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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 5 NOVEMBER 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 5 november 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Een factuur inzake het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

2.
De studieopdrachten, gegund aan de W.V.I., tot het opmaken van het GRUP Nieuwpoort Bad,
GRUP Floreal en GRUP Vierbarke worden stopgezet.
(Omgeving)

3.
De studieopdrachten, gegund aan de bvba Geomex, tot het opmaken van het GRUP
Groenendijk Noord - Ysermonde en GRUP Groenendijk Noord - Simli - aanpassing worden stopgezet.
(Omgeving)

4.
Het College gaat over tot de terugbetaling van de belasting op ontbreken van parkeerplaatsen
na affectatie van een garage aan een appartement (doss. 09/152).
(Omgeving)

5.
Het College keurt de factuur van de advocaat in het kader van Site Swartes fabriek goed en
stelt deze betaalbaar.
(Omgeving)

6.
Het College keurt de factuur GD&A i.v.m. opmaken reglement vakantiewoningen goed en stelt
deze betaalbaar.
(Omgeving)

7.

Het College neemt akte van de agenda van de vergadering Gecoro op 3 december 2019.

(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/95: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Residentie, Marktstraat 20 bus 1, 8460 Oudenburg tot
verkavelen grond in 4 loten voor woningen en 8 loten voor garages, gelegen Pelikaanstraat 10, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0044C9.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/160: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Devos-Bulcke, Arsenaalstraat 33A, 8620 Nieuwpoort tot slopen
van een woning en bouwen van een tuinmuur, gelegen Potterstraat 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., sectie B, nr. 0789S.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/153: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan De Rese-Cordy, Diksmuidse Weg 7, 8620 Nieuwpoort tot de
functiewijziging van een woning naar solitaire vakantiewoning, gelegen Diksmuidse Weg 3, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr 0108D.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/193: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Appelmans An, John Youngestraat 19, 9090 Melle tot vellen
boom in voortuin, gelegen Mosweg 6, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie
D nr. 0472W9.
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(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/163: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Janssens Benny, Nijverheidstraat 9, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen van een prefabgarage, gelegen André De Zaeyerstraat, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0048E34.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/154: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Vanneuville-Deschoolmeester, Marktstraat 7, 8620 Nieuwpoort tot
uitbreiding van een handelwoning na sloop bijgebouw en aanbouw, gelegen Marktstraat 7, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0950H.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2019/166: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het vergunnen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Bouwonderneming Norre-Degraeve, Toevluchtweg 1,
8620 Nieuwpoort tot verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Kokstraat 29, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0421D.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2019/188: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer Dochy Frank, Coupe Gorgestraat 1, 8620 Nieuwpoort tot
aanleg verharding in voortuin, gelegen Coupe Gorgestraat 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0129Z.
(Evenementen)

16.
Een factuur in het kader van de gezonde personeelsnamiddag wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

17.
Het College keurt een factuur in het kader van de Dag van de Garnaal goed en stelt ze
betaalbaar.
(Evenementen)

18.

Het College keurt facturen in het kader van Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt deze betaalbaar.

(Evenementen)

19.
Het College keurt facturen in het kader van de organisatie van de Oesterbeurs goed en stelt
deze betaalbaar.
(Jeugddienst)

20.
MACW vraagt toestemming om de polyvalente zaal te gebruiken voor hun nieuwjaarsreceptie
op 25 januari 2020.
(Jeugddienst)

21.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor het lidmaatschap bij de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerking voor het jaar 2020.
(Jeugddienst)

22.
Het College keurt een factuur betreffende levering maaltijden speelpleinwerking (maand
augustus) goed en stelt deze betaalbaar.
(Jeugddienst)

23.
De factuur voor de najaarsvorming van het Lokaal Overleg Kinderopvang van Lifeguard wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

24.
Het eerste deel van de facturen voor de Dag van de Jeugdbeweging wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld..
(Jeugddienst)

25.
De facturen voor de aankoop van geschenken n.a.v. de Dag van de Onthaalouder worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Sportdienst)

26.
Het College keurt een aanpassing van de subsidie voor de huur van accommodatie voor
erkende Nieuwpoortse sportclubs met jeugdwerking, goed en legt het dossier over aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.
(Sociaal Huis)

27.
Een factuur voor een babypakket, toegekend in kader van het project Domino, wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

28.

Het College steunt de aanvraag voor jaarlijkse bijdrage voor de MUG-helikopter.

(Sociaal Huis)

29.

Nieuwpoort wordt een pleegzorggemeente en voorziet in dat kader enkele acties.

(Sociaal Huis)

30.
Het College keurt de factuur inzake de 'bouwen aan zelfvertrouwen deel 2'-infosessie goed en
stelt deze betaalbaar.
(Sociaal Huis)

31.
Verschillende facturen voor de organisatie van de tiendaagse geestelijke gezondheid worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

32.

Een factuur inzake Sabam 2016 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Cultuur)

33.
Het College stelt een extra leerkracht aan voor de Westhoekacademie beeldatelier 3e graad
jongeren afdeling Nieuwpoort.
(Cultuur)

34.
goed.

Het College keurt het gebruik van de lokalen aan verschillende verenigingen en particulieren

(Toerisme)

35.
Een factuur voor het leveren van bedrukte T-shirts voor de Sint-Bernardusfeesten 2019 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

36.
Een factuur inzake gebuiksmateriaal voor de Promostand voor de Dienst Toerisme op de
Belgian Boat Show Flow wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

37.

Het College keurt de aankoop van een nieuw stadsplan van Nieuwpoort goed.

(Toerisme)

38.
Het College stelt een factuur voor de muzikale seniorennamiddag van 19 november 2019
betaalbaar.
(Toerisme)

39.
goed.

Het College keurt het programma van de toneelnamiddag voor senioren op 14 december 2019

(Toerisme)

40.
Een factuur voor het leveren van wimpels voor de Reuze Strandspelen wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

41.
Een factuur voor het produceren van 1 forex paneel ter promotie van de Oesterbeurs 2019
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

42.
Een factuur voor het drukken van de evenementenpockets najaar 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

43.
Een factuur voor het drukken van flyers ter promotie van de Sinterklaasparade wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

44.
Er wordt een vervanger aangesteld voor de titularis vijfde leerjaar die afwezig is wegens
ziekteverlof.
(Gemeenteschool)

45.
Er wordt een vervanger aangesteld voor de titularis zesde leerjaar die afwezig is wegens
ziekteverlof.
(Gemeenteschool)

46.
Een onderwijzer wordt tijdelijk aangesteld in het lerarenplatform aan de gemeentelijke
basisschool De Pagaaier.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

47.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

48.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

49.

Het College kent een huwelijkspremie toe.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

50.

Het College beantwoordt de vraag inzake archeologische onderzoeken.

(Bevolking & Burgelijke stand)

51.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adreswijziging en er wordt door de politie
bevestigd dat het adres van inschrijving onbewoond is, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

52.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adresverandering en het adres van
inschrijving blijkt niet bewoonbaar te zijn, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

53.
Indien men nalaat zich rechtmatig af te schrijven naar zijn nieuwe woonplaats wordt men na
negatief onderzoek naar een eventuele nieuwe woonplaats ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

54.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

55.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar zijn nieuwe woonplaats en er geen nieuwe
woonplaats bij ons gekend is, wordt betrokkene ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

56.
Het reglement op de geboortepremie wordt besproken. Het College beslist het dossier over te
maken aan de Raad met het voorstel om het bedrag van de geboortepremie vanaf 2020 te
verdubbelen.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

57.
Er wordt voorgesteld om de premie op het voorhuwelijkssparen en huwelijkspremie af te
schaffen vanaf 1 januari 2020. Het College beslist het dossier over te maken aan de Raad voor
besluitvorming.
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(Bevolking & Burgerlijke stand)

58.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adresverandering wordt men na geruime tijd
ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

59.

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

(Veiligheid & Preventie)

60.

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

(Veiligheid & Preventie)

61.

Het College keurt een parkeer- en verkeersverbod goed naar aanleiding van filmopnames.

(Veiligheid & Preventie)

62.
Het College keurt een parkeerverbod goed naar aanleiding van de Halloweenshopping op 30
oktober 2019.
(Veiligheid & Preventie)

63.

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

(Veiligheid & Preventie)

64.

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

(Veiligheid & Preventie)

65.

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

(Veiligheid & Preventie)

66.

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

(Veiligheid & Preventie)

67.

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

(Veiligheid & Preventie)

68.

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

(Veiligheid & Preventie)

69.

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

(Veiligheid & Preventie)

70.

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

(Veiligheid & Preventie)

71.
Het College keurt een parkeermaatregel goed voor de muzikale namiddag senioren op 19
november 2019.
(Veiligheid & Preventie)

72.
Het College keurt een verkeersmaatregel goed voor het evenement Grootoudersfeest
gemeenteschool de Pagaaier op 15 november 2019.
(Veiligheid & Preventie)

73.

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

(Veiligheid & Preventie)

74.

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

(Veiligheid & Preventie)

75.

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

(Veiligheid & Preventie)

76.

Het College keurt een parkeermaatregel goed voor het evenement Foodfront 2019.
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(Veiligheid & Preventie)

77.

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

(Secretarie)

78.
Een concessie in de handelshaven wordt eind dit jaar stopgezet. Er wordt voorgesteld om in
deze loods het renovatieproject Watson II te laten doorgaan.
(Secretarie)

79.
Aan het College wordt gevraagd om het samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
(Secretarie)

80.
Aan het College wordt gevraagd om de procedure tot verkoop bij openbaar opbod voor de
pastoriewoning te Nieuwpoort-Bad op te starten.
(Secretarie)

81.
Aan het College wordt gevraagd om het ontwerpcompromis met betrekking tot de aankoop
van zaal Cardijn goed te keuren.
(Secretarie)

82.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 4 december 2019 en dit ter goedkeuring voor te leggen
aan de Raad.
(Secretarie)

83.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv dd. 10 december 2019 en dit ter goedkeuring voor te leggen aan
de Raad.
(Secretarie)

84.
Aan het College wordt gevraagd om de afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en het
stadsbestuur Nieuwpoort ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
(Secretarie)

85.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van de I.W.V.A. dd. 10 december 2019.
(Secretarie)

86.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering dd. 10 december 2019 van Fluvius.
(Secretarie)

87.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering in buitengewone zitting dd. 9 december 2019 van Infrax West.
(Secretarie)

88.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering in buitengewone zitting dd. 12 december 2019.
(TD - Groendienst)

89.
Voor het Prins Mauritspark en het Maritiem Park zijn bewegingstoestellen voorzien. De
technische Dienst maakte hiervoor een bestek voor het leveren en plaatsen. Het dossier wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(TD - Groendienst)

90.
Voor groenonderhoudswerk werd door de aannemer een zesde onderhoudsstaat opgemaakt
voor de periode september 2019. Het College keurt deze vorderingsstaat goed.
(Aankoopdienst)

91.

Het College beslist om 20 moestuinbakken aan te kopen voor de volkstuintjes.

blz. 7

(Aankoopdienst)

92.
Vanaf 1 januari 2020 is het voor overheden verboden om nog wegwerpbekers te gebruiken op
evenementen. Daarom gaat het stadsbestuur over tot de aankoop van herbruikbare bekers.
(Aankoopdienst)

93.
Het betreft de aankoop van een multifunctioneel meettoestel dat gebruikt kan worden door
meerdere medewerkers van de technische dienst. Het toestel kan gebruikt worden bij inventarisatie,
opmetingen, controle werken,...
(Aankoopdienst)

94.
Het College beslist om HDPE-zakken aan te kopen voor de cel netheid om te gebruiken voor
het ledigen van de vuilnisbakken.
(Aankoopdienst)

95.

De ophaling van metaalafval voor september 2019 wordt aangerekend.

(Aankoopdienst)

96.
Het College beslist om gootborstels en onkruidborstels aan te kopen voor de veegmachines
van de dienst netheid.
(Aankoopdienst)

97.
Het College beslist om een contract af te sluiten voor het onderhoud en lektest van de
koelcellen in de vismijn.
(Aankoopdienst)

98.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor het ophangen en afhalen van de
windzakken aan het kunstwerk "Le vent souffle oú il veut".
(Aankoopdienst)

99.
Er wordt een nieuw voertuig type kleine bestelwagen voor de schilders aangekocht. Hun
vorige voertuig diende uit dienst gehaald te worden na een ongeval.
(Aankoopdienst)

100.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 43-44 - goed.
(Informatica)

101.
Het College gaat over tot de aankoop van het pakket FileMaker Pro 18 Advanced Education.
Dit pakket zal gebruikt worden voor het schrijven van een rapporteringsapp voor gebruik binnen
gemeenteschool De Pagaaier.
(Informatica)

102.
Om het stadsbestuur te voorzien van de mogelijkheid tot een lange termijn archivering van de
backups wenst het stadsbestuur over te gaan tot de aankoop van een bijkomende backup & disaster
recovery appliance.
(Informatica)

103.

Bijkomende software voor backupinfrastructuur wordt aangekocht.

(Informatica)

104.
Om het beheer van de begraafplaats te optimaliseren voor zowel de dienst bevolking als de
uitvoerende technische diensten wenst het stadsbestuur over te gaan tot de aankoop van
gespecialiseerde software.
(TD - Ingenieur)

105.
Het betreft de definitieve overname van de vernieuwing van de vernieuwing van de Pieter
Braeckelaan tussen E. Coppieterstraat en J. Van Clichthovenstraat.
(TD - Ingenieur)

106.
Het College keurt de betaalbaarstelling van facturen voor herstellingskosten aan
ondergrondse afvalcontainers goed.
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(TD - Ingenieur)

107.
Het College keurt de verrekening nummer 1 van het vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen
de Zeedijk en de Albert I Laan goed.
(TD - Ingenieur)

108.

Het College stelt de ereloonnota 2 inzake de aanstelling van een advocaat betaalbaar.

(TD - Ingenieur)

109.
Het College keurt de ereloonnota 2 van de advocaat in het kader van de ondergrondse
afvalcontainers - Site Vlaanderenstraat goed en stelt deze betaalbaar.
(TD - Cel Gebouwen)

110.
Een factuur van het ereloon van de architect voor de sloop van het Klein Gewin wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

111.
Het College keurt de nieuwe verlichting van de inkomhal, de elektrische en sanitaire
aanpassingen voor het installeren van de nieuwe onthaalbalie goed.
(TD - Cel Wegen)

112.

Het College behandelt een aanvraag om een nieuwe oprit aan te leggen op openbaar domein.

(TD - Cel Wegen)

113.
Het College keurt de factuur van Fluvius wat betreft het plaatsen van een feestverlichtingsnet,
feestverlichtingsinstallaties en diverse leidingen in de Oostendestraat fase 2 goed.
(TD - Cel Wegen)

114.
Het College keurt de factuur betreffende de uitgevoerde werken in de periode 1 februari 2019
t.e.m. 28 februari 2019 goed.
(TD - Cel Wegen)

115.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 5 5m DS-lijn voor
kabeltelevisie in de Astridlaan.
(TD - Cel Wegen)

116.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 55 m
telecommunicatiekabel in de Astridlaan.
(TD - Cel Wegen)

117.
Het College beslist om de voorlopige overname van de wegeniswerken van de verkaveling
d'Arkevallei te aanvaarden.
(TD - Cel Wegen)

118.
Fluvius heeft een offerte ingediend om een paaltje te plaatsen om een bijkomende aansluiting
voor sfeerverlichting te voorzien in de Astridlaan.
(TD - Cel Wegen)

119.
Fluvius heeft een offerte ingediend om een paaltje te plaatsen voor een bijkomende
aansluiting sfeerverlichting in de Albert I laan ter hoogte van de rotonde Hendrikaplein.
(TD - Cel Wegen)

120.
Het College keurt een aanvraag om het bestaande pad naar de voordeur, groot 1,50 m breed
x 2,50 m diep, te vernieuwen met kasseien.
(Stedenbouw Algemeen)

121.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van het uitvoeren
van rioleringswerken in de Kerkstraat-Onze Lieve Vrouwstraat.
(Stedenbouw Algemeen)

122.
Het College keurt een plaatsbeschrijving van een wegenis naar aanleiding van uitvoeren van
werkzaamheden aan de openbare weg goed.
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(Stedenbouw Algemeen)

123.
Het College keurt de factuur GD&A i.v.m. opmaken reglement automaten goed en stelt deze
betaalbaar.
(Stedenbouw Algemeen)

124.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

125.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Stedenbouw Algemeen)

126.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(TD - Cel Milieu)

127.
Muziek/2019/27: Toelating tot het spelen van muziek waarvoor een muziekvergunning nodig is
tijdens het evenement Breugelfeesten Vlaams belang Nieuwpoort op 16 november 2019 in
Recolettenstraat 47 (zaal De Beiaard)
(TD - Cel Milieu)

128.
Het College keurt de aanvraag voor het spelen van een verhoogd geluidsniveau voor het
evenement "Carnavalsfeest" goed.
(TD - Cel Milieu)

129.
Het College neemt akte van het jaarrapport voor het exploitatiejaar 2018 betreffende het
terugstorten van baggerspecie in het Spaarbekken.
(TD - Cel Milieu)

130.

Het College beslist over de verdeling van de afvalkalenders voor het jaar 2020.

(Personeelsdienst)

131.
De vaste benoeming wordt na een proefperiode van 6 maanden per 1 juli 2019 toegekend aan
de coördinator van de technische uitvoeringsdienst.
(Personeelsdienst)

132.
De vaste benoeming wordt na een proefperiode van 6 maanden per 1 juli 2019 toegekend aan
de ploegverantwoordelijke van de dienst netheid en recyclagepark.
(Personeelsdienst)

133.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

134.
Een student van de hogeschool Vives te Brugge wenst stage te lopen bij de dienst toerisme
van 27 januari 2020 tot 21 februari 2020. Het diensthoofd adviseert dit positief en vraagt om
goedkeuring.
(Personeelsdienst)

135.

Het College wenst akte te nemen van de besluiten van de Algemeen Directeur (juli 2019).

(Personeelsdienst)

136.
Het College wenst akte te nemen van de besluiten van de Algemeen Directeur (augustus
2019).
(Personeelsdienst)

137.
Er wordt voorgesteld om een waarnemende functie toe te kennen aan één van de
medewerkers van de dienst cultuur tijdens de afwezigheid van de cultuurfunctionaris (bevalling +
loopbaanonderbreking).

blz. 10

(Personeelsdienst)

138.
Een student bachelor in de opleiding "sociaal cultureel werk" vraagt om een stageplaats in de
jeugddienst. Het diensthoofd adviseert deze aanvraag positief en vraagt om goedkeuring.
(Personeelsdienst)

139.
In het kader van een vereenvoudigde selectieprocedure wordt een technisch assistent
aangesteld ten behoeve van de vismijn voor de periode van 1 jaar (eventueel verlengbaar met 1 jaar).
(Personeelsdienst)

140.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

141.
Aan de vrijwilligers van de dienst lokale economie wordt een vrijwilligersvergoeding
toegekend.
(Personeelsdienst)

142.

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

(Personeelsdienst)

143.

Het College kent aan de vrijwilligers van het stedelijk zwembad een vrijwilligersvergoeding toe.

(Personeelsdienst)

144.

Het College kent aan de vrijwilligers van de dienst cultuur een vrijwilligersvergoeding toe.

(Personeelsdienst)

145.

Het College kent aan de vrijwilligers van de sportdienst een vrijwilligersvergoeding toe.

(Financiële Dienst)

146.

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

(Financiële Dienst)

147.
Het College keurt de opschorting van een marktabonnement goed naar aanleiding van
langdurige ziekte.
(Financiële Dienst)

148.

Het College keurt de opschorting van een marktabonnement goed naar aanleiding van ziekte.

(Financiële Dienst)

149.

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

(Financiële Dienst)

150.
Een artikel van de belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden
aanslagjaar 2019 wordt gedeeltelijk in onwaarde gezet omdat de belasting foutief werd berekend.
(Financiële Dienst)

151.
Het College besluit een kohierartikel van de belasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen in onwaarde te zetten omdat de belasting op de verkeerde
belastingplichtige werd opgesteld.
(Financiële Dienst)

152.
Het College besluit facturen 99/100893 – 2012/1724/VBB – VK1/2011/3470 in onwaarde te
brengen vermits er geen dividend meer beschikbaar is.
(Financiële Dienst)

153.
Het College besluit een kohierartikel van de algemene milieubelasting op bedrijven in
onwaarde te zetten omdat de onderneming werd stopgezet.
(Financiële Dienst)

154.
Het College behandelt een bezwaarschrift inzake de vaststelling van de belasting op tweede
verblijven, aanslagjaar 2019.
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(Financiële Dienst)

155.
Er wordt voorgesteld om in totaal 13 belastingreglementen en 23 retributiereglementen die
aflopen op 31 december 2019, voor te leggen aan de Gemeenteraad met de vraag om ze goed te
keuren voor de periode 2020-2025.
(Financiële Dienst)

156.
Het College behandelt een bezwaarschrift inzake de vaststelling van de belasting op tweede
verblijven, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

157.

De aankoopfacturen uit week 43 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

158.

Het prijssubsidiereglement van het zwembad wordt gewijzigd.

(Financiële Dienst)

159.

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

(Financiële Dienst)

160.
Het College behandelt verschillende vragen tot vrijstelling van betalen van een
parkeerretributie.
(Financiële Dienst)

161.
Verschillende aanslagen inzake de vestiging van de belasting op tweede verblijven worden in
onwaarde gebracht.
(Dienst Lokale Economie)

162.
Het College behandelt een vraag tot schadevergoeding voor geleden verlies door het slecht
functioneren van de veilingklok in de Vismijn.
(Dienst Lokale Economie)

163.
De concessie voor de cafetaria in de kinderboerderij loopt ten einde per 31 december 2019.
Het College neemt een beslissing over de verderzetting.
(Dienst Lokale Economie)

164.
De Lokaal Economische Raad en de verschillende stakeholders willen samen met de Stad
Nieuwpoort een mooie eindejaarsactie uitwerken.
(Dienst Lokale Economie)

165.
De HACCP normen worden alsmaar strenger. Momenteel beschikt de Vismijn niet over up to
date gegevens en handboeken voor het FAVV. Het College stelt een firma aan om de
vismijnmedewerkers hierin bij te staan.
(Onthaal)

166.
Het programma voor de 11 novemberviering en voor de prijsuitreiking van de scholenwedstrijd
wordt vastgelegd.
(Onthaal)

167.
De kosten voor levering van goederen en diensten voor de organisatie van de ontvangst van
nieuwe inwoners op 14 september 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Onthaal)

168.
De kosten voor levering van goederen en diensten voor de organisatie van de ontvangst van
Minister Koen Van den Heuvel op 21 augustus 2019 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).
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

