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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 11 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 11 februari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College stelt de lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten vast.

(Omgeving)

2.
Het College neemt kennis van de volgende vergadering van de Gecoro op 17 februari 2020 en
de agenda die er behandeld zal worden.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/212: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan NV HYBOMA, met als adres Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark tot
het bouwen van een meergezinswoning na afbraak van de bestaande bebouwing, gelegen
Canadalaan 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie A 29T4.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/9: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aan mevr. Deroose Gratienne, Marktstraat 16, 8620 Nieuwpoort tot
vervangen dakbedekking na plaatsen isolatie, gelegen Marktstraat 16, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0902D.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/10: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer D'Hulster Dirk, Marktstraat 16A, 8620 Nieuwpoort tot
vervangen dakbedekking + plaatsen isolatie + plaatsen dakvlakvenster, gelegen Marktstraat 16A,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr; 0902C.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/213: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Anjo, Ardooisesteenweg 243, 8800 Roeselare én de bvba
Groep Schollier, Ambachtstraat 22, 8820 Torhout tot bouwen meergezinswoning met winkelruimte na
afbraak bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 15-19B, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0169M2, 0170N2, 0170P2, 0170W2 en 0170L2.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/209: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME Vakantiewoningenpark Nieuwendamme, Brugsevaart 3840, 8620 Nieuwpoort tot hernieuwen exploitatie zwembad Nieuwendamme, gelegen Brugsevaart 38
bus 67, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie C nr. 0114Y8.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/214: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Michiels Marianne, Diksmuidse Weg 10, 8620
Nieuwpoort tot inbreiden hoeve met vakantiewoningen, gelegen Diksmuidse Weg 10, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd; (Ramskapelle), Sectie D nr. 0200H2.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/230: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer Deknock Christian, Ruddervoordsestraat 598, 8210
Zedelgem tot verbouwen winkel met woning tot 3 appartementen en bouwen 2
nieuwbouwappartementen, na afbraak van de garage, gelegen Kokstraat 1, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031E26.
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(Evenementen)

10.
Het College keurt verschillende facturen voor het event Vrolijk Nieuwpoort goed en stelt ze
betaalbaar.
(Evenementen)

11.
Het College keurt verschillende facturen voor de organisatie van de Sint-Bernardusfeesten
goed en stelt ze betaalbaar.
(Jeugddienst)

12.
Een factuur in het kader van uitstappen speelpleinwerking 2018 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

13.
Elk jaar worden aan de jeugdverenigingen subsidies verdeeld berekend volgens een
goedgekeurd subsidiereglement.
(Jeugddienst)

14.

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

(Sportdienst)

15.
Er dienen facturen in het kader van de duin-strand-poldertocht 2020 goedgekeurd en
betaalbaar gesteld te worden.
(Sociaal Huis)

16.
Een factuur in het kader van de werking van de kledijwinkel van Domino wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

17.

Het College keurt de aankoop van onthaaldozen voor nieuwe inwoners goed.

(Cultuur)

18.
Stad Nieuwpoort organiseert een namiddaguitstap als dank aan de vrijwiliigers van de dienst
Cultuur, het archief, de dienst Toerisme en de dienst Onthaal.
(Cultuur)

19.
goed.

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

(Toerisme)

20.
Het College keurt het programma goed voor de lentebijeenkomst senioren die zal
plaatsvinden op 23 april 2020.
(Toerisme)

21.
Een factuur voor het adverteren in Steps ter promotie van Vrolijk Nieuwpoort wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

22.
Westtoer organiseert jaarlijks een infomoment voor diensten voor toerisme van de
Westkust/Westhoek. Dit jaar is Nieuwpoort de gaststad voor dit infomoment.
(Toerisme)

23.
Een factuur voor het uitzenden van radiospots ter promotie van Vrolijk Nieuwpoort wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

24.
Een voorstel tot promotie van Nieuwpoort aan de hand van een publireportage in Feeling Kust
wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

25.
Tien wandel- en fietsroutes worden via een reproductie op een duurzaam infopaneel op een
ordelijke manier gepresenteerd in het nieuwe folderdisplaymeubel in de inkomhal van het stadhuis.
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(Toerisme)

26.

Het College keurt de billenkarrenroute en de feestelijke opening op maandag 6 april goed.

(Toerisme)

27.
Het College keurt het programma goed voor de organisatie van "Zeejemee" ter promotie van
Toerisme voor Allen, dat zal plaatsvinden op 9 en 10 mei 2020.
(Gemeenteschool)

28.
Het College geeft toestemming aan gemeenteschool De Pagaaier om een didactische uitstrap
naar het concertgebouw Brugge te organiseren voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.
(Gemeenteschool)

29.
Het College stelt een vervangend onderwijzer aan uit het lerarenplatform voor 12 lestijden
voor de duur van 2 maanden na herstart ziekteverlof voor 50% van klasleerkracht vijfde leerjaar.
(Gemeenteschool)

30.
Het College stelt een leerkracht lichamelijke opvoeding aan vanaf 3 februari 2020 voor 6/24
ter vervanging wegens ziekteverlof.
(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
Bij een inschrijving in een recreatiepark begaat men een inbreuk op ruimtelijke ordening en
stedenbouw. Men bekomt een voorlopige inschrijving, vervolgens wordt een administratieve
procedure ingesteld waarbij melding van de inbreuk wordt gedaan bij het Agentschap Stedenbouw
Brugge, Procureur des Konings Kortrijk en de Politie Westkust voor eventueel verder gevolg.
(Bevolking & Burgelijke stand)

32.
Het kabinet van de Burgemeester vraagt de lijst met de pensioengerechtigde vrouwen en
mannen op, om de pensioengerechtigde personen uit te nodigen om hun pensioendossier op te
maken. Deze lijst mag verstrekt worden aan het kabinet van de Burgemeester, op voorwaarde dat de
gegevens enkel voor dit doeleinde gebruikt worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

33.
Indien men naar het buitenland verhuist en men laat na zich af te schrijven naar het buitenland
dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

34.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

35.

Het College kent een verlenging van tijdelijke concessie op de begraafplaats toe.

(Veiligheid & Preventie)

36.
Het College keurt enkele parkeermaatregelen goed voor het evenement Indoor Rommelmarkt
op 4 april 2020.
(Aankoopdienst)

37.
Het College beslist om een budget te voorzien voor aankopen van klein sanitair materiaal om
herstellingen uit te voeren in de stadsgebouwen en de OCMW-gebouwen.
(Aankoopdienst)

38.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand januari 2020.
(Aankoopdienst)

39.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
januari 2020.
(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om de opdracht tot het behandelen van de uitgaande post van de stad en
het OCMW Nieuwpoort 2020-2021-2022-2023 niet te gunnen en de opdracht opnieuw aan te
besteden met een aangepast bestek.
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(Aankoopdienst)

41.
Het College beslist om de elektrische poolfietsen en de fietsen van de leden van het
schepencollege te verzekeren tegen diefstal tijdens dienstverplaatsingen.
(Aankoopdienst)

42.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 6/2020 - goed.
(Informatica)

43.

Het College keurt de verlenging van het AutocCAD LT abonnement goed.

(Informatica)

44.
Het College keurt de uitbreiding van de back & disaster recovery oplossing goed en legt dit
voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
(TD - Cel Gebouwen)

45.
Het College keurt de kosteloze termijnverlening en planning van de architect die de
restauratiewerken voor Villa Hurlebise uitvoert, goed.
(TD - Cel Wegen)

46.
De factuur voor de kosten voor het juridisch advies van een advocatenbureau in het kader van
wegen- en rioleringswerken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

47.
Het College keurt de verrekening nr. 3 inzake min- en meerwerken die werden uitgevoerd
tijdens de uitvoering van de heraanleg van de Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat vak MarktpleinSchipstraat.
(TD - Cel Wegen)

48.
Het College keurt de voorlopige oplevering van de werken in het kader van de opdracht
‘Vernieuwen van de Marktstraat/Oostendestraat/Potterstraat’ goed en geeft de borgsom voor de helft
vrij.
(TD - Cel Wegen)

49.

Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 35 m datakabel.

(TD - Cel Wegen)

50.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 17 m kabel (voor
elektriciteit).
(TD - Cel Wegen)

51.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het oprichten van een distributiecabine
21179 door het aanleggen van 49 m kabel.
(TD - Cel Wegen)

52.
Het College keurt het voorstel om de onvergunde toestand van de staande wippen in de
Brugse Steenweg 9 te regulariseren door een omgevingsvergunning aan te vragen bij de Provincie,
goed.
(TD - Cel Milieu)

53.

Het College beslist om een risicogrond te schrappen uit de gemeentelijke inventaris.

(Personeelsdienst)

54.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

55.
De waarneming voor de functie van directeur strategie en organisatieontwikkeling (A10aA10b) voor betrokkene wordt verlengd per 1 maart 2020 voor een periode van 6 maanden.
(Personeelsdienst)

56.
De waarneming voor de functie van directeur vismijn (B4-B5) voor betrokkene wordt verlengd
per 1 maart 2020 voor een periode van 6 maanden.
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(Personeelsdienst)

57.

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

(Personeelsdienst)

58.
Er wordt een werfreserve voor de vacature van hoofdredder strand - medewerker sportdienst
(C1-C3) aangelegd.
(Personeelsdienst)

59.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de vacature van voltijds jeugdwerker (C1-C3).

(Personeelsdienst)

60.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van jeugdopbouwwerker (B1-B3).

(Financiële Dienst)

61.

Een aanslag betreffende de belasting op tweede verblijven wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

62.

Een kohierartikel inzake de belasting op tweede verblijven wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

63.

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

(Financiële Dienst)

64.
Het College behandelt een bezwaarschrift tegen de belasting op tweede verblijven,
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

65.
Een bezwaar tegen de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

66.

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

(Financiële Dienst)

67.

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

(Financiële Dienst)

68.

Het College behandelt enkele vragen tot vrijstelling betalen van parkeerretributies.

(Financiële Dienst)

69.
Bepaalde artikels van de belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen,
tafels en stoelen, enz. op het openbaar domein worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten
onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

70.
Een artikel van de belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden
aanslagjaar 2019 wordt gedeeltelijk in onwaarde gezet omdat de belasting verkeerd werd berekend.
(Financiële Dienst)

71.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

72.
Er wordt voorgesteld om twee Virtual Reality brillen aan te kopen voor de Stedelijke vismijn
om de film over de Nieuwpoortse te bekijken.
(Dienst Lokale Economie)

73.
Het College beslist over een voorstel om extra eisen op te leggen aan de beachbars m.b.t. tot
geluid en installatie.
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(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

