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

(Jeugddienst)

1.
Het College keurt de factuur voor het betalen van de bijdrage in de organisatie van de juniortechniekacademie door Vives goed.
(Jeugddienst)

2.
De jeugddienst verzoekt om ook in 2020 lid te blijven van Bataljong (Vlaamse jeugddiensten)
voor een lidmaatschapsbijdrage van 380 EUR.
(Jeugddienst)

3.
Het College keurt een factuur in het kader van maaltijden speelpleinwerking herfstvakantie
goed en stelt ze betaalbaar.
(Jeugddienst)

4.
Er wordt gevraagd om de bijdrage van Stad Nieuwpoort voor het drukwerk van de taxicheques
te betalen aan de dienstverlenende vereniging Westhoek.
(Jeugddienst)

5.
Er wordt gevraagd om de facturen van Madie's boerenbrood en Onlineprinters n.a.v. de dag
van de jeugdbeweging goed te keuren en betaalbaar te stellen.
(Jeugddienst)

6.
De Gezinsbond Nieuwpoort vraagt de polyvalente zaal aan van het jeugdcentrum voor de
organisatie van hun gezinsdag op 1 maart 2020.
(Sportdienst)

7.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van de Nieuwpoort Trail van 10
november 2019 goed en stelt ze betaalbaar.
(Sportdienst)

8.
Een factuur in het kader van de prijsuitreiking van het 'Delhaize loopcriterium van de kust'
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

9.
Facturen in het kader van de quiz van de sportdienst 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

10.

Het College voorziet een toelage voor Elora vzw voor het werkjaar 2019.

(Sociaal Huis)

11.
Een factuur voor de werking van de tweedehandswinkel Domino en de daartoe behorende
pamperbank wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

12.

Het College keurt de factuur voor de druk van de nieuwe persmappen goed.

(Cultuur)

13.
goed.

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

14.
Twee facturen voor de organisatie van Dag van de Garnaal worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

15.
Een factuur voor de aankoop van T-shirts voor de organistoren en vrijwilligers van het Reuze
Feest wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

16.
Het College keurt de betaalbaarstelling van de factuur voor de ligplaats van de Endlich in de
KYCB goed.
(Toerisme)

17.
Een factuur voor het aankleden van een promostand op de Boat Show 2019 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

18.
Een factuur voor het plaatsen van afficheborden ter promotie van de Sinterklaasparade 2019
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

19.
Het College keurt de uitbreiding van de vaste benoeming goed in het wervingsambt van
kleuteronderwijzer voor 1/24.
(Gemeenteschool)

20.
Het College keurt de uitbreiding van de vaste benoeming goed in het ambt van administratieve
medewerker HSO voor 3/36.
(Gemeenteschool)

21.
Het College keurt een vervanging goed in het kleuteronderwijs wegens afwezigheid
klastitularis wegens ziekte voor de duur van het ziekteverlof voor 24/24.
(Bevolking & Burgelijke stand)

22.

Het College behandelt een nieuwe aanvraag voor de vervoercheques.

(Bevolking & Burgelijke stand)

23.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar zijn nieuwe verblijfplaats en men reageert niet op
een schrijven betreffende het voorstel voor ambtshalve schrapping, dan wordt men ambtshalve
geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.
toe.

Het College staat het bijplaatsen van een boventallige urne in een bestaande grafconcessie

(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt door de Provincie het
kostenaandeel ten laste van de gemeente vastgesteld. Het reeds betaalde voorschot wordt verrekend.
(Veiligheid & Preventie)

27.

Het College kent een premie voor inbraakpreventie toe.

(Veiligheid & Preventie)

28.

Het College keurt premies goed voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

29.

Het College keurt de aankoop van een ICT-uitrusting goed voor de gemeenschapswachten.
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(Secretarie)

30.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de I.K.W.V.
dd. 18 december 2019 goed te keuren.
(Secretarie)

31.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de delegatie van bevoegdheid tot
aanstellen leden adviesraad van de gemeenteraad aan het college.
(Secretarie)

32.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de VVSG
op 5 december 2019 goed te keuren.
(Aankoopdienst)

33.

Het College keurt de aankoop van een nieuwe vaatwasmachine voor zaal Verbanck goed.

(Aankoopdienst)

34.
Het College beslist om drie sorteereilanden aan te kopen om in de jeugddienst afval te
scheiden.
(Aankoopdienst)

35.
Het College beslist om in te stappen op de raamovereenkomst van de stad Brugge voor het
huren van kopieertoestellen.
(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 48 - goed.
(Aankoopdienst)

37.
Het College beslist om de brochure met overzicht van alle Nieuwpoortse verenigingen - editie
2020 - te laten drukken.
(Informatica)

38.
Om de digital signage display in het toerisme kantoor Nieuwpoort-Bad centraal te beheren,
wenst het stadsbestuur over te gaan tot de aankoop van een NovoDS cloud licentie.
(Informatica)

39.

Het College keurt de toetreding tot de aankoopcentrale ICT - Stad Brugge goed.

(Informatica)

40.
Het College keurt de installatie van een link naar authentieke bronnen Unibel & NH BBC ten
behoeve van de actualisatie van de adresgegevens goed.
(Informatica)

41.
goed.

Het College keurt de aankoop van een 8K scherm voor in het kabinet van de burgemeester

(Informatica)

42.
De dienst ICT wenst over te gaan tot het opzetten van een proefproject met een interactief
scherm binnen gemeenteschool De Pagaaier.
(Informatica)

43.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot het opzetten van een E-loket voor het aanvragen van
notarisbrieven.
(TD - Ingenieur)

44.

De retributies voor schuilhuisjes op gewestwegen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Ingenieur)

45.
De sleutelfiguren voor deelname aan het leefbaarheidsonderzoek van de provincie WestVlaanderen worden aangeduid.
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(TD - Cel Gebouwen)

46.
Het verschuldigd ereloon voor de dakrestauratie van villa Hurlebise wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

47.
Een deel van de vorderingsstaat 10 inzake de renovatie van de sacristie en de
verwarmingsinstallatie van de St. Laurentiuskerk wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

48.
Het ereloon voor het bouwen van een bezoekerscentrum aan het Albert I-monument en de
schietstand wordt uitbetaald aan de ontwerpers.
(TD - Cel Wegen)

49.
Verschillende facturen inzake interventies voor het herstellen van de inzinkbare palen worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

50.

Het College beslist over de plaatsing van vaste cameramasten door de politiezone Westkust.

(TD - Cel Milieu)

51.
Stad Nieuwpoort geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Vrolijk Nieuwpoort stad op 20 december 2019 zondag 5 januari 2020 in Marktplein Nieuwpoort.
(TD - Cel Milieu)

52.
Stad Nieuwpoort geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Vrolijk Nieuwpoort bad op 13 december 2019 zondag 5 januari 2020 in Winterhut t.h.v. Lombardsijdestraat - Dienstweg Havengeul.
(TD - Cel Milieu)

53.

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

(TD - Cel Milieu)

54.

Het College beslist om een receptie voor de uitreiking van de Groene Pluim 2019 te voorzien.

(Personeelsdienst)

55.

Het College neemt akte van de besluiten van de Algemeen Directeur (november 2019).

(Personeelsdienst)

56.
De coördinator van de technische diensten vraagt vervanging voor een arbeider van de
groendienst die onbetaald verlof (als recht) genomen heeft per 7 oktober 2019 voor de periode van 1
jaar. Het vervangingscontract start op 9 december 2019 en loopt tot het einde van het onbetaald verlof
(als recht).
(Personeelsdienst)

57.

De vrijwilligers ten behoeve van de Dienst Cultuur krijgen een vrijwilligersvergoeding.

(Personeelsdienst)

58.

Aan de vrijwilligers van het stedelijk zwembad wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven.

(Financiële Dienst)

59.
Het College van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om een zaak belasting
op tweede verblijven voor de rechtbank van eerste aanleg te behandelen.
(Financiële Dienst)

60.

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

(Financiële Dienst)

61.

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

62.
Het College behandelt een bezwaar dat ingediend werd op de gemeentelijke
activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels voor het
aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz. op het openbaar domein (voor het innemen van parkeerplaatsen), voor het aanslagjaar 2019
generatie 1, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

64.
Het kohier belasting op het te huur stellen van kamers, voor het aanslagjaar 2019 generatie 2,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

65.
Het kohier algemene milieubelasting op bedrijven, voor het aanslagjaar 2019 generatie 1,
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

66.

De aankoopfacturen uit week 48 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

67.
Er wordt voorgesteld om in totaal 6 belastingreglementen 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.
(Dienst Lokale Economie)

68.

Het College kent een subsidie toe voor de organisatie van Foodfront 2019.

(Onthaal)

69.

Het College bepaalt de data van de verschillende plechtigheden in 2020.

(Secretarie)

70.

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

