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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 17 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 17 september 2019 volgende besluiten
heeft genomen:

(Omgeving)

1.

De kosten voor een tweede openbaar onderzoek worden gevorderd.

(Omgeving)

2.
Doss. 18.173: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 12 maart 2019 verleend aan de
heer Markey Eric, Nieuwpoortsteenweg 270, 8670 Koksijde tot bouwen gebouw voor
hoeveverblijfstoerisme na slopen bestaande bebouwing, gelegen Canadalaan 105, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0001R3: besluit deputatie.
(Omgeving)

3.
Een bedrijfsruimte wordt uit de inventarisatie 2019 (maatregelen ter bestrijding en voorkoming
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten) geschrapt.
(Omgeving)

4.
Doss. 19.14: beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 25 juni 2019 tot bouwen
open handelsterras op openbaar domein, gelegen Franslaan 49-51 -Lefebvrestraat 20, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0107F.
(Omgeving)

5.
Doss. 19.14: advies inzake het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 25 juni
2019 tot bouwen open handelsterras op openbaar domein, gelegen Franslaan 49-51 - Lefebvrestraat
20, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0107F.
(Omgeving)

6.

Het College stelt de retributie voor een analoog ingediend omgevingsdossier vast.

(Omgeving)

7.

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

(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/145: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer De Brucker Patrick, Albert I laan 319 bus 901, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen van een pergola op het dakterras appartement 319/0901, gelegen Albert I
laan 319, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie D nr. 0354B.
(Jeugddienst)

9.
Een factuur in het kader van het omnidoekleuterkamp domino+ wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

10.
Een factuur van Politeia voor een aanvulling op een handboek wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

11.
Er wordt toestemming gegeven aan de jeugdraad om het jeugdhuis in het jeugdcentrum op
donderdag 31 oktober 2019 te gebruiken voor de organisatie van après-halloween.
(Jeugddienst)

12.

Het College keurt een factuur in het kader van taxicheques goed en stelt deze betaalbaar.

(Jeugddienst)

13.

Het College keurt een factuur in het kader van taxicheques goed en stelt deze betaalbaar.
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(Jeugddienst)

14.
Het College keurt de organisatie van het jaarlijkse gezinsontbijt voor de deelnemende ouders
aan de vormingen van Huis van het Kind – OONIE, gezinnen met een code op de voordeelpas en
andere geïnteresseerden goed.
(Jeugddienst)

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

16.

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

(Sociaal Huis)

17.
Het College beslist over een vraag omtrent het gebruik van de voordeelpas bij internationale
wedstrijden.
(Communicatie)

18.
Het College reserveert een sponsorpakket om het galaconcert ter gelegenheid van
Koningsdag van het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen financieel te steunen.
(Communicatie)

19.
De factuur van Radio Beach voor de reclamespots Zomeragenda wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

20.
Het College biedt een echtpaar een ontvangst aan in de raadzaal voor de viering van hun
diamanten jubileum.
(Communicatie)

21.
Het College beslist om Nieuwpoort als bestemming voor de herfstvakantie te promoten via
videomateriaal.
(Toerisme)

22.

Het voorstel van het programma voor het eindejaarsfeest senioren wordt goedgekeurd.

(Toerisme)

23.
Het College keurt de uitbetaling van onkostennota's aan vrijwilligers-gidsen die in de maand
augustus een gidsbeurt in Westfront Nieuwpoort hebben verzorgd, goed.
(Toerisme)

24.
Op zondag 10 november 2019 wordt het nieuwe evenement Nieuwpoort Trail georganiseerd
ten voordele van 11.11.11.
(Toerisme)

25.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van het Reuze Feest 2019 goed en stelt
deze betaalbaar.
(Toerisme)

26.
Er wordt een herdenking georganiseerd van vzw Vrienden van het In Flanders Fields Museum
op zondag 20 oktober 2019 voor de gefusilleerde soldaat Pieter Alfons Gielen op de hoek van
Cardijnlaan en Victorlaan.
(Gemeenteschool)

27.
Het College keurt de uitbreiding van de vorming voor het schooljaar 2019-2020 voor de
gemeentelijke basisschool goed.
(Gemeenteschool)

28.
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt een tijdelijke aanstelling voor de levensbeschouwelijke
vakken (katholieke godsdienst) goedgekeurd.
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(Gemeenteschool)

29.
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt een tijdelijke aanstelling voor de levensbeschouwelijke
vakken (protestantse godsdienst) goedgekeurd.
(Gemeenteschool)

30.

Er wordt een tijdelijke kleuteronderwijzer aangesteld voor het schooljaar 2019-2020.

(Gemeenteschool)

31.

De ICT-coordinator wordt vervangen voor het schooljaar 2019-2020.

(Gemeenteschool)

32.
goed.

Het College keurt de voorziene uitgaven voor de gemeenteschool voor het dienstjaar 2020

(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Als men nalaat zijn adreswijziging door te voeren na het verlaten van zijn woonst, wordt men
na geruime tijd ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

34.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

35.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuwe domicilie dan wordt men na geruime
tijd ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

36.
City.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in voor verschillende evenementen in de

(Veiligheid & Preventie)

37.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van verschillende
schoolvoorstellingen in de City.
(Veiligheid & Preventie)

38.
Float.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de Belgian Boatshow

(Veiligheid & Preventie)

39.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van Vrijdag Visdag 2019.

(Veiligheid & Preventie)

40.

Het College kent een premie toe voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

41.

Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van Oesterbeurs 2019.

(Veiligheid & Preventie)

42.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van het evenement
"Griezelen in en rond de Kinderboerderij: Vind de heks in jezelf" op 29 oktober 2019.
(Secretarie)

43.
Het College neemt kennis van het ontwerp van statutenwijziging en stelt aan de Raad voor om
dit goed te keuren.
(Secretarie)

44.
Het College legt het dossier over de financiële verdeelsleutel voor de bijdrage 2020 van de
hulpverleningszone Westhoek over aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
(Secretarie)

45.
Het College legt het dossier kosteloze overdracht site Oude Gasketel over aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.

blz. 4

(Secretarie)

46.

Het College neemt kennis van de aankoop van de woning in Willem De Roolaan 71.

(Secretarie)

47.

Het College keurt de aanvraag voor de aankoop van het restperceel Elf Juliwijk 7 goed.

(Aankoopdienst)

48.
Het bestek"leveren van warm maaltijden voor de speelpleinwerking voor de periode 20202021-2022" wordt goedgekeurd. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers tot deelname
aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

49.

De opdracht tot het leveren van kerstbomen voor de winter 2019-2020 wordt gegund.

(Aankoopdienst)

50.
De aankoop van vier elektrische fietsen en een gewone fiets voor de leden van het
schepencollege wordt goedgekeurd. Verschillende kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd tot
deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

51.
Het College keurt bestek "Aankoop van een dienstvoertuig voor de schilders" goed en nodigt
verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

52.

De herstelling van de waterpomp van de tankwagen watergift (groendienst) wordt gegund.

(Aankoopdienst)

53.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 37 - goed.
(Aankoopdienst)

54.
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.
(Informatica)

55.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot het verlengen van de Exclaimer licentie voor een jaar
zodat de mails automatisch verder voorzien kunnen worden van een footer.
(Informatica)

56.
Om de dienst informatica bij te staan bij de actualisatie van infrastructuur gaat het
stadsbestuur over tot het verlengen van het supportcontract.
(TD - Cel Gebouwen)

57.
De factuur voor het leveren en plaatsten van een buitendeur met paniekslot aan het
scoutsgebouw wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

58.

Een factuur voor uitgevoerde sanitairwerken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

59.
Een offerte voor het leveren, plaatsen en afwerken van het onthaalmeubel en etalagekast in
het Stadhuis wordt goedgekeurd. De opdracht wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

60.

Het College keurt de verbreding van een bestaande oprit goed onder bepaalde voorwaarden.

(TD - Cel Wegen)

61.
Het College verleent geen toelating om een parking in de voortuin aan te leggen. Ook het
verbreden van het trottoir op openbaar domein wordt niet toegelaten.
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(TD - Cel Wegen)

62.
Het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen verzoekt de overdracht aan de stad
Nieuwpoort van een deel van de gewestweg N34, de ventweg langs de Kaai tussen de Astridlaan en
de Koningin Elisabethlaan.
(Stedenbouw Algemeen)

63.
De plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het bouwen van een
appartementsgebouw wordt goedgekeurd en aanvaard.
(Stedenbouw Algemeen)

64.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(TD - Cel Milieu)

65.
2019.

Het College organiseert een zwerfvuilopruimactie "Coast Cleanup Day" op 21 september

(TD - Cel Milieu)

66.
Er wordt een politiereglement opgesteld dat de handhaving van het inzamelen van textiel
regelt. Het College besluit aan te sluiten bij de prijsvraag van de I.V.V.O. betreffende het inzamelen
van textiel op het recyclagepark en wijkcontainers.
(Personeelsdienst)

67.

De vacature voor een HR-manager wordt gewijzigd.

(Personeelsdienst)

68.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

69.

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

(Personeelsdienst)

70.
Het College legt een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar aan bij wijze van bevordering
en bij wijze van aanstelling voor de functie van een voltijds/deeltijds poetsvrouw/man (D1-D3) in
contractueel verband, voor contracten van onbepaalde duur.
(Personeelsdienst)

71.
Het College legt een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar aan bij wijze van bevordering
en bij wijze van aanstelling voor de functie van een voltijds/deeltijds technisch assistent (D1-D3) ten
behoeve van de dienst netheid en het recyclagepark, voor contracten van onbepaalde duur.
(Financiële Dienst)

72.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

73.

De belasting op het plaatsen van strandcabines voor 2019 wordt gevorderd.

(Financiële Dienst)

74.
Het College beslist over een bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen.
(Financiële Dienst)

75.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

76.
Het kohier belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, aanslagjaar 2019,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

77.
Het College beslist over een bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen.
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(Financiële Dienst)

78.

Het College beslist over een vraag tot vrijstelling van betaling van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

79.
Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen in een zaak
inzake het vestigen van de tweedeverblijfsbelasting.
(Financiële Dienst)

80.

De aankoopfacturen voor de week 37 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Onthaal)

81.
Verschillende facturen in het kader van de Nationale Hulde worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

82.
Verschillende uitgaven in het kader van het werkbezoek van minister Koen Van den Heuvel,
Vlaams minister voor Omgeving, Natuur, Landbouw & Visserij aan de Stedelijke Vismijn worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Secretarie)

83.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.

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

