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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 19 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 19 november 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder werd door de gemeenteraad dd. 7
november 2019 voorlopig aanvaard. Het CBS organiseert een openbaar onderzoek.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/157: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Vervaque Nelly, Generaal Notermanlaan 2, 8670
Koksijde tot bouw van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing, gelegen
Albert I laan 100, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232.
(Evenementen)

3.
Het College keurt de organisatie van het evenement Driversdays goed, alsook het toekennen
van een toelage en het organiseren van een vipevent.
(Evenementen)

4.

De organisatie van The Long Course weekend wordt goedgekeurd.

(Evenementen)

5.
Een factuur in het kader van de gezonde personeelsnamiddag worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

6.
Verschillende facturen in het kader van de Halloweentocht worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

7.
Verschillende facturen in het kader van de vierdaagse van de IJzer worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Evenementen)

8.
Verschillende facturen in het kader van Vrolijk Nieuwpoort worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Jeugddienst)

9.
De factuur van Taxi MNC in het kader van het aanbod van taxicheques aan jongeren wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

10.
De gemeente Middelkerke verzoekt om de polyvalente zaal van het jeugdcentrum te huren op
18 januari 2020 voor de bevoorrading tijdens hun MTB toertocht.
(Sportdienst)

11.
Een factuur in het kader van de Hip Hop lessen najaar 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sportdienst)

12.

Een factuur in het kader van de strandlopen 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sociaal Huis)

13.
Het College voorziet een budget voor de druk en verdeling van de voordeelpassen 2020. De
verdeling gebeurt aan de hand van een adressenlijst die door de dienst Bevolking aangeleverd wordt.
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(Sociaal Huis)

14.
Het College voorziet een jaarlijkse toelage voor de werking via vrijwilligers van het
consultatiebureau voor het jonge kind.
(Sociaal Huis)

15.
Facturen voor de werking van de tweedehandswinkel Domino en de daartoe behorende
pamperbank worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

16.
Een factuur in het kader van een fotoreportage coverfoto stadsmagazine en sfeerfoto's wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

17.

Het College keurt de druk van de nieuwe kerstkaarten goed.

(Communicatie)

18.

Het College geeft zijn goedkeuring voor een abonnement op de Dikke Van Dale Online.

(Cultuur)

19.
Het College keurt verschillende beiaardactiviteiten voor het jaar 2020 en hun geraamde
uitgaven goed.
(Cultuur)

20.

Het College stelt de stadsbus ter beschikking als vervoer naar de musical in Puurs.

(Cultuur)

21.

Het College zorgt voor vervanging tijdens de revalidatieperiode van de stadsbeiaardier.

(Cultuur)

22.
goed.

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

(Cultuur)

23.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd om akkoord te gaan met
de voorgestelde offerte voor het herstellen van het kunstwerk van Nina Beier op de golfbreker.
(Cultuur)

24.
goed.

Het College keurt de uitbetaling van de basissubsidies aan erkende culturele verenigingen

(Bibliotheek)

25.

Het College behandelt een aanvraag om vrijwilligerswerk te verrichten in bibliotheek.

(Toerisme)

26.
Een factuur voor het leveren van een forex paneel en invulkaarten wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

27.
Een inlassing met tekst en afbeeldingen in het magazine 'Discover Benelux' ter promotie van
Nieuwpoort als waardevolle toeristische bestemming wordt goedgekeurd en gereserveerd in de
januari 2020-editie waarbij Vlaanderen in de spotlights gezet wordt.
(Toerisme)

28.
Het College keurt de uitbetaling van onkostennota's aan vrijwilligers-gidsen die in de maand
oktober een gidsbeurt in Westfront Nieuwpoort hebben verzorgd, goed.
(Toerisme)

29.
Voor de periode 2020 - 2025 wordt de structurele samenwerking tussen Autonoom
Provinciebedrijf Westtoer en Stad Nieuwpoort vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met
jaarlijkse bijdrage.
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(Toerisme)

30.
Het College gaat akkoord met de organisatie van drie live uitzendingen vanop de Zeedijk van
Nieuwpoort van het Radio 2 programma Plage Preferee tijdens de zomer van 2020.
(Toerisme)

31.
Facturen voor T-shirts en reflectobanden voor Nieuwpoort Trail worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Kinderboerderij)

32.
Het College keurt de facturen van de gidsbeurten van de natuurwandelingen voor toerisme,
die doorgegaan zijn in de herfstvakantie, goed en stelt deze betaalbaar.
(Gemeenteschool)

33.
Het College stelt een leerkacht voltijds aan ter vervanging van de titularis van het vijfde
leerjaar wegens ziekteverlof.
(Gemeenteschool)

34.
Het College wijzigt de tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 19-20 voor het
levensbeschouwelijk vak Protestantse godsdienst. Wegens de uitstap van een gezin vermindert het
aantal uren van 6/24 naar 2/24.
(Gemeenteschool)

35.
Het College stelt een bijzondere leermeester NCZ aan ter vervanging van de titularis in de
8/24 voor de duur van een ziekteverlof.
(Bevolking & Burgelijke stand)

36.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

37.
Een aanvraag tot inschrijving op het adres van een eigendom bij verblijf in een rusthuis kan
enkel indien het eigendom de laatste verblijfplaats was voor het verblijf in het rusthuis.
(Bevolking & Burgelijke stand)

38.
De 100-jarigen en 100-plussers als ook de huwelijksjubilarissen worden uitgenodigd voor een
ontvangst op het stadhuis. Hiervoor zijn de nodige gegevens van de personen die hiervoor in
aanmerking komen nodig. De Dienst Bevolking bezorgt de lijsten met deze gegevens aan de Dienst
Communicatie.
(Bevolking & Burgelijke stand)

39.
Een burger vraagt om de mogelijkheid om alsnog een graf te behouden. Het College bekijkt
de mogelijkheid tot behoud, mits de resultaatsverbintenis voor de betrokkene om het betreffende graf
volledig te herstellen.
(Bevolking & Burgelijke stand)

40.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning volle grond stedelijk kerkhof Nieuwpoort toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

41.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning met grafkelder toe.

(Veiligheid & Preventie)

42.

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

(Veiligheid & Preventie)

43.

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

(Veiligheid & Preventie)

44.

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

(Veiligheid & Preventie)

45.

Het College kent een premie toe voor de aankoop van een rookmelder.
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(Veiligheid & Preventie)

46.
Het College keurt een verkeersmaatregel goed voor het verplaatsen van de wekelijkse
vrijdagsmarkt naar aanleiding van het evenement Vrolijk Nieuwpoort.
(Veiligheid & Preventie)

47.

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

(Veiligheid & Preventie)

48.

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

(Veiligheid & Preventie)

49.

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

(Veiligheid & Preventie)

50.

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

(Veiligheid & Preventie)

51.

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

(Veiligheid & Preventie)

52.

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

(Veiligheid & Preventie)

53.

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

(Veiligheid & Preventie)

54.

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

(Veiligheid & Preventie)

55.

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

(Veiligheid & Preventie)

56.
Het College keurt een aanvullende verkeersmaatregel goed voor het verplaatsen van de
wekelijkse vrijdagsmarkt naar aanleiding van het evenement Vrolijk Nieuwpoort.
(Veiligheid & Preventie)

57.
Het College keurt de aanvulling op het tijdelijk verkeersreglement van het evenement
Sinterklaasparade op 24 november 2019 goed.
(Veiligheid & Preventie)

58.

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

(Veiligheid & Preventie)

59.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor het evenement Vrolijk
Nieuwpoort 2019.
(Veiligheid & Preventie)

60.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor het evenement Vrolijk
Nieuwpoort - Winterhut.
(Secretarie)

61.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering dd. 17 december 2019 van de I.V.V.O.
(Secretarie)

62.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de W.V.I. dd. 18 december 2019.
(Containerpark)

63.
Aan het College wordt gevraagd om het voorstel van het volledig of beperkt sneeuw- en
ijzelbestrijdingsplan winter 2019-2020 goed te keuren.
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(TD - Groendienst)

64.
Bij de heraanleg van het Prins Mauristpark en het Maritiem Park is ook het leveren en
plaatsen van zitmeubilair voorzien: de technische dienst stelde een bestek hiervoor op. Het dossier
wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
(TD - Groendienst)

65.
Bij de herinrichting van het Prins Mauritspark en het Maritiem Park is ook het leveren en
plaatsen van speeltoestellen voorzien. De technische dienst stelde hiervoor een bestek op. Het
dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
(Aankoopdienst)

66.
De retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor de maand oktober
2019 worden gevorderd.
(Aankoopdienst)

67.
De retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand oktober 2019 worden
gevorderd.
(Aankoopdienst)

68.

Het College vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

69.
Het College beslist om een dossier op te starten voor de aankoop van rubberen matten voor
de strandtoegangen.
(Aankoopdienst)

70.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 45 - goed.
(Aankoopdienst)

71.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 46 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

72.
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 augustus 2019
betreffende de betaalbaarstelling van vorderingsstaat 11 wordt ingetrokken wegens foutief
opgenomen bedragen. Met huidig besluit worden de juiste gevorderde bedragen goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

73.
Het College stelt een huisarchitect aan voor de gevelwerken van de gemeenteschool en keurt
de budgetraming voor de pleisterwerken aan de gevel van het oude schoolhuis goed.
(TD - Cel Gebouwen)

74.
Deze nota behelst de goedkeuring van de vorderingsstaat 13, 14 en 15 van de firma Aquastra
voor de werken van de dakrestauratie van de Villa Hurlebise.
(Stedenbouw Algemeen)

75.
Ingevolge het raadsbesluit dd. 16 oktober 2003 worden de kosten van het openbaar
onderzoek teruggevorderd.
(Personeelsdienst)

76.
De uiterste inschrijvingsdatum voor de vacature van voltijds administratief medewerker (C1C3) ten behoeve van de dienst toerisme wordt gewijzigd naar 25 november 2019.
(Personeelsdienst)

77.
De jeugdconsulent geeft twee nieuwe stageaanvragen door voor de speelpleinwerking van
Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

78.
Het College neemt akte van de resultaten van de aanwervings- en bevorderingsexamens voor
poetsvrouw/-man (D1-D3) in contractueel verbanden. Er wordt een werfreserve aangelegd.
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(Personeelsdienst)

79.
Het College neemt akte van de resultaten van de aanwervings- en bevorderingsexamens voor
technisch assistent (D1-D3). Er wordt een werfreserve aangelegd.
(Financiële Dienst)

80.
Het College stelt het kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding, generatie 5,
van niet-geadresseerd drukwerk vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

81.

De aankoopfacturen van Proximus worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

82.
Het kohier belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 6, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

83.

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

(Financiële Dienst)

84.
Een kohierartikel inzake belasting op drukwerk wordt in onwaarde gezet om reden van een
administratief probleem.
(Financiële Dienst)

85.
Het College gaat over tot de aanstelling van een raadsman aangaande een zaak belasting op
tweede verblijven.
(Financiële Dienst)

86.

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

(Financiële Dienst)

87.

De aankoopfacturen uit week 45 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

88.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

89.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

90.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

91.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

92.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

93.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

94.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

95.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

96.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

97.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.
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(Financiële Dienst)

98.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

99.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

100.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

101.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

102.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

103.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

104.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

105.

De aankoopfacturen uit week 44 en 45 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

106.
Er wordt voorgesteld om het retributiereglement 'Retributie op het gebruik en de ophaling van
containers voor restafval' dat afloopt 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)

107.
Verschillende facturen voor de periode september en oktober 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

108.
Verschillende kohierartikels 000111/2014 en 000395/2018 betreffende gemeentebelasting op
het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein
worden in onwaarde gebracht wegens faillissement zonder recht op dividend.
(Financiële Dienst)

109.
Een artikel van de belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden
aanslagjaar 2019 wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

110.
Een belastingplichtige dient bezwaar in tegen artikels van de belasting op het innemen van de
openbare weg bij bouwwerkzaamheden AJ2019.
(Financiële Dienst)

111.

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

(Financiële Dienst)

112.
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 10,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

113.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2019 generatie 11, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
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(Financiële Dienst)

114.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2019 generatie 10, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

115.

De aankoopfacturen van week 46 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

116.
Het kohier belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 7, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Dienst Lokale Economie)

117.
Om de Nieuwpoortse horeca-uitbaters kennis te laten maken met de Nieuwpoortse vismijn en
de dagverse vis en garnaal worden verschillende rondleidingen georganiseerd.
(Onthaal)

118.
Personeelsleden krijgen de kans zich aan te melden voor een poulesysteem om mee te
werken bij het verzorgen van recepties.
(Secretarie)

119.

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

