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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 10 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 10 september 2019 volgende besluiten
heeft genomen:

(Omgeving)

1.
Het voorontwerp Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A wordt overgemaakt
aan de gemeenteraad voor voorlopige aanvaarding.
(Omgeving)

2.

Het College beslist over een subsidieaanvraag en de uitbreiding van Woonhuis Nieko.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/132: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Algemene Ondernemingen Van Tornhaut, Steenweg op
Deinze 122, 9880 Aalter tot bouw meergezinswoning (wijzigen stedenbouwkundige vergunning nr
38016/7196/B/2007/108, dd 03/11/2008), gelegen Albert I laan 6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0169N2.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/129: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Geldhof Cindy, Justus Van Clichthovenstraat 62, 8620
Nieuwpoort tot bouwen van een tuinhuis, gelegen Justus Van Clichthovenstraat 62, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd. Sectie A nr 0065 R3.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/135: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de Comm.VA Karelson, Albert I laan 247, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een wegneembaar handelsterras op het openbaar domein, gelegen Albert I laan 157,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 00602.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/148: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de heer Cornille Philippe, met als adres Hemmestraat 69, 8620
Nieuwpoort tot bouwen van een woning na de sloop van de bestaande woning, gelegen Hemmestraat
69, 8620 Nieuwpoort.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/151: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan dhr. Van Hoof Jozef, Gustaaf Buffelstraat 23, 8620 Nieuwpoort tot
Bouwen van een tuinhuis, gelegen Gustaaf Buffelstraat 23, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd. sectie E nr. 0302K.
(Evenementen)

8.
Verschillende facturen in het kader van de Sint-Bernardusfeesten worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

9.
Verschillende facturen in het kader van Picknick in het Park worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

10.
Verschillende facturen in het kader van vuurwerk Sint-Joris worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Evenementen)

11.
Verschillende facturen in het kader van de Vierdaagse van de IJzer worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

12.
Verschillende facturen in het kader van Vrolijk Nieuwpoort 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

13.
goed.

Het College keurt de organisatie van een Sinterklaasparade op zondag 24 november 2019

(Evenementen)

14.
Een factuur in het kader van het vuurwerk op de Sint-Bernardusfeesten wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

15.
Verschillende facturen in het kader van de openluchtcinema worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

16.
Verschillende facturen in het kader van uitstappen van de speelpleinwerking 2019 worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

17.
goed.

Het College keurt de aanvraag van een Nieuwpoortse vereniging om een zaal te gebruiken

(Jeugddienst)

18.
Verschillende facturen in het kader van Swap zomer worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

19.
Verschillende facturen in het kader van zomeractiviteiten van de speelpleinwerking worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

20.
Op vrijdag 18 oktober 2019 wordt een gratis ontbijt georganiseerd in het kader van de Dag
van de Jeugdbeweging.
(Sociaal Huis)

21.
Verschillende facturen in het kader van de kledijwinkel Domino worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

22.
Het College keurt het overzicht van de ontvangsten en uitgaven in het kader van
onderwijscheques (juli-augustus 2019) goed.
(Sociaal Huis)

23.
Het College keurt de organisatie van een lunchvergadering rond de voorstelling van de
projecten Stuwkracht, Profo en Vitesse Hoger goed.
(Communicatie)

24.
Het College biedt een echtpaar een ontvangst aan in de raadzaal voor de viering van hun
gouden jubileum.
(Communicatie)

25.
Verschillende facturen in het kader van Nieuwpoort Uw Stad worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Cultuur)

26.
Het College neemt akte van de cultuurnota 2020-2025, statuten, financiering en verlenging
van Viertoren (voormalig 5-art/Achthoek) en legt dit dossier ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
(Toerisme)

27.
De factuur voor de herdruk van de folder van de Sint-Bernardusfeesten editie 2019 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

28.
Het College keurt de bedeling van de eventpocket najaar 2019 bij de lokale horeca door een
gespecialiseerde firma goed.
(Toerisme)

29.
De factuur voor de vertaling van de cookie en privacy policy voor de website visitnieuwpoort.be wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

30.
Het College keurt de uitwerking van een concept, incl. ruimteschets, voor de expo in de
Verbanckzaal van de Vismijn goed, om zo de bezoekerszaal als deel van de vismijn op te waarderen
en verder toeristisch te ontsluiten.
(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
Indien men het land verlaat zonder zich rechtmatig af te schrijven, wordt men ambtshalve
geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

32.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in voor de gemeenteschool De Pagaaier.

(Veiligheid & Preventie)

33.

Het College stelt een commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen.

(Veiligheid & Preventie)

34.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van werken in de
Franslaan.
(Veiligheid & Preventie)

35.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de SintMichielskermis.
(Veiligheid & Preventie)

36.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de fietstocht van de
gemeenteschool De Pagaaier.
(Veiligheid & Preventie)

37.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de doortocht ven de
wielerwedstrijd 'Omloop van het Houtland' op 25 september 2019.
(Secretarie)

38.
Het College beslist over de overname van een standplaats op de wekelijkse vrijdagmarkt en
over de wijziging van product.
(Secretarie)

39.

Het College beslist over een kosteloze overdracht.

(Secretarie)

40.
Het College beslist om de brandweerkazerne van de brandweer Westhoek via een
huurcontract ter beschikking te stellen.
(TD - Groendienst)

41.
In het stadscentrum werden bijkomende hangschalen en bloembakken aangebracht voorzien
van zomerbeplanting. De eerste verrekening wordt goedgekeurd.
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(TD - Groendienst)

42.
Voor de eerste scheerbeurt van de hagen grondgebied Nieuwpoort diende de aannemer een
eerste vorderingsstaat in.
(TD - Groendienst)

43.
Voor groenonderhoud in het Leopoldpark diende de aannemer een vierde vorderingsstaat in
voor werken uitgevoerd in de maand juli 2019.
(Aankoopdienst)

44.
Het College neemt akte van de kosten van een uithuiszetting. Deze kosten zullen niet
verhaald kunnen worden omdat er geen nieuw adres gekend is van betrokkenen.
(Aankoopdienst)

45.
De retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor de maand
augustus 2019 worden gevorderd.
(Aankoopdienst)

46.
De retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand augustus 2019
worden gevorderd.
(Aankoopdienst)

47.

Het College vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

48.
De opdracht tot het aanleggen van de tuin aan de petanqueclub in het sportpark wordt
gegund.
(Aankoopdienst)

49.
Het College keurt het ontgraven van 234 grafmonumenten op de begraafplaats NieuwpoortCentrum in het oud gedeelte goed en nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan
de prijsvraag.
(Aankoopdienst)

50.

De opdracht tot het leveren van geborduurde stadsvlaggen wordt gegund.

(Aankoopdienst)

51.
Het bestek voor het leveren van dranken wordt goedgekeurd. Verschillende kandidaatleveranciers worden uitgenodigd tot deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

52.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 36 - goed.
(Informatica)

53.
Om het stadsnetwerk te optimaliseren, wenst Stad Nieuwpoort over te gaan tot het uitvoeren
van enkele werkzaamheden aan de netwerkinfrastructuur.
(Informatica)

54.

De laptop van de systeembeheerder wordt vervangen door een nieuw performanter toestel.

(TD - Ingenieur)

55.
Het College keurt een factuur behorende bij een vorderingsstaat goed en stelt deze
betaalbaar.
(TD - Ingenieur)

56.
Het College keurt een factuur behorende bij een vorderingsstaat goed en stelt deze
betaalbaar.
(TD - Cel Gebouwen)

57.
Het bestek voor de opdracht "Gevel- en raamrenovatie van Villa Hurlebise" wordt aanvaard en
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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(TD - Cel Wegen)

58.
Verschillende facturen over de uitgevoerde wegen- en rioleringswerken in de manden januari
2019 en februari 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

59.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het
aanleggen van 1382 m beschermbuizen en aanleggen van kabels voor het versterken van het
middenspanningsnet.
(Stedenbouw Algemeen)

60.

Het College kent een gevelpremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

61.

Het College kent een gevelpremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

62.

Het College geeft een borgsom volledig vrij en stort het bedrag terug.

(Stedenbouw Algemeen)

63.

Het College geeft een borgsom volledig vrij en stort het bedrag terug.

(TD - Cel Milieu)

64.

Het College kent een toelage toe voor het voorzien van een hemelwaterinstallatie.

(TD - Cel Milieu)

65.
De samenstelling van de milieuraad wordt gewijzigd. Het dossier wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
(TD - Cel Milieu)

66.
Muziek/2019/24: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Souper KTC Issera op 5 oktober 2019 in Dienstweg
Havengeul 14 (zaal Ysara)
(TD - Cel Milieu)

67.
Het College trekt het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 3
september 2019 betreffende de verbetering van de waterkwaliteit door het plaatsen van IBA’s in. Het
subsidiereglement voor IBA’s in collectief beheer wordt aangepast.
(TD - Cel Milieu)

68.
Het College beslist om niet deel te nemen aan de gezamenlijke aankoop van een
perscontainer voor papier en karton, en de gezamenlijke aankoop voor een perscontainer voor
grofvuil.
(Personeelsdienst)

69.

Aan de vrijwilligers van de Sportdienst wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

70.

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

(Personeelsdienst)

71.
Het College gaat in op een offerte om de griepvaccins te zetten tijdens de jaarlijkse medische
controles.
(Personeelsdienst)

72.

Verschillende arbeidsprestaties worden definitief uitgebreid.

(Financiële Dienst)

73.
Verschillende kohierartikelen inzake belasting op het innemen van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden worden in onwaarde gezet.
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(Financiële Dienst)

74.
Het kohier belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden,
aanslagjaar 2019, generatie 5, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

75.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.

(Financiële Dienst)

76.
Het kohier belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden,
aanslagjaar 2019, generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

77.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen - Aanslagjaar 2019 - Generatie 7 (Art. 4.- A: Aanleg-, laad- en losrechten) wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

78.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen - Aanslagjaar 2019 - Generatie 8 (Art. 4.- A: Aanleg-, laad- en losrechten) wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

79.
Verschillende retributies op het parkeren in een zone voorbehouden voor houders van een
gemeentelijke parkeerkaart worden in onwaarde geplaatst omdat betrokkenen op het moment van de
vaststelling over een geldige parkeerkaart beschikten.
(Financiële Dienst)

80.

De aankoopfacturen voor de week 36 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

81.
De opdracht voor het technisch op punt stellen van de Veilinghal van de stedelijke Vismijn
wordt toegekend.

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

