financiële Dienst)

83.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

84.

Het College beslist over een vraag tot vrijstelling van betaling van een parkeerretributie.
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(Financiële Dienst)

85.

De aankoopfacturen voor de week 34 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

86.
Het kohier belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen – Aanslagjaar 2019 –
Generatie 5 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

87.
Het kohier belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten
op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven - Aanslagjaar 2019 - Generatie 6 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

88.
Het kohier belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten
op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven - Aanslagjaar 2019 - Generatie 7 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

89.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

90.

Het College beslist over een bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven.

(Financiële Dienst)

91.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

92.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT Aanslagjaar 2019 - Generatie 7 (Art. 4. - A & B: Aanlegrechten, laad- en losrechten) wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

93.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

94.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

95.

Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

96.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

97.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat de retributie reeds
betaald werd.
(Financiële Dienst)

98.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

99.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

100.
Het College stelt een raadsman aan om de belangen van de stad te verdedigen in een zaak
met betrekking tot de vestiging van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde
bouwgronden en op de onbebouwde kavels.
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(Financiële Dienst)

101.

Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

102.

De aankoopfacturen voor de week 35 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

103.

Verschillende openstaande vorderingen worden in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

104.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Dienst Lokale Economie)

105.
Het College laat een geluidsonderzoek uitvoeren in de beachbars om te zien welke
maatregelen er dienen genomen te worden om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te
beperken.
(Dienst Lokale Economie)

106.
De lokale handelaars/landbouwers krijgen de toestemming om een stand te plaatsen aan het
kerkhof van vrijdag 25 oktober t.e.m. zaterdag 2 november 2019 mits indienen aanvraagformulier
inname openbaar domein.
(Dienst Lokale Economie)

107.

Het College beslist over de aanvraag voor een vaste ligplaats aan de Kaai.

(Onthaal)

108.
Verschillende facturen in het kader van de organisatie van de Nationale Hulde worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

109.
Het College keurt de betaling van de kosten voor levering van diensten voor de organisatie
van de Zegening van de Zee goed.
(Onthaal)

110.
11Bn. Genie vraagt goedkeuring om een bloemenhulde te houden aan het monument van Lt.
Calberg op 25 september.
(Onthaal)

111.
Een kostenvergoeding voor reseach en samenstelling van de tijdelijke tentoonstelling in
Westfront Nieuwpoort wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

112.
De kosten voor levering van diensten en goederen voor de ontvangst van de nieuwe inwoners
worden goedgekeurd voor betaling.

Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
Tegen een besluit vermeld op deze lijst bestaat de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Zie hiervoor https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

