blz. 1

BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 17 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 17 december 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor dossier 19.222 terug.

(Omgeving)

2.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor dossier 19.225 terug.

(Omgeving)

3.
Het College neemt akte van het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 1
oktober 2019.
(Omgeving)

4.
Het College geeft advies inzake het beroep tegen de weigering omgevingsvergunning dd. 1
oktober 2019.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/232: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door VLGEWGEM Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
én Fluvius System Operator, Ter Waarde 79, 8900 Ieper tot bouwen nieuwe hoogspanningscabine en
exploitatie na afbraak bestaande, gelegen Spaarbekken 2, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie A nr(s) 0013C en 0013D.
(Omgeving)

6.
Het College levert een attest af voor het uitvoeren der werken in de verkaveling van dossier
O/2019/75.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/189: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, Koninklijke Baan 196,
8434 Middelkerke tot slopen van alle gebouwen, gelegen Astridlaan 36 en Kokstraat 51-53, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr(s) 0435P, 0433F, 0435N, 0435T,
0435M, 0435S en 0435R.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/170: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Capri Invest, Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem tot
bouwen meergezinswoning, gelegen Albert I laan 22, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0220S5, 0220G6, 0220R5 en 0220P5.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/233: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Kajoni, Kinderlaan 3 bus 0402, 8670 Koksijde tot
herbevestiging loten in de door het GRUP Groenendijk Noord - Simli vervallen verkaveling V016-4,
gelegen August Oleffelaan-Tennislaan-Louisweg, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D
nr(s) 0482D2, 0482B2, 0482Z, 0482C2 en 0482F2.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/235: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Deroose Gratienne, Marktstraat 16, 8620 Nieuwpoort tot het
vervangen van de ramen, gelegen Marktstraat 16, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1°
Afd., Sectie B nr. 0902D.
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(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/197: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Bos Jean, Sint-Jacobstraat 21, 8620 Nieuwpoort tot
realiseren dakterras na gedeeltelijke sloop van het bestaande dakvolume, gelegen Sint-Jacobstraat
21, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0159R.
(Evenementen)

12.

Het College keurt een factuur inzake het evenement Halloween goed en stelt ze betaalbaar.

(Evenementen)

13.

Het College keurt de facturen voor Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt ze betaalbaar.

(Evenementen)

14.
Het College keurt de facturen voor de activiteit Picknick in het park goed en stelt ze
betaalbaar.
(Jeugddienst)

15.
Een groep jongeren vraagt erkenning om een jeugdhuis op te richten en gebruik te kunnen
maken van het jeugdhuis in het jeugdcentrum.
(Jeugddienst)

16.
Het College geeft opdracht aan de jeugddienst om voor elke vakantie van 2020 de
speelpleinwerking te organiseren.
(Sportdienst)

17.
Het College geeft toelating tot de organisatie van de Duin-Strand-Poldertocht op zondag 2
februari 2020.
(Sociaal Huis)

18.
Facturen voor de werking van de tweedehandswinkel Domino en de daartoe behorende
pamperbank worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

19.
In kader van het drukken van voordeelpassen 2020 worden de betreffende facturen door het
College goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

20.
Verschillende facturen voor baby- en peuterpakketten, toegekend in kader van het project
Domino, worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

21.
Het College biedt een echtpaar een ontvangst aan in de raadzaal voor het vieren van hun
gouden jubileum.
(Communicatie)

22.

Het College keurt een reeks advertenties in de Redercentrale 2020 goed.

(Communicatie)

23.
De factuur betreffende de drukkosten voor de Kerstkaarten wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Cultuur)

24.
Aan het College wordt gevraagd om de organisatie van 'Kunst Gluren' door 'Open Atelier
2014' communicatief en promotioneel te ondersteunen.
(Cultuur)

25.
goed.

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

(Toerisme)

26.
Facturen van Promovis vzw en AGB Vrije Tijd voor de organisatie van Dag van de Garnaal op
12 oktober 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

27.
Een factuur voor de versiering van het straatbeeld voor de herfstvakantie en Halloween wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

28.
Een factuur voor het plaatsen van een thema-advertentie op de achterflap van de
streekpocket De Grote Goesting wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

29.
De Dienst Toerisme krijgt toestemming om deel te nemen aan de workshop en netwerkevent
van Discovery Tour op 18 januari 2020.
(Toerisme)

30.
Het College schenkt een deel van de opbrengst van de Nieuwpoort Trail van 10 november
2019 aan het goede doel 11.11.11.
(Kinderboerderij)

31.
Het College keurt de voorgestelde kosten goed van het Halloweenparcours, op en rond de
kinderboerderij van 29 oktober 2019, en stelt de facturen betaalbaar.
(Gemeenteschool)

32.
Het College keurt de opzegging van het huidig beleidscontract tussen het VCLB Westhoek
Veurne en de gemeenteschool de Pagaaier goed.
(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Een lijst van alle jongeren tussen 16 en 20 jaar wordt aangevraagd om de cursus hoge redder
in het najaar 2020 bekend te maken aan de doelgroep. Het College geeft toestemming aan de dienst
Bevolking voor de opmaak van de lijst.
(Bevolking & Burgelijke stand)

34.
toe.

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

(Bevolking & Burgelijke stand)

35.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

36.

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

(Veiligheid & Preventie)

37.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor het evenement Sandman
Inferno op 16 februari 2020.
(Veiligheid & Preventie)

38.
Het College legt het voorstel voor tot opheffen van het reglement toekennen van een
financiële tussenkomst bij aankoop van een rookdetector.
(Veiligheid & Preventie)

39.

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

(Veiligheid & Preventie)

40.

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

(Veiligheid & Preventie)

41.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor het evenement Coastrace op
19 januari 2020.
(TD - Groendienst)

42.
Voor groenonderhoudswerk werd door de aannemer een zevende onderhoudsstaat
opgemaakt voor de periode oktober 2019. Het College keurt deze vorderingsstaat goed.
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(TD - Groendienst)

43.
Voor het Prins Mauritspark en het Maritiem Park zijn bewegingstoestellen voorzien. De
Technische Dienst maakte hiervoor een bestek voor het leveren en plaatsen. Aan de hand van een
onderhandelingsprocedure worden een aantal aannemers gevraagd een offerte in te dienen.
(TD - Groendienst)

44.
Een aantal verlichtingsarmaturen in het Prins Mauritspark zijn verouderd en dienen vervangen
te worden. EMT stelt in opdracht van MDK hiervoor een offerte op. Het College keurt deze offerte
goed.
(Aankoopdienst)

45.

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

(Aankoopdienst)

46.
Het College beslist om het verwerken van de uitgaande post (frankeren en versturen) voor de
dienstjaren 2020-2023 uit te besteden.
(Aankoopdienst)

47.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 50 - goed.
(TD - Ingenieur)

48.
Verschillende facturen in het kader van herstellingswerken aan de ondergrondse
afvalcontainers worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

49.
De factuur inzake de nieuwe verlichtingsarmaturen en -masten in de Artanlaan wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

50.
De factuur inzake het leveren en plaatsen van een ondergrondse kerstverlichtingskabel,
bovengrondse aansluitpunten, kersverlichtingskast en blaasbuis in de Albert I laan tussen kruispunt
Jozef Cardijnlaan en Louisweg, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

51.
De factuur inzake het leveren en plaatsen sfeerverlichting Albert I laan (tussen Hendrikaplein
en Kinderlaan) wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

52.
De factuur inzake de nieuwe openbare en sfeerverlichting in de Oostendestraat fase 2 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

53.
De factuur inzake de zebrapadverlichting geplaatst in de Dudenhofenlaan wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

54.
De factuur inzake de openbare verlichting geplaatst in de Benjaminstraat wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

55.
De factuur inzake de nieuwe verlichtingsmast geplaatst in de Dienstweg Havengeul ter hoogte
van het traphui ondergrondse parking Promenade, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

56.
De facturen inzake de aanrekening van materiaal- en prestatiekosten van openbare verlichting
voor 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

57.
Het College beslist een muziekvergunning te verlenen voor het spelen van muziek na 22 u. op
31 december tijdens een privé-evenement.
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(Personeelsdienst)

58.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

59.
De factuur voor de werkingskosten 3e kwartaal 2019 in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeentelijke Onderwijs Westhoek dient goedgekeurd en betaald te
worden.
(Personeelsdienst)

60.
Er wordt een voltijds administratief medewerker (C1-C3) ten behoeve van de dienst toerisme
aangesteld per 6 januari 2020 voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog
één jaar.
(Personeelsdienst)

61.
Er wordt een stagemogelijkheid aangeboden bij de groendienst voor de periode van 6 januari
2020 t.e.m. 31 maart 2020.
(Financiële Dienst)

62.

Het College neemt kennis van de budgetwijziging van stadsbestuur Nieuwpoort.

(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 10, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

64.
Het College zet bepaalde artikels van de belasting op het innemen van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2019 in onwaarde omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

65.
Een bezwaar dat ingediend werd op de belasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar
2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

66.
Bepaalde artikels van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden
en op de onbebouwde kavels aanslagjaar 2018 worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten
onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

67.
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
werd geheven.
(Financiële Dienst)

68.

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

(Financiële Dienst)

69.
Een factuur - dienstjaar 2018 - betreffende werken voor rekening van
derden/personeelskosten uithuiszetting wordt in onwaarde te gebracht wegens afschrijving naar het
buitenland.
(Financiële Dienst)

70.

Het College factureert de verschuldigde roerende voorheffing voor het jaar 2019.

(Financiële Dienst)

71.
Een kohierartikel van de belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen
wordt in onwaarde gezet omdat de belasting op de verkeerde belastingplichtige werd opgesteld.
(Financiële Dienst)

72.

De aankoopfacturen uit week 50 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(Financiële Dienst)

73.
Het kohier belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 8, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

74.

Het College stelt het vijfde belastingkohier tweede verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar.

(Financiële Dienst)

75.
Bepaalde artikels van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2017
worden in onwaarde gezet omdat de belasting op naam van de verkeerde belastingplichtige werd
geheven.
(Financiële Dienst)

76.
De meerjarenplanning 2020-2025 van Stad Nieuwpoort wordt ter kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
(Financiële Dienst)

77.
De meerjarenplanning 2020-2025 van Stad en OCMW Nieuwpoort wordt voorgelegd ter
kennisgeving.
(Secretarie)

78.

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

