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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 22 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 22 oktober 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Secretarie)

1.
Dossier in verband met een individueel personeelslid - wordt niet ter kennis gebracht van nietraadsleden.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/182: 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 kalleien voorgevel, gelegen Justus Van Clichthovenstraat 62, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0065R3.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/183: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Lemmens-Vanacker, Marktstraat 34, 8620 Nieuwpoort tot kalleien
voorgevel, gelegen Justus Van Clichthovenstraat 64, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
1° Afd., Sectie A nr. 0065F3.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/134: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Hoprom Invest, Beneluxpark 27A, 8500 Kortrijk tot bouwen
residentie 'The Green' na afbraak bestaande bebouwingen, gelegen Lefebvrestraat 15, Franslaan 84
en 86 en Benjaminstraat 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s)
0122N, 0122P, 0122R, 0122S en 0122L.
(Omgeving)

5.
O/2019/186: Aktename melding van Goekint Bart, Archimedestraat 19, 8400 Oostende voor
exploitatie schaatspiste Nieuwpoort 2019/2020 te Marktplein, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0000 (openbaar domein).
(Omgeving)

6.
O/2019/174: Aktename melding op naam van mevr. Vanhaecke Isabelle, Hemmestraat 63,
8620 Nieuwpoort voor opvang, genezing en herplaatsing Engelse bulldogs te Hemmestraat 63, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie B nr. 0005A2.
(Omgeving)

7.
O/2019/175: Aktename melding op naam van de bvba Aannemingen Vanlerberghe,
Steenbakkerijstraat 5, 8600 Diksmuide van bronbemaling te Pieter Deswartelaan , 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0000 (openbaar domein).
(Omgeving)

8.
O/2019/176: Aktename melding van de bvba Aannemingen Vanlerberghe, Steenbakkerijstraat
5, 8600 Diksmuide voor bronbemaling fase 3 gelegen Albert I laan, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0000 (openbaar domein).
(Evenementen)

9.
Verschillende facturen in het kader van de Drivers Days worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

10.
Een factuur van VDS in het kader van de vorming van de animatoren van de
speelpleinwerking wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Jeugddienst)

11.
Het gebruik van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum wordt toegestaan volgens het
bestaande reglement aan MTB-club Mc Chouffe uit Middelkerke.
(Jeugddienst)

12.
Basisschool de Vierboete vraagt, voor de organisatie van hun carnavalfeest op 15 februari
2020, een vrijstelling van de huurprijs voor zaal Iseland.
(Sportdienst)

13.

Het College geeft toelating tot organisatie van quiz van de sportdienst op 29 november 2019.

(Sociaal Huis)

14.
Een factuur voor een babypakket, toegekend in kader van het project Domino, wordt
betaalbaar gesteld en goedgekeurd.
(Communicatie)

15.
Het College beslist over het vorderen van verschillende bedragen van handelszaken voor
reclame in het informatieblad Nieuwpoort Uw Stad.
(Communicatie)

16.

Het College keurt de druk van nieuwe persmappen voor de Dienst Communicatie goed.

(Cultuur)

17.
Verschillende facturen voor de organisatie van Picknick in het Park op 1 september 2019
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

18.
Verschillende facturen voor de organisatie van Picknick in het park op 1 september 2019
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

19.
Verschillende facturen voor de organisatie van de Kunstprijs 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

20.

Het College beslist over de organisatie van Nieuwjaarsconcerten.

(Cultuur)

21.
Het College biedt een financiële tussenkomst aan voor de leerlingen van de Stedelijke
Academie Westhoek op tickets voor de voorstelling Zwins in City.
(Cultuur)

22.
Het College keurt het gebruik van de stadslokalen aan verschillende verenigingen en
particulieren goed.
(Toerisme)

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

24.
De marketingmix ter promotie van het winters evenement Vrolijk Nieuwpoort 2019-2020 met
twee componenten, Winter Village en Winterhut, wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

25.
Er wordt ingetekend op het project Sail voor het bekomen van een subsidie waarbij twee
thema-avonden voor tweedeverblijvers in de Winterhut van Vrolijk Nieuwpoort worden georganiseerd.
(Toerisme)

26.
Een factuur inzake het drukken van affiches en flyers voor Halloweek 2019 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

27.
Een factuur inzake het produceren van zonnebrillen als gadget voor de Dienst Toerisme wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

28.
Een factuur inzake het distribueren van de eventpocket najaar 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

29.
Een factuur inzake de ontvangst van een delegatie van Durbuy in het kader van de jumelage
tussen Nieuwpoort en Durbuy wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

30.
Een factuur inzake het maken van videomateriaal ter promotie van en ter herinnering aan het
Reuze Feest 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

31.
Er worden 10 akzie-borden geplaatst verdeeld over 5 locaties aan de invalswegen van
Nieuwpoort ter promotie van de Sinterklaasparade op zondag 24 november 2019 gedurende 20
dagen voorafgaand aan het evenement.
(Toerisme)

32.
Een advertentie in de Westhoek Streekpocket 2020 ter promotie van Nieuwpoort en de
toeristische troeven wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

33.
Een factuur in het kader van het evenement Triootje aan de Westkust wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

34.

Een facebookcampagne ter promotie van de Nieuwpoort Trail wordt goedgekeurd.

(Toerisme)

35.
Het College legt een nieuw retributiereglement voor het plaatsen van betalende items op de
website vanaf januari 2020 voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Toerisme)

36.
De stad Nieuwpoort komt tussen in de kost voor de productie van signalisatiepalen voor de
bewegwijzering van en goedkeuring voor de installatie van signalisatie voor The Western Front Way
Via Sacra.
(Kinderboerderij)

37.
Het College geeft toestemming om een workshop handpoppen maken te laten doorgaan op
de kinderboerderij voor personeel en vrijwilligers educatie en hiervoor een budget te voorzien.
(Gemeenteschool)

38.
Aan het College wordt gevraagd om de abonnementen voor het schooljaar 2019-2020 goed te
keuren.
(Gemeenteschool)

39.
Aan het College wordt gevraagd de betrekkingen in wervingsambt in het gewoon
basisonderwijs vacant te verklaren met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2020.
(Bevolking & Burgelijke stand)

40.

Het College kent huwelijkspremies toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

41.

Het College behandelt nieuwe aanvragen voor de thuiszorgpremie.

(Bevolking & Burgelijke stand)

42.
Het College voegt een addendum toe aan het besluit over de ontgravingen op de
begraafplaats Nieuwpoort-Centrum (Oud gedeelte).
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(Bevolking & Burgelijke stand)

43.
Indien men nalaat zich in regel te stellen bij zijn adresverandering en het adres wordt
bewoond door een nieuwe inwoner, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

44.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

45.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

46.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Veiligheid & Preventie)

47.

Het College kent een premie voor inbraakpreventie toe.

(Veiligheid & Preventie)

48.

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

(Veiligheid & Preventie)

49.
Het College keurt een tijdelijk verkeersreglement goed voor het plaatsen van parkeerverbod
naar aanleiding van een evenement.
(Veiligheid & Preventie)

50.

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

(Veiligheid & Preventie)

51.
Het College keurt een tijdelijk verkeersreglement goed voor het plaatsen van parkeerverbod
en het nemen van verkeersmaatregelen naar aanleiding van het evenement.
(Veiligheid & Preventie)

52.

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

(Veiligheid & Preventie)

53.
Het College keurt een tijdelijk verkeersreglement goed voor het plaatsen van parkeerverbod
en het nemen van verkeersmaatregelen naar aanleiding van het evenement.
(Secretarie)

54.
Het College geeft de borgsom vrij in het kader van de beheers- en beleidscontrole voor de
stad Nieuwpoort, OCMW Nieuwpoort en AGB Nieuwpoort.
(TD - Groendienst)

55.
Voor de herinrichting groenzone Dudenhofenlaan wordt door middel van een aanbesteding
een aannemer belast met de uitvoering ervan.
(TD - Groendienst)

56.
Voor het scheren van hagen grondgebied Nieuwpoort, deel twee, werd door de aannemer een
vorderingsstaat opgemaakt. Het College keurt de vorderingsstaat goed.
(TD - Groendienst)

57.
Voor het opmaken van technische verslagen en sloopopvolgingsplannen werd een
raamovereenkomst opgemaakt voor de periode 2019/2020/2021.
(Aankoopdienst)

58.

Het College vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

59.
De technische dienst wenst 100 fietsbeugels aan te kopen om verspreid over het grondgebied
van Nieuwpoort te plaatsen.
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(Aankoopdienst)

60.
Het toeristisch beleid en de werking moet een leidraad hebben die gedragen wordt door de
volledige sector, zowel op bestuursniveau, de dienst zelf als door de private partners. Deze leidraad
wordt neergeschreven in een strategisch beleidsplan voor Toerisme Nieuwpoort voor de periode 2020
– 2025. Dit plan wordt geschreven door een externe partij die vertrouwd is met verschillende
onderzoeksmethoden en groot belang hecht aan input van het lokale bestuur, de betrokken
stadsdiensten en de private onderneming.
(Aankoopdienst)

61.
Er dient een aanbesteding te gebeuren voor het leveren van brandstoffen (benzine E10 en E5,
diesel B7 en rode diesel) voor de stads- en OCMW-voertuigen en machines, door middel van
tankkaarten voor de komende jaren. Het College keurt het bestek goed.
(Aankoopdienst)

62.
De elektriciens hebben veel klein materiaal nodig voor het uitvoeren van herstellingen aan
gebouwen, materiaal,...
Met een raamovereenkomst kunnen de noodzakelijke materialen onmiddellijk besteld worden voor het
uitvoeren van de herstellingen. Het College keurt deze raamovereenkomst goed.
(Aankoopdienst)

63.
Het College beslist tot de aankoop van bloembollen om de bloembakken op het grondgebied
Nieuwpoort te voorzien van zomerbeplanting.
(Aankoopdienst)

64.
De opdracht tot het plaatsen van een nieuwe draaipoort met beveiligd slot voor de kleuters
aan de ingang van de gemeentelijke basisschool De Pagaaier wordt gegund.
(Aankoopdienst)

65.
Het College keurt de aankoop van fietsen die ter beschikking zullen gesteld worden aan de
leden van het schepencollege goed. De leden van het schepencollege zullen vanuit een
voorbeeldfunctie in de mate van het mogelijke verplaatsingen op het grondgebied Nieuwpoort per fiets
doen. De opdracht tot het leveren van deze fietsen wordt gegund.
(Aankoopdienst)

66.
De huidige overeenkomst tot het schoonmaken van diverse stadsgebouwen loopt af op 31
december 2019. Om de continuïteit van de schoonmaak van de stadsgebouwen te verzekeren, wordt
er voorgesteld om deze opdracht voor het dienstjaar 2020 opnieuw uit te besteden.
(Aankoopdienst)

67.
Bij het binnenbrengen van de leasewagen van een personeelslid, bleek dat er blikschade was
aan het voertuig. Het personeelslid dient zelf in te staan voor de betaling van de herstellingskosten.
(Aankoopdienst)

68.
Er wordt voorzien in de aankoop van een zelfrijdende ontstruiker voor de groendienst. De
ontstruiker zal ingezet worden voor het maaien van struiken, hoog gras en onkruid, ... en zal een grote
meerwaarde met zich meebrengen voor de groendienst.
(Aankoopdienst)

69.
Het College beslist om kandidaat-leveranciers uit te nodigen voor de aankoop van 60.000
HDPE zakken voor de dienst openbaar domein.
(Aankoopdienst)

70.
De aankoop van 32 stapelbare stoelen voor workshops en schoolbezoeken in de
kinderboerderij wordt gegund.
(Aankoopdienst)

71.
Het College beslist om een boomzaag en telescopische snoeizaag aan te kopen voor de
groendienst.
(Aankoopdienst)

72.
Het College keurt de aankoop van nieuwe brandblustoestellen ter vervanging van afgekeurde
of vervallen brandblustoestellen goed.
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(Aankoopdienst)

73.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 41-42 - goed.
(TD - Ingenieur)

74.
Het College neemt akte van de borgstelling in het kader van de opdracht Onderhoud van
wegen op het grondgebied van Nieuwpoort 2019-2020.
(TD - Ingenieur)

75.
De ereloonnota 7 inzake de aanleg van een fietspad langs de N356 Ramskapellestraat wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

76.
De ereloonnota 8 inzake de aanleg van een fietspad langs de N356 Ramskapellestraat wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

77.

Verschillende facturen voor herstellingswerken worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

78.
De vorderingsstaat 6bis (eindafrekening) voor het vernieuwen van de Pieter Braeckelaan
tussen E. Coppietersstraat en J. Van Clichthovenstraat wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Gebouwen)

79.
Het College keurt de aangepaste schetsontwerpplannen van het nieuwe sportcomplex en de
opdracht voor AVA & Partners om te starten aan het voorontwerp goed met inachtname van de
suggesties van Inter en de brandweer.
(TD - Cel Gebouwen)

80.

De offerte voor het herstel van het lek aan de Beieaardtoren wordt goedgekeurd.

(TD - Cel Gebouwen)

81.

Een factuur voor het uitvoeren van schilderwerken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

82.
De werken voor het behandelen van roest aan de ramen van het Petanquelokaal worden
gegund aan de aanneming van het raamcontract schilderwerken.
(TD - Cel Gebouwen)

83.
De gemeenteraad keurde het bestek voor de gevel- en raamrenovatie van villa Hurlebise
goed. Na deze goedkeuring van het definitief ontwerp heeft de ontwerper recht op het voor dit deel
verschuldigd ereloon. De ingediende ereloonfactuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

84.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 36 m datakabel,
waarvan 9 m in buis.
(TD - Cel Wegen)

85.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 52 m datakabel.

(TD - Cel Wegen)

86.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 240 m datakabel in
synergie met wegenwerken.
(TD - Cel Wegen)

87.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het wegnemen van 3 koppelputten en
het vernieuwen door 1 nieuwe koppelput.
(TD - Cel Wegen)

88.

Het College verleent een vergunning aan VDDproject voor het uitvoeren van sonderingen.
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(TD - Cel Wegen)

89.
Het college verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 421 m nieuw
distributienet in synergie met wegenwerken.
(TD - Cel Wegen)

90.
De W.V.I. heeft een totem geplaatst in de Ramskapellestraat, hoek Toevluchtweg. Het
aansluiten op het laagspanningsnet is ten laste van de stad. De werken worden uitgevoerd door de
distributienetbeheerder Fluvius.
(TD - Cel Wegen)

91.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 88 m gasleiding,
Laagspanningsnet en middenspanning.
(TD - Cel Wegen)

92.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 1.800 m
datakabel en 1 aansluitput.
(TD - Cel Wegen)

93.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 255 m
laagspanningsnet.
(TD - Cel Wegen)

94.
Het College verleent een vergunning aan Aquafin voor het maken van boringen en
sonderingen n.a.v. een sanering.
(TD - Cel Wegen)

95.
De vorderingsstaat voor de uitgevoerde werken van de THV Seru - Vanlerberghe voor de
periode van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 wordt goedgekeurd.
(Stedenbouw Algemeen)

96.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het bouwen
van een appartementsgebouw goed.
(Stedenbouw Algemeen)

97.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het bouwen
van een appartementsgebouw goed.
(Stedenbouw Algemeen)

98.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het uitbreiden
van een ééngezinswoning met handel goed.
(Stedenbouw Algemeen)

99.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

100.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

101.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

102.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

103.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
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(Stedenbouw Algemeen)

104.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het uitvoeren
van rioleringswerken goed.
(Stedenbouw Algemeen)

105.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het uitvoeren
van werkzaamheden goed.
(Stedenbouw Algemeen)

106.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(TD - Cel Milieu)

107.
Het College kent een toelage toe voor het voorzien van een hemelwater- en
infiltratievoorziening.
(Personeelsdienst)

108.

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

(Personeelsdienst)

109.

Aan de vrijwilligers van de school Sint-Joris wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

110.

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

(Personeelsdienst)

111.

Aan de vrijwilligers van het zwembad wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.

(Personeelsdienst)

112.
Er wordt een verlenging aangevraagd voor de waarnemende functie diensthoofd binnen de
sportdienst.
(Personeelsdienst)

113.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

114.
Het diensthoofd toerisme vraagt een extra medewerker op C-niveau naar aanleiding van het
wegvallen van vast personeel (wegens ontslag, ziekte, ...). Het betreft een vereenvoudigde
selectieprocedure voor 1 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar.
(Personeelsdienst)

115.
De stageaanvraag voor de groendienst voor de periode van 2 december 2019 t.e.m. 6
december 2019, wordt goedgekeurd door het College.
(Personeelsdienst)

116.
Verschillende kandidaten worden toegelaten tot de examenprocedure voor de aanleg van een
werfreserve bij wijze van bevordering en bij wijze van aanstelling voor de functie van voltijds/deeltijds
poetsvrouw/-man (D1-D3).
(Personeelsdienst)

117.
Verschillende kandidaten worden toegelaten tot de examenprocedure voor de aanleg van een
werfreserve bij wijze van bevordering en bij wijze van aanstelling voor de functie van voltijds/deeltijds
technisch assistent (D1-D3) voor de dienst openbaar domein.
(Personeelsdienst)

118.
De uiterlijke inschrijvingsdatum voor de vereenvoudigde selectieprocedure van een voltijds
administratief deskundige (B1-B3) ten behoeve van de financiële dienst dient gewijzigd te worden
naar een nieuwe datum.
(Financiële Dienst)

119.

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

120.
Het kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

121.
Een kohierartikel voor de belasting op het te huur stellen van kamers wordt in onwaarde
gebracht omdat deze op de verkeerde belastingplichtige werd opgesteld.
(Financiële Dienst)

122.
Bepaalde artikels van de belasting op het innemen van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2019 worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte
geheven werd.
(Financiële Dienst)

123.
Voor het derde kwartaal 2019 wordt er een retributie ten bedrage van 1.800,00 euro
aangerekend voor het gebruik van de koelcel van de stedelijke vismijn.
(Financiële Dienst)

124.
Verschillende aanslagen inzake de tweede verblijfsbelasting, aanslagjaar 2018 en 2019
worden in onwaarde gebracht.
(Financiële Dienst)

125.
Retributies op het parkeren in een zone voorbehouden voor houders van een gemeentelijke
parkeerkaart worden in onwaarde geplaatst om reden dat betrokkenen op het moment van de
vaststelling over een geldige parkeerkaart beschikten.
(Financiële Dienst)

126.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

127.

De lijst van de aankoopfacturen (lijst 314) wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

128.
Een kohierartikel inzake de belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken met handelskarakter wordt in onwaarde gezet omdat deze dubbel werd
aangerekend.
(Financiële Dienst)

129.
Een bezwaar op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar
2017 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

130.
Een bezwaar op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar
2018 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

131.
Het kohier belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten
op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, voor het aanslagjaar 2019 generatie 9, wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

132.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2019 generatie 10, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

133.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2019 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
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(Financiële Dienst)

134.
Bepaalde kohierartikels van de belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan
500 BT en voor binnenvaartschepen worden in onwaarde gezet omdat de belasting foutief werd
berekend.
(Financiële Dienst)

135.

De lijst van de aankoopfacturen (lijst 316) wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

136.

Het College neemt akte van een arrest inzake de tweedeverblijfsbelasting, aanslagjaar 2017.

(Financiële Dienst)

137.
Er wordt een aanpassing van de bestaande leningsovereenkomst transactiekredieten
investeringsportefeuille 2016 ten gunste van het AGB Vrije Tijd doorgevoerd. Deze aanpassing moet
ter goedkeuring overgelegd worden aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

138.
Er wordt een leningsovereenkomst van de transactiekredieten investeringsportefeuille 2018
ten gunste van het AGB Vrije Tijd vastgesteld. Deze overeenkomst dient ter goedkeuring worden
overgelegd aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

139.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling voor het betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

140.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling voor het betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

141.

De aankoopfacturen uit lijst 318 worden goedgekeurd voor betaling.

(Financiële Dienst)

142.
De toelage 2019 voor de vriendenkring Stadspersoneel wordt vastgesteld en aan de
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

143.
Het College keurt de stopzetting van een marktabonnement goed naar aanleiding van het
overlijden van de desbetreffende marktkramer.
(Financiële Dienst)

144.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling van het betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

145.
Het College stelt het vierde belastingkohier belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019,
vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Dienst Lokale Economie)

146.
doel.

Het College behandelt een aanvraag voor het organiseren van een tombola voor het goede

(Dienst Lokale Economie)

147.
Een aantal wekelijkse vrijdagmarkten dienen verplaatst te worden naar aanleiding van de
jaarlijkse kerstmarkt op het marktplein.
(Dienst Lokale Economie)

148.
De Sint-Michielskermis 2019 wordt geëvalueerd. Verschillende bedragen worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Voor inzage in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld kunt u een verzoek richten aan de algemeen
directeur (benoit.willaert@nieuwpoort.be).
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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

