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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 4 FEBRUARI 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 4 februari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Een factuur inzake Site Swartes fabriek wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/226: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Verlooy Jan, met als adres Mechelsesteenweg 145, 2018
Antwerpen tot verbouwen woning naar vakantiewoning, gelegen Sint-Jacobstraat 8, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie B nr. 63M en 63N.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/19: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tot slopen
woning met bijgebouwen, gelegen Willem De Roolaan 71, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0583R.
(Evenementen)

4.

Het College keurt de organisatie van de visserijfeesten op 30-31 mei goed.

(Jeugddienst)

5.
Een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas gebruikt voor culturele activiteiten wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

6.
Een factuur in het kader van maaltijden tijdens de speelpleinwerking in de kerstvakantie wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

7.
De Nieuwpoortse Duikclub vraagt het gebruik aan van de polyvalente zaal van het
jeugdcentrum op 10 oktober 2020.
(Jeugddienst)

8.
De factuur voor de huur van de strandcabine voor de speelpleinwerking wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

9.

Het College keurt de organisatie van de Buitenspeeldag 2020 goed.

(Jeugddienst)

10.

Het College keurt de organisatie van het mobiel speelplein 2020 goed.

(Jeugddienst)

11.
Het College keurt de organisatie van de Swap jongerenwerking paasvakantie 2020 goed. De
jeugddienst organiseert een uitstap naar de Efteling in Nederland.
(Jeugddienst)

12.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor de verschillende initiatieven in het kader van de opening
van het nieuwe jeugdhuis De Sortie.
(Sportdienst)

13.
Het College stelt de openingsperiode van de reddingsdienst, EHBO-post vast en bepaalt het
aantal adjucten en redders 2020.
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(Sportdienst)

14.
Het College keurt de organisatie van 'Nieuwpoort Beweegt', een sportdag voor 50+ op
dinsdag 19 mei 2020, goed.
(Sportdienst)

15.
Verschillende facturen in het kader van de werking van het SOK (sport overleg van de kust)
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

16.
Het College keurt de organisatie van een beach petanquetornooi op het strand van
Nieuwpoort op 20 september 2020 goed.
(Sociaal Huis)

17.
Het College sluit een samenwerkingsakkoord af met vzw De Pamperbank en koopt 10
inzamelboxen aan.
(Sociaal Huis)

18.
Verschillende facturen in het kader van de nieuwjaarslunch voor de vrijwilligers van Domino
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

19.
Het College keurt de fotoreportage in het stadsmagazine Nieuwpoort Uw Stad, editie maart april, goed.
(Cultuur)

20.
Het College keurt de organisatie van de expo 'Wereld van de Amateurkusten' van 25 april
2020 tot en met 10 mei 2020 goed.
(Cultuur)

21.
goed.

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

(Toerisme)

22.
Het College keurt verschillende facturen voor het Reuze Feest 6 en 7 juli 2019 goed en stelt
ze betaalbaar.
(Toerisme)

23.
Het College verleent toelating tot het organiseren van de campagne Lekker Zomeren 2020
met o.a. springkastelen, spelletjes en proevertjes rond gezond leven en eten.
(Toerisme)

24.
Het College keurt de organisatie van verschillende gratis optredens van Engelse
muziekscholen goed. Zij vragen enkel elektriciteit en stoelen.
(Toerisme)

25.
Het College keurt de steun aan de MS-liga voor hun activiteit 'Wandelen voor MS' op 7 juni
2020 onder de vorm van zakjes en brochures goed.
(Toerisme)

26.
Het College keurt de vraag van Lock&Bikes LEMC tot het organiseren van een
herdenkingsmoment met kransneerlegging voor de deelnemers van de Battlefieldtour op vrijdag 12
juni 2020 om 19.30 u. aan het Koning Albert I-monument goed.
(Toerisme)

27.
Het College van burgemeester en schepenen keurt een factuur voor het eindejaarsfeest
senioren goed en stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

28.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuwe verblijfplaats, wordt men ambtshalve
geschrapt als het nieuwe adres niet gekend is.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

29.

Het College kent een huwelijkspremie toe.

(Veiligheid & Preventie)

30.

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

(Veiligheid & Preventie)

31.
Een factuur van een dierenartspraktijk voor een interventie wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Secretarie)

32.
Het College neemt kennis van een aantal leden die de dorps- en wijkraden wensen te
vervoegen en een aantal leden die hun ontslag geven.
(Secretarie)

33.
Het College neemt kennis van de ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze verwerving van
twee sloten in de Dudenhofenlaan.
(TD - Groendienst)

34.
Voor uitgevoerde werken in het kader van de heraanleg Prins Mauritspark in de periode
december 2019 dient de aannemer een vijfde vorderingsstaat in ter goedkeuring. Het College keurt de
vorderingsstaat goed.
(Aankoopdienst)

35.

Het College beslist om extra sportmateriaal aan te kopen voor het sportstrand 2020.

(Aankoopdienst)

36.
Verschillende facturen betreffende het huren van de kerstmotieven tijdens de winter 20192020 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

37.
Het College nodigt verschillende kandidaten uit tot deelname aan de prijsvraag tot het leveren
van een containerklas voor de gemeentelijke basisschool "De Pagaaier".
(Aankoopdienst)

38.
Het College gunt de opdracht tot het leveren van brandstoffen voor de voertuigen en
brandstofrecipiënten van de stad en het OCMW Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

39.

Het College gunt de opdracht om de kleur van 100 fietsbeugels aan te passen.

(Aankoopdienst)

40.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 5/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

41.

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

(TD - Ingenieur)

42.
De definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de Elisalaan, Franslaan en
Lombardsijdestraat wordt goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

43.
Het College aanvaardt de raamovereenkomst veiligheidscoördinatie-ontwerp en -uitvoering
wegenis- en rioleringswerken 2020-2021-2022-2023 en legt deze ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
(TD - Ingenieur)

44.
De dadingsovereenkomst in het kader van de wegen- en rioleringswerken Onze-LieveVrouwstraat wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
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(TD - Cel Gebouwen)

45.

De opdracht tot herstelling van een elektrische deurpomp in het stadhuis wordt gegund.

(TD - Cel Gebouwen)

46.
De factuur voor het ereloon voor de opmeting van het hoekpand door de architect wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

47.
Een factuur in het kader van het onderhoudscontract van het veilsysteem van de stedelijke
vismijn Nieuwpoort wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

48.
De finale selectieleidraad en het volledige bestek voor de aanstelling van een architect belast
met het ontwerp van een nieuw stadskantoor, alsook de restauratie van de bestaande panden het
stadhuis, de stadshallen en de pastorie, worden goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

49.
Een factuur in het kader van de onderhoudskosten van het onderhoud van openbare
verlichting, gemeente- en monumentenverlichting en verkeerskegels, wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

50.
Het College keurt een voorstel betreffende het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de
bitumineuze verharding van de rijweg en parking van het St. Bernardusplein tussen de Franslaan en
Elisalaan, goed.
(TD - Cel Milieu)

51.

Het College neemt akte van de uitreiking van de Groene Pluim 2019.

(TD - Cel Milieu)

52.

Het College herlokaliseert de textielcontainers op basis van de noden van de inwoners.

(TD - Cel Milieu)

53.
Het College geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Lotto's muziekshow op 13 augustus 2020 in
Zeedijk ter hoogte van Hendrikaplein.
(TD - Cel Milieu)

54.
Het College geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement J'aime la vie op 18 april 2020 in Dienstweg
Havengeul 14 (centrum Ysara).
(TD - Cel Milieu)

55.
Het College beslist over het plaatsen van een jutterbak, om zwerfvuil in te deponeren, op
privaat domein van VVW Westhoek.
(Personeelsdienst)

56.
Het College keurt de aanpassing van de einddatum van een stageperiode ten behoeve van
Het Huis van het Kind goed.
(Personeelsdienst)

57.

Het College neemt akte van de Algemeen Directeur-besluiten (december 2019).

(Personeelsdienst)

58.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

59.
Betrokkene vraagt via een begeleidingstraject een stage aan bij de stedelijke bibliotheek voor
de periode van 12 februari 2020 t.e.m. 11 mei 2020 (2u/week). Het College keurt deze aanvraag
goed.
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(Personeelsdienst)

60.

Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 mei 2020. Het College keurt dit goed.

(Personeelsdienst)

61.
Er wordt een derde functie van voltijds vakman/-vrouw (D4-D5) in contractueel verband open
verklaard en de derde persoon in de ranglijst van de werfreserve wordt gecontacteerd en aangesteld.
(Personeelsdienst)

62.
De kandidaten die toegelaten worden tot de examenprocedure voor de aanleg van een
werfreserve voor de functie van voltijds deskundige wonen (B1-B3) in contractueel verband worden
voorgelegd.
(Financiële Dienst)

63.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

64.

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

(Financiële Dienst)

65.

De aankoopfacturen van 2019 - lijst 28 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

66.
De belasting op de aanplakborden voor de periode 2020-2025 wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.
(Financiële Dienst)

67.
Het reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van
leegstaande woningen en gebouwen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Dienst Lokale Economie)

68.

De belasting plaatsrechten boerenmarkt - vierde kwartaal 2019 - wordt goedgekeurd.

(Dienst Lokale Economie)

69.

De belasting plaatsrechten markten voor De Lijn - derde kwartaal 2019 - wordt goedgekeurd.

(Dienst Lokale Economie)

70.

De plaatsrechten boerenmarkt voor de periode juli-september 2019 worden gevorderd.

(Dienst Lokale Economie)

71.
Het College keurt een financiële tussenkomst aan een erkende vereniging goed. Het College
keurt ook het voorstel inzake voorwaarden voor het uitbetaling van onkosten voor
handelaarsverenigingen goed.
(Dienst Lokale Economie)

72.
Het College kent een vergoeding toe aan de vrijwilligers voor de bediening van hapjes tijdens
de nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Nieuwpoort.
(Dienst Lokale Economie)

73.
goed.

Het College keurt de deelname aan de actie 'Week van de Markt' op vrijdag 10 april 2020

(Secretarie)

74.

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

