blz. 1

BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 14 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 14 januari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Het College keurt een factuur van een advocatenkantoor voor de site Swartes fabriek goed en
stelt ze betaalbaar.
(Omgeving)

2.

Het huishoudelijk reglement van de Gecoro wordt ter aktename voorgelegd aan het college.

(Omgeving)

3.
Een factuur in het kader van de opmaak van het Gemeentelijk RUP Kasteelstraat wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/192: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de heer Willekens Peter, Coupe Gorgestraat 13, 8620
Nieuwpoort tot aanbouwen van een veranda aan een ééngezinswoning, gelegen Coupe Gorgestraat
13, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd. Sectie A nr. 0129K en Koksijde 5° Afd.
(Oostduinkerke1), sectie C nr. 0138A2.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/258: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Verburgh Marion, Sint-Jacobstraat 40, 8620 Nieuwpoort tot
vervangen van het houten schrijnwerk door PVC schrijnwerk in de voorgevel van een rijwoning,
gelegen Sint-Jacobstraat 40, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr.
0044Z.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/217: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Pelgrim-Lanoye, Marktstraat 10-12, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden van een bestaande rijwoning, gelegen Schipstraat 13, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie B nr. 879M.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/257: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de BVBA Newport Events, Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort tot
vernieuwen gelijkvloers schrijnwerk door ramen met centrale toegangsdeur in voorgevel handelszaak,
gelegen Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr.
0958W.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/208: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Dewitte Ria, Jozef Cardijnlaan 35, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen van een carport na slopen berging, gelegen Jozef Cardijnlaan 35, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0179K.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/218: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan BVBA KALYNN, met als adres Oostendestraat 109, 8600
Diksmuide tot verbouwen woning tot winkel + woning, gelegen Langestraat 97, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie B nr. 215N
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(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/234: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Delva Hugo, Egelantierlaan 35, 8660 De Panne tot
bouwen van een eengezinswoning, gelegen Henri Crombezlaan 14B, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0472Z1, 0472C11, 0472A11 en 0472B11.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/190: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer De Smet Roland, Albert I laan 268 bus 1, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen wegneembaar open handelsterras op OD vóór residentie Leopold regularisatie, gelegen Albert I laan 268, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0296A.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/207: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevr. Dewitte Ria, Jozef Cardijnlaan 35, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen van een nieuwe omheining, bestaande uit afwisselend houten panelen met een breedte van
1,80 m en steenkorf met een breedte van 1 m aan de straatkant en plaatsen van een houten
schuifpoort, na het verwijderen van de bestaande haag, gelegen Jozef Cardijnlaan 35, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Secti
(Omgeving)

13.
O/2019/246: Aktename melding van de BVBA Algemene Bouwondernemingen Constant
Deblaere, Rozendalestraat 47, 8750 Wingene voor uitvoeren bronbemaling gelegen Albert I laan 129133, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 051F, 0152B, 0149A,
0150G, 0150E, 0156D, 0151B, 0153B en 0157A.
(Evenementen)

14.

Het College keurt de organisatie van de lotto's muziekshow goed.

(Evenementen)

15.
Het College keurt de facturen voor de organisatie van Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt ze
betaalbaar.
(Evenementen)

16.
Het College keurt de factuur voor het vuurwerk in Nieuwpoort bad op 4 januari goed en stelt
deze betaalbaar.
(Jeugddienst)

17.
Het College keurt de aanvraag van New Gym voor de huur van de polyvalente zaal van het
jeugdcentrum op 15 februari 2020 goed.
(Jeugddienst)

18.
Het College keurt de aanvraag van de jeugddienst om in 2020 een strandcabine te huren voor
de strandactiviteiten van de speelpleinwerking goed.
(Jeugddienst)

19.
Er wordt een subsidie toegekend aan verenigingen met een jeugdwerking in het kader van de
bestrijding van kinderarmoede, die een aanvraag indienden voor 30 november 2019.
(Jeugddienst)

20.
De kleine uitgaven voor de speelplein- en tienerwerking voor het jaar 2020 worden
vastgelegd.
(Jeugddienst)

21.
Er wordt budget voorzien voor de naschoolse opvang voor de aankoop van klein
knutselmateriaal voor de woensdagwerking en droge voeding in het kader van de strijd tegen
kinderarmoede.
(Jeugddienst)

22.
Een factuur in het kader van de aankoop van chocomelk voor de speelpleinwerking wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

blz. 3

(Jeugddienst)

23.

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

(Jeugddienst)

24.
Er wordt voorgesteld om de bestaande buitenschoolse opvang uit te breiden van woensdag
en vrijdag na school naar opvang ook op brugdagen en pedagogische studiedagen van 7 u. tot 19 u.
in het jeugdcentrum. Van die gelegenheid willen we ook gebruik maken om ook op woensdag en
vrijdag na school opvang te voorzien tot 19 u. en ook voor en na de speelpleinwerking telkens opvang
te voorzien van 7 u. tot 19 u.
(Jeugddienst)

25.
Nieuwpoortse jongeren krijgen een tussenkomst van 30% in het inschrijvingsgeld voor de
cursus animator in het jeugdwerk.
(Sportdienst)

26.
Een aanvraag werd ingediend door het MACW Nieuwpoort voor een toelage en toelating tot
organisatie van de 'Halve Marathon' op 16 februari 2020.
(Sportdienst)

27.

Toelating tot organisatie van het sportgala op 28 februari 2020 in centrum Ysara.

(Sociaal Huis)

28.

Het College keurt de facturen in het kader van het ontbijtbuffet goed en stelt ze betaalbaar.

(Sociaal Huis)

29.
Het College geeft voor het werkjaar 2019-2019 een toelage aan Samana Nieuwpoort op basis
van het subsidiereglement van de stedelijke adviesraad personen met een handicap.
(Sociaal Huis)

30.
Het College keurt de aanvraag van De Nieuwe Poort in kader van opvoedingsondersteuning
goed en voorziet een tussenkomst voor 2019 van 800 euro.
(Sociaal Huis)

31.
Het College stelt aan de gemeenteraad voor het convenant met Westkans vzw inzake
toegankelijkheidsadvisering te verlengen voor de periode 2020-2025 en ondertekent het charter 'Naar
een toegankelijke gemeente'.
(Sociaal Huis)

32.
Het College keurt de aankoop van geschenkkaarten "Geboorte" in het kader van de
toekenning van de baby- en peuterpakketten 2020, goed.
(Sociaal Huis)

33.
goed.

Het College keurt het aanbieden van een nieuwjaarlunch aan de vrijwilligers van Domino

(Sociaal Huis)

34.
Het College keurt de organisatie van een ontbijtvergadering met als thema het Gemeentelijk
Flankerend Onderwijsbeleid 2020-2025 goed.
(Communicatie)

35.
Het College keurt het abonnement voor de Journalistendatabank goed, om zo de huidige
perslijst van de stad uit te breiden.
(Communicatie)

36.
Het College keurt de nieuwe tarieven voor handelsreclame in 'Nieuwpoort, Uw Stad' goed. Het
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Communicatie)

37.

Het College stelt het klachtenrapport 2019 vast.
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(Cultuur)

38.
Stad Nieuwpoort organiseert geleide bezoeken aan de beiaardtoren tijdens de zomerbeiaardconcerten 2020.
(Cultuur)

39.
Aan het College wordt gevraagd om vrijkaarten toe te kennen plaatsen voor te behouden op
concerten die plaatsvinden in kerken.
(Cultuur)

40.
Aan het College wordt gevraagd om de organisatie van een lenteconcert met Ishtar in de
Laurentiuskerk in Ramskapelle goed te keuren.
(Cultuur)

41.

Stad Nieuwpoort organiseert 5 beiaardconcerten tijdens het project Feniks 2020.

(Cultuur)

42.
goed.

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

(Toerisme)

43.
Verschillende facturen in het kader van seniorenbijeenkomsten worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

44.
Het College keurt de organisatie van garnaalkruierdemonstraties op 11 juli en 22 augustus
2020 goed.
(Toerisme)

45.
Het College keurt een factuur voor het ophangen van de banner ter promotie van de
Oesterbeurs aan de zijkant van de stedelijke vismijn goed en stelt ze betaalbaar.
(Toerisme)

46.
Het College keurt een factuur voor het ophangen van de banner ter promotie van de
Sinterklaasparade, aan de zijgevel van de Stedelijke Vismijn, goed en stelt ze betaalbaar.
(Toerisme)

47.

Het College keurt verschillende data voor Gezellig samenzijn 2020 voor senioren goed.

(Toerisme)

48.

Het College keurt de kostennota voor het jaar 2019 van de Reuzengilde Nieuwpoort goed.

(Toerisme)

49.
In de adviesraad voor seniorenbeleid worden een aantal leden vervangen. Het dossier wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Bevolking & Burgelijke stand)

50.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuwe verblijfplaats en het huurcontract
wordt beëindigd door een vonnis van het Vredegerecht, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

51.
Bij verblijf in het buitenland dient men zich te laten afschrijven naar het buitenland. Indien men
nalaat zich af te schrijven, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

52.

Het College kent een premie voor inbraakpreventie toe.

(Veiligheid & Preventie)

53.
Het College keurt het algemeen nood- en interventieplan versie 2020 goed en legt deze ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
(Veiligheid & Preventie)

54.

Het College keurt premies goed voor de aankoop van een rookmelder.
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(Veiligheid & Preventie)

55.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor renovatiewerken aan de balie
van het stadhuis.
(TD - Groendienst)

56.
Voor het groenonderhoud Leoopoldpark november 2019 dient de aannemer een
schuldvordering in voor deze prestaties. Het College keurt deze factuur goed en stelt ze betaalbaar.
(TD - Groendienst)

57.
Voor het leveren en planten van bebloeming hangschalen en bloembakken 2020 wordt een
aanbesteding uitgeschreven. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname
aan de prijsvraag.
(TD - Groendienst)

58.
Voor het klepelmaaien op het grondgebied Nieuwpoort 2020 werd door de technische dienst
een aanbesteding opgemaakt. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot
deelname aan de prijsvraag.
(TD - Groendienst)

59.
Voor het groenonderhoud omgeving Onze Lieve Vrouwekerk, Jeanne Panne en Duvetorre
wordt voor 2020 een aanbesteding opgemaakt. Het College nodigt verschillende kandidaatleveranciers uit tot deelname aan de prijsvraag.
(TD - Groendienst)

60.
Voor het groenonderhoud Zonnebloempark 2020 wordt door de technische dienst een
aanbesteding opgemaakt. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname
aan de prijsvraag.
(TD - Groendienst)

61.
Voor het scheren van hagen grondgebied Nieuwpoort werd voor 2020 een aanbesteding
opgemaakt. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname aan de
prijsvraag.
(TD - Groendienst)

62.
Voor het groenonderhoud Leopold II park werd voor 2020 door de technische dienst een
aanbesteding opgemaakt. Het College nodigt verschillende kandidaat-leveranciers uit tot deelname
aan de prijsvraag.
(Aankoopdienst)

63.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand december 2019.
(Aankoopdienst)

64.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
december 2019.
(Aankoopdienst)

65.
Het College beslist om de schade aan het dienstvoertuig van de ploegverantwoordelijke
wegen en gebouwen te herstellen.
(Aankoopdienst)

66.
Het College beslist om een toetredingsovereenkomst voor lokale besturen af te sluiten tot de
digitale kennisbank Extenso.
(Aankoopdienst)

67.

Het College beslist om extra materiaal aan te kopen voor de uitleendienst van de jeugddienst.

(Aankoopdienst)

68.
Het College beslist om de opdracht tot het leveren van toeristisch drukwerk voor het dienstjaar
2020 te gunnen.
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(Aankoopdienst)

69.
Verschillende facturen betreffende het huren van de kerstmotieven tijdens de winter 20192020 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

70.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 2/2020 - goed.
(Informatica)

71.
Om de dienst informatica bij te staan met het uitvoeren van allerlei ICT-gerelateerde
problemen wenst het de dienst informatica de samenwerking met de firma Nubera verder te zetten en
een nieuwe pack van supportdagen aan te kopen.
(Informatica)

72.
Voor de opmaak van flyers, folders, affiches,... maakt het stadsbestuur gebruik van de Adobe
CC suite. Deze dient jaarlijks verlengd te worden. Daarnaast wenst de dienst informatica de diensten
met een verouderde versie van de adobe suite over te schakelen naar de Adobe CC for teams zodat
zij steeds opnieuw beschikken over de laatste versie van deze pakketten.
(Informatica)

73.
Om de dienstverlening van de dienst informatica te optimaliseren werd een servicedesk
opgezet voor het melden van problemen, aanvragen van materiaal,... Om het aanmelden op deze
servicedesk voor de personeelsleden te vereenvoudigen wenst de dienst informatica over te gaan tot
de implementatie van single sign on zodat dezelfde logingegevens gebruikt kunnen worden om zich
aan te melden op de servicedesk.
(Informatica)

74.
Om de opvolging van de individuele dossiers m.b.t. identiteitskaarten te optimaliseren, wenst
het stadsbestuur over te gaan tot een uitbreiding van de WEBBV software met de module eID.
(TD - Ingenieur)

75.
Verschillende facturen in het kader van het leveren, plaatsen en onderhoud van schuilhuisjes
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

76.
Een factuur in het kader van het vernieuwen van de zeedijk, vak Meeuwenlaan/Leopoldplein,
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

77.

Het betreft de betaalbaarstelling van een factuur.

(TD - Cel Gebouwen)

78.
Het College keurt de verrekening voor de opmaak van het beheersplan van Villa Hurlebise,
alsook de betaalbaarstelling van 2 ereloonfacturen hiervoor, goed.
(TD - Cel Gebouwen)

79.
Het College keurt de factuur inzake het ereloon aan de architect voor de opdracht van de
intereurmeubelen en meubelen in het bezoekerscentrum Westfront aan het Albert I-monument en
bijhorende schietstand goed en stelt deze betaalbaar.
(TD - Cel Gebouwen)

80.
De factuur voor de in de maand november uitgevoerde werken aan de villa Hurlebise wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

81.
Het plaatsen van bureauverlichting in het stadhuis wordt gegund, alsook de eerste fase van
het op punt stellen van de elektrische installatie in het stadhuis.
(TD - Cel Gebouwen)

82.
De geleverde studiekosten voor de Vismijn en de gemeenteschool De Pagaaier worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(TD - Cel Wegen)

83.
Het College kent een premie toe voor de afkoppelingswerken op privaat domein van de
meergezinswoning in de Franslaan.
(TD - Cel Wegen)

84.
Door het nieuwe decreet Gemeentewegen wordt de wet op de Buurtwegen van 1841
opgeheven en is het Rooilijndecreet van 2009 niet meer van toepassing. Het nieuwe decreet betreft
alle openbare wegen die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente vallen,
ongeacht wie de eigenaar van de grond is. Het decreet heeft o.a. gevolgen voor de private wegen of
de publieke wegen die niet zijn opgenomen in het openbaar domein van de stad. Het College neemt
hiervan akte.
(TD - Cel Wegen)

85.
Het College gunt het leveren en plaatsen van een lichtmast in de Coupe Gorgestraat aan
Fluvius.
(Stedenbouw Algemeen)

86.

Het College kent ingevolge het raadsbesluit dd. 18 februari 2010 een renovatiepremie toe.

(Stedenbouw Algemeen)

87.
Aan het College wordt gevraagd om een nieuwe vaste secretaris van de Gecoro en een
plaatsvervanger aan te duiden. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Stedenbouw Algemeen)

88.

Ingevolge het raadsbesluit dd. 18 februari 2010 wordt een renovatiepremie toegekend.

(Stedenbouw Algemeen)

89.

Ingevolge het raadsbesluit dd. 18 februari 2010 wordt een renovatiepremie toegekend.

(Stedenbouw Algemeen)

90.
Naar aanleiding van het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare weg werd een
plaatsbeschrijving opgemaakt door een landmeter-expert. Het College keurt deze plaatsbeschrijving
goed.
(Stedenbouw Algemeen)

91.

Naar aanleiding van het uitvoeren van werkzaamheden wordt een borgsom vrijgegeven.

(TD - Cel Milieu)

92.
Het College neemt extra preventiemaatregelen voor het aanbrengen van asbest op het
recyclagepark.
(TD - Cel Milieu)

93.

Het College geeft advies op het openbaar onderzoek betreffende zwemwateren.

(TD - Cel Milieu)

94.
Het College beslist een muziekvergunning te verlenen voor het spelen van muziek na 22 u. en
een verhoogd muziekniveau te spelen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Lokaal Economische
Raad op 20 januari.
(Personeelsdienst)

95.

Aan het College wordt gevraagd om de aanstelling van de graficus voor één jaar te verlengen.

(Personeelsdienst)

96.

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

(Personeelsdienst)

97.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst lokale
economie.
(Personeelsdienst)

98.
Verschillende aanvragen om stage te mogen lopen als animator op de stedelijke
speelpleinwerking tijdens de zomervakantie van 2020 worden goedgekeurd.
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(Personeelsdienst)

99.
Er worden 2 vacatures vacant verklaard voor de jeugddienst: een administratief medewerker
(C1-C3) en een jeugdopbouwwerker (B1-B3).
(Financiële Dienst)

100.

De aankoopfacturen van week 51 en 52 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

101.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk, generatie 7, vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

102.
Het reglement retributie op de afgifte van trouwboekjes en duplicaten van trouwboekjes wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

103.
Het reglement op de premie op het voorhuwelijkssparen/huwelijkspremie wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad ter afschaffing.
(Financiële Dienst)

104.
Het reglement betreffende de geboortepremie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

105.

De nutsfacturen van de Stad Nieuwpoort worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Onthaal)

106.
Het College keurt de betaling van de kosten voor levering van goederen en diensten voor de
organisatie van de Nationale Hulde van 4 augustus 2019 goed.
(Onthaal)

107.
Het College verleent goedkeuring voor de oprichting van een gedenkplaat voor de 2e
Canadese Manitoba Dragoons die Nieuwpoort bevrijd hebben in september 1944.
(Secretarie)

108.

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

