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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 24 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 24 september 2019 volgende besluiten
heeft genomen:

(Omgeving)

1.
Het ontwerp Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder dd. juli 2019 wordt overgemaakt
aan de gemeenteraad voor voorlopige aanvaarding.
(Omgeving)

2.

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

(Omgeving)

3.

De studieopdracht tot de opmaak Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek wordt gegund.

(Omgeving)

4.
Het College bepaalt de richtinggevende punten voor de opmaak van het Gemeentelijk RUP
Swartes Fabriek.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/143: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba K & P Vergauwe, Molenstraat 31, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen opslagsysteem, gelegen Molenstraat 31, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4°
Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr. 0074W.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/140: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Ozcan Selçuk, Recollettenstraat 2, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden meergezinswoning + bouwen garages, gelegen Recollettenstraat 18, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd;, Sectie B nr. 0967G.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/147: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Clarenhof Constructie, Vinktstraat 1 bus A, 9800 Deinze
tot wijziging van reeds vergunde werken Clarenhof - regularisatie, gelegen Recollettenstraat 9-9a en
Hoogstraat 4-6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0989A.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/149: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de bvba Dakwerken Vanneuville Dennis, Ambachtstraat 10, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen tuinhuis en de regularisatie tot aanleggen terras en zwembad, gelegen
Ambachtstraat 10, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. sectie B nr.0353P.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/115: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Michiels Marianne, Diksmuidse Weg 10, 8620
Nieuwpoort tot uitbreiden hoeve met 4 vakantiewoningen naar 10 vakantiewoningen + aanleg
zwembad, gelegen Diksmuidse Weg 10, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd;
(Ramskapelle), Sectie D nr. 0200H2.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/142: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan NV Groep Caenen Capital Fund V, Leopoldlaan 121, 8430
Middelkerke tot het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwingen, gelegen
Albert I laan 65-Jozef Cardijnlaan 58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie
E nrs. 0219R3 en 0220X5.
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(Jeugddienst)

11.
Het College legt het dossier inzake de werkingstoelage jeugdraad 2017 en 2018 voor aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.
(Jeugddienst)

12.
Het College keurt een factuur in het kader van zwembeurten van de speelpleinwerking voor de
maand augustus goed en stelt deze betaalbaar.
(Jeugddienst)

13.
Een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas zwembad wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

14.
Het College keurt een budget goed voor de aankoop van een cadeautje voor de
onthaalouders/kinderdagvoorzieningen ter gelegenheid van Dag van de Onthaalouder.
(Communicatie)

15.
Het College reserveert tickets om het herfstconcert van Rotary Koksijde – De Panne - Veurne
en Rotary Nieuwpoort-Westhoek financieel te steunen.

(Cultuur)

16.
Verschillende facturen in het kader van het evenement Picknick in het Park worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

17.
Aan het College wordt gevraagd om een piano te huren voor Cutie Flootie, een organisatie
van StAPwest.
(Cultuur)

18.
Aan het College wordt gevraagd of zij de organisatie van een Opera-Artiestenmis in de OnzeLieve-Vrouwekerk van de Verenigde Koren logistiek en financieel willen ondersteunen.
(Cultuur)

19.

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

(Toerisme)

20.
Het College keurt de factuur van Drukzo voor het drukken van flyers en affiches ter promotie
van de Oesterbeurs 2019 goed en stelt deze betaalbaar.
(Toerisme)

21.
Het College keurt een factuur in het kader van de herfstbijeenkomst senioren goed en stelt
deze betaalbaar.
(Toerisme)

22.
Het College gaat over tot de aankoop van zonnebrillen en lanyards ter promotie van Visit
Nieuwpoort tijdens de Belgian Boat Show Float en de Oesterbeurs.
(Kinderboerderij)

23.
Verschillende facturen en onkostennota's voor begeleidingen van natuurwandelingen en
atelier papieren bloemen, voor de maanden juli en augsutus, worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College keurt verschillende ontgravingen op de begraafplaats van Sint-Joris goed.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.
De I.W.V.A. vraagt jaarlijks een machtiging aan tot het bekomen van een lijst met het aantal
inwoners per adres voor het naleven van hun verplichtingen uit het Waterwetboek.
(Veiligheid & Preventie)
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26.

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

(Veiligheid & Preventie)

27.

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

(Veiligheid & Preventie)

28.

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

(Veiligheid & Preventie)

29.

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

(Aankoopdienst)

30.
Een factuur voor het leveren van twee aanhangwagens voor de groendienst wordt aanvaard,
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

31.
De opdracht tot het leveren van een hoge transportbox voor een lichte vracht van de
groendienst wordt gegund.
(Aankoopdienst)

32.

Aanvraag tot het aankopen van een nieuwe stroomgroep voor werken op de begraafplaats.

(Aankoopdienst)

33.

Het College beslist om de Nieuwpoortse vlag te koop te stellen aan particulieren.

(Aankoopdienst)

34.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 38 - goed.
(Aankoopdienst)

35.

Het College neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

36.
De opdracht tot het leveren van spanbanden om de kerstbomen vast te binden aan de
verlichtingspalen, op de kerstmarkt en om de stock aan te vullen, wordt gegund.
(Aankoopdienst)

37.
Een overeenkomst inzake schoonmaken van diverse stadsgebouwen wordt wegens
dringende redenen beëindigd.
(Aankoopdienst)

38.
De opdracht tot het schoonmaken van diverse stadsgebouwen tot 31 december 2019 wordt
gegund.
(Informatica)

39.
Omdat Windows 7 de status end-of-life bereikt op 14 januari 2020 wenst Stad Nieuwpoort
over te gaan tot het vervangen van alle verouderde desktop pc's.
(Informatica)

40.
Omdat Windows 7 de status end-of-life bereikt op 14 januari 2020 wenst Stad Nieuwpoort
over te gaan tot het vervangen van alle verouderde thin client pc's.
(Informatica)

41.
Omdat Windows 7 de status end-of-life bereikt op 14 januari 2020 wenst Stad Nieuwpoort
over te gaan tot het vervangen van alle verouderde laptops in gemeenteschool De Pagaaier.
(TD - Cel Gebouwen)

42.
Een offerte voor het op punt zetten van de elektrische installatie van de brandweerkazerne
wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)
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43.
Verschillende facturen voor de uitgevoerde wegenwerken in de Franslaan in de maanden
maart 2019, april 2019, mei 2019 en juni 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

44.
Het College beslist over de deelname aan het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie (Burgemeestersconvenant 2030).
(TD - Cel Milieu)

45.

Toelage onderhoud huiszwaluwkolonies 2019

(TD - Cel Milieu)

46.

Op de vrijdagsmarkt op 11 oktober 2019 wordt een Fairtrade marktstand voorzien.

(Personeelsdienst)

47.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

48.

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

(Personeelsdienst)

49.

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

(Personeelsdienst)

50.
De functie van voltijds technisch assistent (D1-D3) als arbeider vismijn in contractueel verband
wordt opengesteld.
(Personeelsdienst)

51.
Het College beslist om een stagemogelijkheid aan te bieden bij de technische
uitvoeringsdienst (elektriciens).
(Personeelsdienst)

52.

Verschillende stages voor de speelpleinwerking worden goedgekeurd.

(Financiële Dienst)

53.
Het kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter, drukwerk, generatie 3, aanslagjaar 2019, wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

54.
Het kohier belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2019, generatie 7 - wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

55.
Verschillende kohierartikelen (algemene milieubelasting op bedrijven) worden in onwaarde
gebracht.
(Financiële Dienst)

56.
Een kohierartikel inzake de belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen,
tafels en stoelen, enz... op het openbaar domein (aanslagjaar 2018) wordt in onwaarde gebracht
omdat de onderneming failliet is.
(Financiële Dienst)

57.

Verschillende aanslagen inzake de tweedeverblijfsbelasting worden in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

58.

Het kohier plaatsrechten markten - generatie 2 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

(Financiële Dienst)

59.

Het College keurt een opschorting van een marktabonnement wegens ziekte goed.

(Financiële Dienst)

60.

Het College beslist over een bezwaarschrift over de tweedeverblijfsbelasting.
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(Financiële Dienst)

61.
Het College beslist over een bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen.
(Financiële Dienst)

62.

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

(Financiële Dienst)

63.
Een kohierartikel (belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken met handelskarakter) wordt in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

64.

Het College vordert de belasting plaatsrechten markten voor de periode april-juni 2019.

(Onthaal)

65.
Een factuur voor levering van goederen en diensten voor de ontvangst nieuwe inwoners - deel
2 - wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

66.

De verkoopprijs van gadgets en relatiegeschenken wordt vastgelegd.

(Secretarie)

67.

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

