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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 7 JANUARI 2020
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 7 januari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het College neemt kennis van het schrijven van de Raad van Vergunningsbetwistingen inzake
het hoger beroep tegen de omgevingsvergunning tot bouwen meergezinswoning na slopen bestaande
bebouwing.
(Omgeving)

2.
Het Departement Omgeving vraag advies inzake het aanleggen tijdelijk fietspad langs de
verlaten trambedding.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/124: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Bouw Francis Bostoen, Amelia Earhartlaan 19 bus 301,
9051 Gent tot verkavelen grond in 20 loten met aanleg wegen, gelegen Hemmestraat, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie A deel van nr(s) 0011X,
0015G, 0015H en 0025D.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/237: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
een melding aan de heer D'absalmon Peter, met als adres Beernemsteenweg 120, 8750 Wingene
voor stedenbouwkundige handelingen verbouwen appartement 0202 binnen het bestaand volume,
gelegen Zeedijk 9, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2e afdeling sectie D nr. 43A
(Evenementen)

5.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt
deze betaalbaar.
(Sportdienst)

6.
Een factuur in het kader van de lessenreeks Hip Hop najaar 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

7.
Het College gaat over tot de organisatie van een lessenreeks Hip Hop voor -12 jarigen en +12
jarigen. Deze lessenreeks omvat 10 lessen.
(Sportdienst)

8.
Een factuur in het kader van de duin- strand- poldertocht van 2 februari 2020 dient
goedgekeurd en betaalbaar gesteld te worden.
(Sportdienst)

9.
Een factuur voor het gebruik van de boogschuttersweide op het terrein van sport Vlaanderen
dient goedgekeurd en betaalbaar gesteld te worden.
(Sociaal Huis)

10.
Het College keurt een factuur goed in kader van de gezonde personeelsnamiddag 2018 en
stelt die betaalbaar.
(Sociaal Huis)

11.
Het College keurt de ontvangsten en uitgaven goed in kader van de onderwijscheques voor de
periode september - december 2019.
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(Sociaal Huis)

12.
De administratie rond en verwerking van de aanvragen van sociale premies wordt
gencentraliseerd binnen het Infopunt Welzijn.
(Cultuur)

13.

Het College beslist over financiële steun aan een vereniging.

(Cultuur)

14.
goed.

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

(Toerisme)

15.
Een factuur voor het opmaken van digitale aanvraagformulieren op maat wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Kinderboerderij)

16.
goed.

Het College keurt de betaalbaarstelling deel 2 van het Halloweenparcours kinderboerderij

(Bevolking & Burgelijke stand)

17.
Indien men woonachtig is in een camping bekomt men een voorlopige inschrijving omdat de
inschrijving een inbreuk op ruimtelijke ordening en stedenbouw is.
Een administratieve procedure dient ingesteld te worden tegen de voorlopige inschrijving.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

19.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adresverandering en er is een nieuw adres
gekend, dan wordt men ambtshalve ingeschreven. Betreft het een woonst in een zone waar men niet
permanent mag wonen dan bekomt men een voorlopige inschrijving.
(Bevolking & Burgelijke stand)

20.

Het College kent de nieuwe aanvragen van de thuiszorgpremie voor het 4e kwartaal 2019 toe.

(Veiligheid & Preventie)

21.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor de halve marathon op 16
februari 2020.
(TD - Groendienst)

22.
Bij de volkstuin Stationsplein zijn een aantal nieuwe percelen bijgekomen waardoor het
bestaande reglement dient gewijzigd te worden.
(TD - Groendienst)

23.
Voor het leveren en plaatsen van zitmeubilair in het Prins Mauritspark en Maritiem Park werd
een aanbesteding opgemaakt.
(TD - Groendienst)

24.
Voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen Prins Mauritspark en het Maritiem Park werd
een aanbesteding opgemaakt.
(Aankoopdienst)

25.

Het College gunt de opdracht tot het leveren van 100.000 grote witte huisvuilzakken.

(Aankoopdienst)

26.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 52/1 - goed.
(TD - Ingenieur)

27.
Het College keurt een vorderingsstaat in het kader van het vernieuwen van de Albert I laan,
vak Cardijnlaan-Louisweg (noordzijde), goed en stelt deze betaalbaar.
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(TD - Cel Gebouwen)

28.
Aan het College wordt gevraagd om akte te nemen van de procedure en de selectieleidraad
voor de aanstelling van een architect voor de bouw van een administratief centrum, restauratie van
stadhuis, pastorie en stadshalle, goed te keuren.
(Stedenbouw Algemeen)

29.
Voor het werkjaar 2020 dienen de gebruiksovereenkomsten volkstuin Stationslaan afgesloten
te worden.
(Personeelsdienst)

30.

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

(Personeelsdienst)

31.
Er wordt een wijziging van de inschrijvingsdatum voor de vacature van Deskundige wonen
voorgesteld.
(Financiële Dienst)

32.
Het College plaatst een kohierartikel van de algemene milieubelasting op bedrijven in
onwaarde omdat de onderneming gestopt is.
(Financiële Dienst)

33.
Het College stelt 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 11, vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

34.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2019 generatie 12, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

35.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2019 generatie 11, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

36.
Het kohier belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden, voor het
aanslagjaar 2019 generatie 8, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

37.

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

(Financiële Dienst)

38.

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

(Secretarie)

39.

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

