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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 24 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 24 december 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Secretarie)

1.
Het College gaat over tot het nemen van een tuchtbeslissing t.a.v. een individueel
personeelslid.
(Omgeving)

2.
Het College neemt akte van werken uitgevoerd in strijd met de stedenbouwkundige
vergunning dd. 18 juli 2017.
(Omgeving)

3.
Het College neemt akte van de wijziging van functie van wonen naar dienstverlening zonder
vergunning.
(Omgeving)

4.
Het College behandelt een vraag tot nemen planinitiatief tot uitbreiden terrein voor openluchtrecreatieve verblijven.
(Omgeving)

5.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor het dossier 19.231 terug.

(Omgeving)

6.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor het dossier 19.228 terug.

(Omgeving)

7.
Het CBS neemt akte van het besluit van de deputatie West-Vlaanderen inzake het beroep
tegen de weigering omgevingsvergunning.
(Omgeving)

8.
Het College kent een concessie tot bouwen ondergrondse garages onder het openbaar
domein toe.
(Omgeving)

9.
toe.

Het College kent een concessie bouwen ondergrondse garages onder het openbaar domein

(Omgeving)

10.

Het College vordert de kosten van het openbaar onderzoek voor het dossier 19.226 terug.

(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/202: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Lens Bart, Ankerstraat 15, 8620 Nieuwpoort tot plaatsen
serre bovenop dak garage, gelegen Schipstraat 43, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
1° Afd., Sectie B nr. 0867A.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/220: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME Residentie Klaproos, Zeedijk 71, 8620 Nieuwpoort tot
gevelrenovatie meergezinswoning, plaatsen dakisolatie en renovatie inkomgeheel, gelegen Zeedijk
71, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie D nr. 0311E.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/196: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vandenbussche Christophe, Zeelaan 1, 8620 Nieuwpoort
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tot wijziging goedgekeurde vergunning 38016/4642/B/2017/130 - DBA - nr. 2017030194, gelegen
Zeelaan 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182Y7.
(Evenementen)

14.

Het College keurt de organisatie van het Long Course weekend goed.

(Evenementen)

15.
Het College keurt verschillende facturen inzake Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt ze
betaalbaar.
(Sportdienst)

16.
Verschillende facturen in het kader van de Nieuwpoort Trail 2019 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

17.
Er werd een aanvraag ingediend door WSN met de vraag tot toelating tot organisatie van het
kermiscriterium op zondag 28 juni 2020.
(Sportdienst)

18.
Een factuur in het kader van de receptie van het 'Delhaize loopcriterium van de kust' wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

19.
Een factuur in het kader van de quiz van de sportdienst 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

20.

Een factuur in het kader van het ontbijtbuffet wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Communicatie)

21.
Het College keurt de betaalbaarstelling van het fotomateriaal voor de meerjarenplanning 2020
- 2025 goed.
(Communicatie)

22.

Het College gaat akkoord met de publiciteit voor 2020 op Radio Beach.

(Cultuur)

23.
De leden die zetelen in het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum worden
aangeduid.
(Cultuur)

24.
goed.

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

(Toerisme)

25.
Een factuur voor de aankoop van een elektrische bakfiets wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

26.
Een aantal facturen voor de promotie en marketing van Vrolijk Nieuwpoort worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

27.

Vraag tot dragen van de kosten voor het liggeld 2020 van de Endlich in KYCN ponton K26.

(Toerisme)

28.
Het College wijst de opdracht voor de artistieke en technische uitvoering van het spektakel
Feniks2020 van 29/07 t.e.m. 2/08/2020 toe.
(Gemeenteschool)

29.
goed.

Het College keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenteschool en het CLB
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(Gemeenteschool)

30.

Het College keurt de visietekst op leerlingenbegeleiding goed.

(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
2019.

Het College behandelt de thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden voor het vierde kwartaal

(Bevolking & Burgelijke stand)

32.

Het College kent een sociaal pedagogische toelage toe.

(Veiligheid & Preventie)

33.
Het College keurt een parkeermaatregel goed voor het bezoek van de gouverneur en
deputatie op 17 januari 2020.
(Veiligheid & Preventie)

34.

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

(Secretarie)

35.
Het College stelt voor om een woonstvergoeding toe te kennen aan de residerende pastoor in
de pastorie Nieuwpoort-Bad als gevolg van de verkoop van de pastoriewoning.
(Secretarie)

36.
Het College kent de concessie voor de uitbating van de openbare toiletten aan de dienstweg
havengeul toe vanaf februari 2020.
(Secretarie)

37.
Het College vernieuwt verschillende concessies in de handelshaven voor één jaar, tot 31
december 2020.
(Secretarie)

38.
Aan het College wordt gevraagd om het lastenkohier voor de openbare verkoop van de
pastoriewoning te Nieuwpoort-Bad, goed te keuren.
(Secretarie)

39.

Het College verlengt een concessie in de handelshaven.

(TD - Groendienst)

40.
Het College beslist om het “Bomencharter Vlaanderen” te ondertekenen waarbij door de lokale
besturen zo veel mogelijk bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 20192024.
(Aankoopdienst)

41.

Het College beslist om het schoonmaken van diverse stadsgebouwen tijdelijk uit te besteden.

(Aankoopdienst)

42.

Het College beslist om 20 klaptafels en een transportwagen aan te kopen voor zaal Verbanck.

(Aankoopdienst)

43.
Het College beslist om 10 bijkomende citydogsystemen aan te kopen voor het grondgebied
Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

44.

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

(Aankoopdienst)

45.

Het College vordert een schadegeval.

(Aankoopdienst)

46.

Het College vordert een schadegeval.
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(Aankoopdienst)

47.

Het College beslist om bijkomende protocollaire vlaggen en landvlaggen aan te kopen.

(Aankoopdienst)

48.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 51 - goed.
(Informatica)

49.
Om de mails van het stadspersoneel te voorzien van een professionele uniforme
handtekening wenst het stadspersoneel over te gaan tot het aanschaffen van de softwaretoepassing
Exclaimer Cloud - Signatures voor 0365.
(Informatica)

50.
Het College keurt de aanschaf van een 49” digitaal scherm en digital signage toestel voor de
vernieuwde balie van de dienst toerisme in het stadhuis goed.
(Informatica)

51.
Om de IT-infrastructuur binnen gemeenteschool De Pagaaier eenvoudiger te kunnen beheren,
wenst het stadsbestuur over te gaan tot het aanleggen van een bijkomende LAN-verbinding binnen
gemeenteschool De Pagaaier.
(TD - Ingenieur)

52.
Een factuur in het kader van toegankelijkheidsadvisering voor de periode 2013-2019, wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

53.

Een factuur van een advocatenbureau wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

54.
Na aanbesteding wordt voorgesteld om de opdracht van de gevel- en raamrenovatie van villa
Hurlebise te gunnen aan economisch meest voordelige regelmatige inschrijver.
(TD - Cel Gebouwen)

55.

De vorderingsstraat nr. 2, inzake de schilderwerken aan het Kasteeltje, wordt goedgekeurd.

(TD - Cel Gebouwen)

56.
De aannemer vraagt schorsing van zijn uitvoeringstermijn, voor de aanleg van de
regenwaterafvoeren rond de Onze Lieve Vrouwekerk. De schorsing wordt gevraagd wegens de
uitvoering van een archelogische onderzoek op de plaats waar de regenwaterputten zijn voorzien. De
schorsing duurt tot 31 januari 2020.
(TD - Cel Gebouwen)

57.
De waarborgperiode van 12 kalendermaanden van de uitgevoerde dringende
instandhoudingswerken aan het Vredegerecht-Politiecommissariaat is verlopen. De borgsom gesteld
door de aannemer wordt volledig vrijgegeven.
(TD - Cel Gebouwen)

58.
De beheersplannen voor stadhuis, stadshalle en pastorij, en de voorlopige oplevering worden
goedgekeurd. De borg wordt vrijgegeven en de ereloonfacturen voor deze werken worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

59.
De factuur inzake de uitgevoerde werken voor de periode van 1 september 2019 tot en met 30
september 2019 voor het vernieuwen van de Franslaan, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

60.
Verschillende facturen inzake uitgevoerde wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de
periode 1 juni 2018 tot en met 31 juli 2018 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(TD - Cel Wegen)

61.
Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg nv wordt
voorgesteld om in synergie met de wegenwerken Pieter Deswartelaan, tussen de Langestraat en de
André Dezaeyerstraat, een nieuwe verlichtingsinstallatie te plaatsen.
(Stedenbouw Algemeen)

62.
toe.

Het College kent een concessie bouwen ondergrondse garages onder het openbaar domein

(Personeelsdienst)

63.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

64.
Er is een stageaanvraag binnengekomen voor de Dienst Communicatie om een opdracht
(Photoshop & Indesign) uit te voeren van max. 40 u. Het College keurt deze aanvraag goed.
(Personeelsdienst)

65.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst cultuur.

(Personeelsdienst)

66.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de vrijwilligers ten behoeve van de sportdienst.

(Personeelsdienst)

67.
Het College keurt de toekenning van de jobstudenten en seizoenarbeiders voor het jaar 2020
goed zodat alles op de website (jobs.nieuwpoort.be) kan gepubliceerd worden.
(Personeelsdienst)

68.

De waarnemende functie van betrokkene wordt verlengd met 6 maanden.

(Financiële Dienst)

69.

De nutsfacturen ontvangen in week 50 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

70.

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

(Financiële Dienst)

71.
2019.

Het College behandelt een bezwaar tegen de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar

(Financiële Dienst)

72.
Een factuur betreffende retributie parkeren wordt in onwaarde gezet aangezien het
faillissement werd afgesloten wegens ontoereikend actief.
(Financiële Dienst)

73.
Verschillende facturen in het kader van retributie op het inzamelen van afval via
gedifferentieerde tarieven worden in onwaarde gezet vermits er geen gelden beschikbaar zijn.
(Financiële Dienst)

74.
De investeringstoelage van de verwarmingsketel voor de Protestante Baptistenkerk wordt ter
kennisgeving voorgelegd.
(Financiële Dienst)

75.

De aankoopfacturen uit week 51 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sociale Dienst)

76.
Het College van burgemeester en Schepenen geeft zijn principieel akkoord aan het
beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek, de engagementsverklaring en bevestigt de
deelname aan de Regierol Sociale Economie 2020-2025. De dienstverlenende vereniging Westhoek
treedt op als rechtspersoon voor het indienen van het aanvraagdossier Regierol Sociale Economie
Westhoek 2020-2025 bij de Vlaamse Overheid.
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(Dienst Lokale Economie)

77.
De VLAM vraagt of Stad Nieuwpoort opnieuw wenst deel te nemen aan de SEAFOOD expo in
Brussel samen met de Vlaamse Visveiling.
(Dienst Lokale Economie)

78.

OC West vraagt om cadeaubon te schenken van Nieuwpoort voor prijzenpot.

(Dienst Lokale Economie)

79.
2020.

Het College neemt deel aan de UNIZO-actie Weekend van de Klant 2020 op 3 en 4 oktober

(Dienst Lokale Economie)

80.
goed.

Het College keurt de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie door de landbouwraad

(Dienst Lokale Economie)

81.
Een landbouwer vraagt een subsidie aan voor de vernieuwing van de toegangsweg naar zijn
landbouwbedrijf. Het College neemt hierover een beslissing.
(Dienst Lokale Economie)

82.
Het College beslist over verschillende voorstellen voor verlenging van de concessie
badinstallatie.
(Dienst Lokale Economie)

83.

Het College behandelt een vraag tot verlenging van de concessie mini-kinderpark.

(Dienst Lokale Economie)

84.
De belasting plaatsrechten markten van De Lijn voor de periode juli-september 2019 wordt
gevorderd.
(Dienst Lokale Economie)

85.
Het College neemt akte van de stopzetting van twee marktabonnementen. Er wordt
voorgesteld om de markt wat te herschikken.
(Dienst Lokale Economie)

86.

Een marktabonnement wordt voor de duur van het ziekteverlof opgeschort.

(Dienst Lokale Economie)

87.
Het College tekent in op een nieuwe tool van de provincie ter bevordering van de lokale
economie.
(Onthaal)

88.
De betaling van de kosten voor levering van diensten bij de organisatie van de ontvangst voor
nieuwe inwoners op 14 september 2019 wordt goedgekeurd.
(Secretarie)

89.

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

