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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 10 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 10 december 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het College keurt het voorstel van overeenkomst W.V.I.-Stad Nieuwpoort inzake de
begeleiding van de ontwikkeling van de ambachtelijke zone goed.
(Omgeving)

2.

Het College vordert voor het dossier 19.207 de kosten van het openbaar onderzoek terug.

(Omgeving)

3.

Het College vordert voor het dossier 19.208 de kosten van het openbaar onderzoek terug.

(Omgeving)

4.
Het College keurt een offerte inzake het opmaken van het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort
Omgeving Leopoldpark volgens de nieuwe procedure goed.
(Omgeving)

5.

Het College stelt een retributie op een analoog ingediende omgevingsaanvraag vast.

(Omgeving)

6.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor het dossier 19.213 terug.

(Omgeving)

7.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor dossier 19.216 terug.

(Omgeving)

8.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor dossier 19.224 terug.

(Omgeving)

9.
Het College neemt een besluit over de bouw van een aanbouw na de sloop van de bestaande
aanbouw.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/191: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de cvba Twin Properties Projecten, Kortrijksesteenweg 1043,
9051 Gent tot regularisatie van de speelzone en gebouwen A, B, C en D van het hotelcomplex
Nieuwpoortresort, gelegen Brugse Steenweg 41, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3°
Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0286A2.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/198: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv O.L.E.V., Tennislaan 21, 8620 Nieuwpoort tot wijzigen van
raamopeningen voorgevel Marktstraat, gelegen Marktstraat 40, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 0738E2 en 0738D2.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/204: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de vzw Kompas Camping, Brugse Steenweg 49, 8620 Nieuwpoort
tot aanleggen terrein als verhuurzone voor caravans, gelegen Brugse Steenweg 49, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0261B.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/215: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Neyrinck Martin, Vlambloemweg 7, 8620 Nieuwpoort tot rooien 5
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hoogstammige dennen in de voortuin van een residentiële villa, gelegen Vlambloemweg 7, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0472V1.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2019/199: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Benny B, met als adres Beiaardlaan 3, 1850 Grimbergen tot het
verbouwen van een dakappartement en de regularisatie van het samenvoegen van de 2
dakappartementen, gelegen Zeedijk 8, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2e Afd. sectie
D nr. 0045A.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2019/184: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Ingelbeen-Verdonck, Gemeenhof 34, 8501 Kortrijk tot bouwen van
een ééngezinswoning, gelegen Henri Crombezlaan 14D, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0472Y1.
(Omgeving)

16.
Doss. O/2019/210: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Devoldere Sabrina, met als adres Moeresteenweg 16A,
8630 Veurne tot functiewijziging na het verbouwen van de gelijkvloerse kantoorruimte naar
appartement, gelegen Langestraat 50, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort.
(Omgeving)

17.
Doss. O/2019/205: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Mei Lan Lew, Marktstraat 32, 8620 Nieuwpoort tot
functiewijziging van handel naar horeca, gelegen Marktstraat 32, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0917L.
(Jeugddienst)

18.
Het subsidiereglement van de jeugdraad bepaalt dat jongeren uit Nieuwpoort die de cursus
'animator in het jeugdwerk' volgen, 30% van de cursuskosten terugbetaald krijgen. Het College keurt
de terugbetaling van deze kosten aan twee cursisten, conform het subsidiereglement, goed.
(Jeugddienst)

19.
Op de eerste dag van de kerstvakantie wordt in samenwerking met het Sociaal Huis een
gezinsontbijt georganiseerd op de speelpleinwerking. Het College keurt de aanvraag om extra
animatie te organiseren, goed.
(Jeugddienst)

20.
Het College keurt een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas goed en stelt ze
betaalbaar.
(Sportdienst)

21.
Het College legt de openingperiode van de reddingsdienst en EHBO-posten 2020 vast van 13
juni 2020 tot 15 september 2020. Het College voorziet de nodige jobstudenten voor deze specifieke
periodes alsook adjuncten hoofdredders voor de hele opening van de reddingsdienst.
(Sportdienst)

22.
Het College richt in het voorjaar van 2020 in samenwerking met de Sport- en Jeugddienst
kleuterdans in.
(Sportdienst)

23.

Het College bepaalt de werkingsbijdrage 2020 van het stadsbestuur aan het I.K.W.V.

(Sociaal Huis)

24.
Het College keurt de aanvraag van CLW Westhoek in kader van het reglement tussenkomst
opvoedingsondersteuning (OONIE) voor scholen goed.
(Sociaal Huis)

25.
Het College keurt een factuur in het kader van de organisatie van pedagogische
adviesgesprekken goed en stelt ze betaalbaar.
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(Sociaal Huis)

26.
Het College organiseert voor alle Nieuwpoortse kinderen uit de derde kleuterklas een
lessenreeks sociale vaardigheden.
(Communicatie)

27.
Het College keurt de factuur voor het abonnement met Van Dale online goed en stelt ze
betaalbaar.
(Cultuur)

28.
goed.

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

(Toerisme)

29.
Het Bezoekerscentrum Westfront heeft een parcours voor volwassenen maar we willen ook
een origineel parallel parcours voor kinderen om zo dit bezoek aantrekkelijker te maken voor een
jonge doelgroep/gezinnen met kinderen.
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.

Het College kent de vakantietoelage voor langdurig zieken en andersvaliden premie 2019 toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

31.

Het College stelt een naamplaat voor een niet-geconcedeerd urnenveld vast.

(Bevolking & Burgelijke stand)

32.
Een correctie van huisnummer en adres dient doorgevoerd te worden als de woonst destijds
werd mee genummerd met de residentie maar een andere directe uitgang naar de openbare weg
heeft. Het College keurt deze hernummering goed.
(Bevolking & Burgelijke stand)

33.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

34.
Door de Vlaamse regering werd vastgelegd welke kosten van de lokale en provinciale
verkiezingen ten laste zijn van de gemeente. Een deel van deze kosten werd door de provincie
gefinancierd en wordt doorverrekend aan de gemeente.
(Bevolking & Burgelijke stand)

35.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuwe woonplaats dan wordt men na
geruime tijd ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

36.

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

(Veiligheid & Preventie)

37.

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

(TD - Groendienst)

38.
Het College keurt de vorderingsstaat 4 voor de opdracht van de herinrichting Prins
Mauritspark fase 2 voor uitgevoerde werken goed.
(TD - Groendienst)

39.
Voor het opmaken van technische verslagen en sloopopvolgingsplannen werd voor de periode
van 2019, 2020 en 2021 een raamovereenkomst opgemaakt. Het College keurt deze
raamovereenkomst goed.
(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor het huren van een hoogtewerker
voor het dienstjaar 2020.
(Aankoopdienst)

41.
Het College beslist om balen hooi en stro als dierenvoeding voor de kinderboerderij te
voorzien voor het dienstjaar 2020.
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(Aankoopdienst)

42.
Het College beslist om een krediet voor het dienstjaar 2020 te voorzien voor het steriliseren en
castreren van verwilderde katten.
(Aankoopdienst)

43.
Het College beslist om voor het dienstjaar 2020 een budget te voorzien voor banden voor
stadsvoertuigen en OCMW-voertuigen.
(Aankoopdienst)

44.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van melk, suiker en
azijn voor de stadsdiensten voor het dienstjaar 2020.
(Aankoopdienst)

45.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van
bureelbenodigdheden en toners voor het dienstjaar 2020-2021-2022.
(Aankoopdienst)

46.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van drankjes voor de
speelpleinwerking voor het dienstjaar 2020.
(Aankoopdienst)

47.
Het College beslist om schoolgerief te voorzien voor de gemeentelijke basisschool De
Pagaaier voor het dienstjaar 2020.
(Aankoopdienst)

48.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van koffie en
toebehoren voor de stadsdiensten voor het dienstjaar 2020-2021-2022.
(Aankoopdienst)

49.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor het leveren van warme maaltijden
aan de speelpleinwerking voor de periode 2020-2021-2022.
(Aankoopdienst)

50.
Het College beslist om de opdracht tot het leveren van dranken voor de dienstjaren 20202021-2022 te gunnen.
(Aankoopdienst)

51.
Het College beslist om de opdracht tot het reinigen van de ramen van diverse stadsgebouwen
voor het dienstjaar 2020 te gunnen.
(Aankoopdienst)

52.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van dierenvoeding op
afroep voor de kinderboerderij voor het dienstjaar 2020.
(Aankoopdienst)

53.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor oktober 2019 aan.

(Aankoopdienst)

54.

Het College beslist om 120 meter rubberen matten aan te kopen voor de strandtoegangen.

(Aankoopdienst)

55.
Het College beslist om alle oude kastanjepalen en poorten aan het erfgedeelte in de
kinderboerderij te vervangen.
(Aankoopdienst)

56.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
november 2019.
(Aankoopdienst)

57.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand november 2019.
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(Aankoopdienst)

58.
Het College beslist om een raamovereenkomst voor het leveren van elektrisch materiaal af te
sluiten voor de dienstjaren 2020 - 2021.
(Aankoopdienst)

59.

Het College keurt de aankoop van extra muntzakken voor de ondergrondse containers goed.

(Aankoopdienst)

60.
Het College beslist om twee mobiele slagbomen aan te kopen om te plaatsen bij tijdelijke
evenementen.
(Aankoopdienst)

61.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 49 - goed.
(Aankoopdienst)

62.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van
onderhoudsproducten voor het dienstjaar 2020-2021-2022.
(Informatica)

63.
Om o.a. digitale watermeters uit te kunnen lezen, wenst Engie M2M over te gaan tot het
plaatsen van een aantal Sigfox antennes op het grondgebied van Nieuwpoort. Het College neemt
hierover een beslissing.
(TD - Ingenieur)

64.
Het College keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg nv en stad
Nieuwpoort voor de uitvoering van de tweede fase van de renovatie van de Pieter Deswartelaan, met
name het gedeelte tussen Langestraat en de André Dezayerstraat, goed. Het dossier wordt aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
(TD - Ingenieur)

65.
De vraag tot principiële bereidheid tot deelname aan het brownfieldconvenant Rechteroever
wordt voorgelegd.
(TD - Cel Wegen)

66.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 68 m nieuw
distributienet.
(TD - Cel Wegen)

67.
Het College verleent een vergunning aan Eurofiber-Besix voor het plaatsen van een
ondergrondse inspectieput en het maken van de koppeling met de zendmast.
(TD - Cel Wegen)

68.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het plaatsen van 53 m + 80 m DL-lijn
voor kabeltelevisie in synergie met Proximus.
(TD - Cel Wegen)

69.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het maken van aftakkingen voor
kerstverlichting langs de Albert I Laan.
(TD - Cel Wegen)

70.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het plaatsen van 15 m distributiekabel.

(TD - Cel Wegen)

71.
De facturen inzake de omgevingswerken uitgevoerd van 1 juli 2018 tot 31 december 2018
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Stedenbouw Algemeen)

72.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor het dossier 19.214 terug.
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(TD - Cel Milieu)

73.

Het College beslist om een risicogrond te schrappen uit de gemeentelijke inventaris.

(Personeelsdienst)

74.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

75.

Het College kent aan de vrijwilligers ten behoeve van de kinderboerderij een vergoeding toe.

(Personeelsdienst)

76.
Het College kent de vrijwilligers ten behoeve van de dienst toerisme een
vrijwilligersvergoeding toe.
(Personeelsdienst)

77.
toe.

Het College kent de vrijwilligers ten behoeve van de dienst cultuur een vrijwilligersvergoeding

(Personeelsdienst)

78.

Het College dient alle genodigden voor de nieuwjaarsreceptie 2020 vast te stellen.

(Personeelsdienst)

79.
Er wordt een stageplaats aangevraagd in Het Huis van het Kind voor de periode van 10
februari 2020 t.e.m. 21 februari 2020.
(Personeelsdienst)

80.
Het College verklaart 16 betrekkingen als poetsvrouw/-man (D1-D3), die allemaal ingevuld
worden door middel van een werfreserve van een wervings- en bevorderingsexamen, open.
(Personeelsdienst)

81.
Het College verklaart een aantal betrekkingen als technisch assistent (D1-D3) open, die
allemaal ingevuld worden door middel van een werfreserve van een wervings- en
bevorderingsexamen.
(Personeelsdienst)

82.
De functie van een deskundige wonen (B1-B3) wordt vacant verklaard en de
selectietechnieken worden bepaald.
(Personeelsdienst)

83.
Er wordt een voltijds administratief deskundige in contractueel verband ten behoeve van de
financiële dienst aangesteld.
(Financiële Dienst)

84.

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

(Financiële Dienst)

85.
Het College zet een artikel van de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen
aanslagjaar 2019 in onwaarde omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

86.

Het College keurt de elektriciteitsfacturen week 48 goed en stelt ze betaalbaar.

(Financiële Dienst)

87.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk, generatie 6, vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

88.
Er wordt voorgesteld om in totaal 7 belastingreglementen en 27 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.
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(Financiële Dienst)

89.
Verschillende aanslagen aangaande de belasting op tweede verblijven worden in onwaarde
gezet.
(Financiële Dienst)

90.

De aankoopfacturen van week 49 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

91.
Het kohier belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz. op het openbaar domein, voor het aanslagjaar 2019 generatie 1, wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard.
(Dienst Lokale Economie)

92.

Het College beslist over de verlenging van de concessie avondmarkten.

(Onthaal)

93.
De stad houdt een herdenking voor de overleden leden van de koninklijke familie op 17
februari 2020. Het College keurt het programma van deze herdenking goed.
(Onthaal)

94.
De stad houdt een herdenking voor de overleden oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van Vdag op 8 mei 2020. Het College keurt het programma van deze herdenking goed.
(Onthaal)

95.
De stad organiseert een Te Deum ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli 2020.
Het College keurt het programma goed.
(Onthaal)

96.
De stad houdt een herdenking voor de overledenen met een plechtigheid op het kerkhof op 1
november 2020. Het College keurt het programma van de herdenking goed.
(Onthaal)

97.
De stad organiseert een Te Deum op 15 november 2020 ter gelegenheid van Koningsdag. Het
College keurt het programma goed.
(Onthaal)

98.
De stad organiseert een plechtigheid naar aanleiding van Wapenstilstand op 11 november
2020, en organiseert bovendien een scholenwedstrijd voor leerlingen van één leerjaar van de
Nieuwpoortse scholen.
(Secretarie)

99.

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

