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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 1 OKTOBER 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 1 oktober 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het College organiseert een openbaar onderzoek inzake het Gemeentelijk RUP Ramskapelle
- Dorp Projectzone 4A Hemmestraat.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/139: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Warreyn-Fiers, Albert I laan 241 bus 0101, 8620 Nieuwpoort tot
renoveren van een bestaande hoevesite, gelegen Verschen Dijk 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie B nr(s) 0043M, 0043K en 0043D.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/162: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan dhr. Janssens Wim, Denderhoutem 141, 9450 Denderhoutem tot
het isoleren van de gevel en het aanbrengen van steenstrips, gelegen Justus Van Clichthovenstraat
115, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd. sectie A nr.0048r39.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/164: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan dhr. Vervaet Peter, Charles Decosterlaan 22, 8620 Nieuwpoort tot
het vervangen van de dakbedekking, gelegen Charles Decosterlaan 22, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd. sectie D nr.0517A5
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/165: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vileyn Jo, Kokstraat 9, 8620 Nieuwpoort tot het
regulariseren van afwijkingen ten opzichte van vergunde toestand van de woning, gelegen Mosweg 5,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd. sectie D nr 0472R1.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/114: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Weyne-Lafaut, Zandzeggelaan 15 bus 0201, 8670 Koksijde tot
verkavelen van een perceel in 2 loten, gelegen Henri Crombezlaan, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0471C.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/117: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv De Trekvogel, Schoorbakkestraat 6, 8620 Nieuwpoort tot
uitbreiden bedrijfssite door verplaatsen tankplaats, voorzien van bijkomende verhardingen voor
parkeerplaatsen, rooien bomenrij en aanleg groene bufferzone, gelegen Schoorbakkestraat 8, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd., Sectie B nr(s) 0014F, 0015A, 0014E en 0014D.
(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 Park worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Evenementen)

10.
Een factuur in het kader van het zomerfeest voor het personeel wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Evenementen)

11.
Verschillende facturen in het kader van de vuurwerken 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

12.

Het College organiseert een bezoek aan de Sint voor het personeel en hun kinderen.

(Communicatie)

13.
Het College biedt een echtpaar een ontvangst aan in de raadzaal om hun gouden jubileum te
vieren.

(Cultuur)

14.
Aan het College wordt gevraagd om een kunstendag voor kinderen te organiseren samen met
Stapwest en Westhoekacademie Koksijde.
(Cultuur)

15.
Aan het College wordt gevraagd om een kerstconcert te organiseren in de SintBernarduskerk.
(Cultuur)

16.
Het College beslist over de aanvraag om een spektakel met een mobiele beiaard te
organiseren.
(Cultuur)

17.

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

(Toerisme)

18.
Een factuur voor de ritten van het toeristisch treintje in het kader van het weekmenu zomer
2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

19.
Er wordt een nieuwe titularis in het ambt van bijzondere leermeester NCZ aangesteld vanaf 4
september 2019 voor 5/24 in een tijdelijk andere opdracht voor de duur van een ziekteverlof.
(Gemeenteschool)

20.
Het College keurt de onkosten verbonden aan de organisatie van de bosklassen van de
gemeenteschool De Pagaaier goed.
(Bevolking & Burgelijke stand)

21.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar zijn nieuwe verblijfplaats en er wordt een nieuwe
inwoner ingeschreven op het adres waar je nog steeds onterecht ingeschreven staat, wordt je
ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

22.

Het College neemt op vraag van betrokkene de tijdelijke concessie voor het urnenveld terug.

(Bevolking & Burgelijke stand)

23.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.

Het College kent de thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden (derde kwartaal 2019) toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adresverandering wordt men na geruime tijd
ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)
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27.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Veiligheid & Preventie)

28.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de Indoor
Rommelmarkt in de Vismijn op 26 oktober 2019.
(Veiligheid & Preventie)

29.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de herdenking van de
Slag van Ramskapelle op 26 oktober 2019.
(Veiligheid & Preventie)

30.
Het College keurt het ontwerp van de politieverordening voor het bezetten van het privatief
gebruik van het openbaar domein goed. Het dossier wordt geagendeerd op de volgende
gemeenteraad ter goedkeuring.
(Veiligheid & Preventie)

31.
Het College voert een tijdelijk verkeersreglement in naar aanleiding van de Halloweentocht op
31 oktober 2019.
(Secretarie)

32.
Aan het College wordt gevraagd om de verhuur van het pakhuis nr. 8 aan Fresh Fish Invest
goed te keuren.
(Aankoopdienst)

33.

De opdracht tot het leveren van strooizout voor de winterperiode 2019-2020 wordt gegund.

(Aankoopdienst)

34.
De overeenkomst voor het leveren van verf en toebehoren voor het dienstjaar 2020 wordt
verlengd.
(Aankoopdienst)

35.
De aankoop van een boomzaag en telescopische snoeizaag voor de groendienst wordt
goedgekeurd. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de
onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

36.
Het bestek voor de levering van bureelbenodigdheden en toners voor de dienstjaren 20202021-2022 wordt goedgekeurd. Verschillende kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd tot
deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

37.
Het College start een dossier op tot aankoop van een containerklas voor de gemeentelijke
basisschool.
(Aankoopdienst)

38.
De concessie voor het uitbaten van een Almhut te Nieuwpoort-Bad van 13 december 2019
t.e.m. 5 januari 2020 wordt toegewezen.
(Aankoopdienst)

39.
De overeenkomst voor het drukken van de infobrochure Nieuwpoort Uw Stad wordt verlengd
met vijf edities.
(Aankoopdienst)

40.
Het College keurt het bestek "Reinigen ramen van diverse stadsgebouwen 2020" goed.
Verschillende kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd tot deelname aan de
onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

41.
De opdracht tot de aankoop van rolcontainers voor gebruik tijdens evenementen wordt
gegund.
(Aankoopdienst)
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42.
De contracten voor het overbrengen en verwerken van afvalstoffen (recyclagepark) worden
gegund voor de periode 2020-2021-2022.
(Aankoopdienst)

43.
De huur van de koelinstallatie voor veilinghal stedelijke vismijn wordt verlengd tot maximaal 31
oktober 2019.
(Aankoopdienst)

44.
De overeenkomst voor het ontwerpen van de infobrochure Nieuwpoort Uw Stad wordt
verlengd voor vijf edities.
(Aankoopdienst)

45.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 39 - goed.
(Aankoopdienst)

46.
Het bestek voor de levering van onderhoudsproducten en materialen voor de dienstjaren
2020-2021-2022 wordt goedgekeurd. Verschillende kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd tot
deelname aan de onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

47.
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.
(TD - Cel Gebouwen)

48.
Een factuur voor het leveren en plaatsen van twee nieuwe poorten voor de reddingsdienst
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

49.
De opdracht voor het heropvoegen, bijwerken en volledig reinigen van de inkomtrap van het
stadhuis wordt gegund.
(TD - Cel Gebouwen)

50.
FASE 2: CONDITIEMETING VAN 12 GEBOUWEN VOLGENS DE NEN2767 GOEDKEURING GUNNING.
(TD - Cel Gebouwen)

51.
De opdracht voor het leveren, plaatsen en afwerken van het zitmeubel en folderdisplay in het
stadhuis wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

52.
De factuur betreffende de werken uitgevoerd in de periode 1 december 2018 t.e.m. 31
december 2018 in de Ramskapellestraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

53.

Het College verleent toelating om een oprit op het openbaar domein heraan te leggen.

(TD - Cel Wegen)

54.
Het College beslist over een aanvraag betreffende het verbreden van een bestaande oprit van
de woning.
(TD - Cel Milieu)

55.
Het College beslist over de kandidatuurstelling om de Eneco Clean Beach Cup op 22 maart
2020 te organiseren.
(TD - Cel Milieu)

56.

De regeling voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen in 2020 wordt goedgekeurd.

(TD - Cel Milieu)

57.

Het College keurt de aankoop van herbruikbare bekers goed.

(TD - Cel Milieu)
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58.

Het College kent een toelage toe voor het vervoer van gekwetste vogels en wilde dieren.

(TD - Cel Milieu)

59.
Muziek/2019/25: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Verkiezingen Prins en Prinses Carnaval WestVlaanderen op 5 oktober 2019 in Kaaiplein 2 (Iselandzaal)
(TD - Cel Milieu)

60.
Het College neemt akte van een studie in het kader van een verlengingsovereenkomst van
I.V.V.O.
(TD - Cel Milieu)

61.

Het College schrapt een risicogrond.

(Personeelsdienst)

62.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

63.
De functie van voltijds administratief deskundige (B1-B3) ten behoeve van de financiële dienst
in contractueel verband wordt opengesteld. Het College gaat over tot een vereenvoudigde
selectieprocedure voor de invulling van bovenstaande functie.
(Personeelsdienst)

64.
Verschillende kandidaten worden toegelaten tot de examenprocedure voor de aanleg van een
werfreserve voor de functie van voltijds HR-manager (A4a-A4b) in statutair verband.
(Financiële Dienst)

65.
Een factuur voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze ten onrechte werd
uitgeschreven.
(Financiële Dienst)

66.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen - Aanslagjaar
2019 - Generatie 6 - wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

67.

De aankoopfacturen voor de week 38 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

68.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen - Aanslagjaar
2019 - Generatie 7 - wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

69.
Een openstaande vordering betreffende het grond- en pandendecreet wordt in onwaarde
gezet.
(Financiële Dienst)

70.

Een openstaande vordering wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

71.

Een parkeerretributie wordt in onwaarde gezet omdat deze onterecht uitgeschreven werd.

(Financiële Dienst)

72.
Stad Nieuwpoort verleent geen volmacht aan de Vennootschap inzake de garantieverklaring
strategische participaties.
(Financiële Dienst)

73.

De aankoopfacturen voor de week 39 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

74.
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt vastgesteld. Het dossier
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
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(Financiële Dienst)

75.
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Bernarduskerk wordt vastgesteld. Het dossier wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

76.
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Georgiuskerk wordt vastgesteld. Het dossier wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

77.
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Laurentiuskerk wordt vastgesteld. Het dossier
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

78.
Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstand woningen en/of gebouwen om
redenen dat het pand minstens zes maanden gebruikt wordt volgens functie.
(Financiële Dienst)

79.

Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstand woningen en/of gebouwen.

(Financiële Dienst)

80.
Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstand woningen en/of gebouwen om
redenen dat het pand minstens zes maanden gebruikt wordt volgens functie.
(Financiële Dienst)

81.
Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstand woningen en/of gebouwen om
redenen dat het pand minstens 6 maanden gebruikt wordt volgens functie.
(Financiële Dienst)

82.
Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstand woningen en/of gebouwen om
redenen dat het pand minstens zes maanden gebruikt wordt volgens functie.
(Financiële Dienst)

83.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen, aanslagjaar 2019,
generatie 8, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

84.
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 8 - wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

85.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT Aanslagjaar 2019 - Generatie 8 (Art. 4. - A & B: Aanlegrechten, laad- en losrechten) - wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

86.
Het College legt het belastingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen voor aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.
(Dienst Lokale Economie)

87.

Het College keurt een wijziging van de statuten van de Lokaal Economische Raad goed.

(Dienst Lokale Economie)

88.
Het College keurt het voorstel voor een eindejaarsactie 2019 voor de Nieuwpoortse
handelaars goed.
(Dienst Lokale Economie)

89.
Het College legt het ontwerp van het reglement nachtwinkels, CBD shops en private bureaus
voor telecommunicatie voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
(Onthaal)
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90.
Verschillende facturen in het kader van de Nationale Hulde worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Secretarie)

91.

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

