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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 18 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 18 februari 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Omgeving)

2.

De beleidsvisie inzake meergezinswoningen wordt aan het College voorgelegd.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/252: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Vansteenland Cindy Annie, Leistraat 17C, 8620 Nieuwpoort
tot aanbouwen van een veranda, gelegen Leistraat 17C, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr. 0208A2.
(Evenementen)

4.
Het College stelt de factuur, na overeenkomst, voor het vuurwerk tijdens oudejaarsavond
betaalbaar en keurt deze na overleg goed.
(Evenementen)

5.

Het College keurt de organisatie van het event Summerlove goed.

(Evenementen)

6.
goed.

Het College keurt de organisatie van een nautische rommelmarkt t.h.v. de Orlentpromenade

(Jeugddienst)

7.
Een factuur in het kader van het busvervoer voor de speelpleinwerking tijdens de
kerstvakantie wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

8.
Verschillende facturen in het kader van Swap kerstvakantie worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

9.
Na overleg met de diverse opvangpartners wordt een aanpassing gevraagd van het
subsidiereglement initiatieven buitenschoolse opvang, goedgekeurd op 26 november 2019, vooraleer
dit voor te leggen aan de gemeenteraad.
(Sociaal Huis)

10.
Het College keurt de organisatie van een verrassingsuitstap voor de vrijwilligers van het
project Domino goed.
(Cultuur)

11.
Aan het College wordt gevraagd om de organisatie van Open Monumentendag 2020 met als
thema wederopbouwarchitectuur goed te keuren.
(Cultuur)

12.
Aan het College wordt gevraagd om de organisatie van erfgoeddag 2020 met als thema
'Watson back 2 the sea' goed te keuren.
(Toerisme)

13.
Twee infopanelen met historische foto's worden op het Leopoldplein en op het Marktplein
geplaatst in kader van het project Feniks2020.
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(Toerisme)

14.
Het College verleent toelating aan de Kanselaarij van de eerste minister tot het organiseren
van de infoactie Federale Truck aan zee op 30 juli 2020 op de Zeedijk.
(Toerisme)

15.
Een voorstel tot promotie van Nieuwpoort als vakantiebestemming en de evenementen 2020
over de volledige provincie West-Vlaanderen wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

16.
Een voorstel tot promotie van het evenement Follow the... Feniks, de doe-expo Clicformers
'Bouwen aan het Front en de tentoonstelling 'Mijn oorlog - Juul Filliaert 1914-1918' in een provinciale
krant wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

17.
Het College keurt de bedeling door BDmyshopi voor de eventpockets voorjaar, zomer en
inspiratiemagazine 2020 goed.
(Toerisme)

18.

Het College keurt facturen goed voor het project Feniks 2020 en stelt ze betaalbaar.

(Gemeenteschool)

19.
Het College stelt een vervangend onderwijzer voor 24 lestijden aan voor de duur van het
ziekteverlof van de klasleerkracht van het vierde leerjaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

20.
Voor de aflevering van een EPC-attest dienen de correcte appartementsnummers ingevoerd
te worden in het CRAB. Een hernummering dringt zich op bij een foutieve nummering.
(Bevolking & Burgelijke stand)

21.
Indien men terugkeert naar zijn land van herkomst en nalaat zich af te schrijven naar het
buitenland dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

22.

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

(TD - Groendienst)

23.
Het bomenplan 2020-2025 voorziet de aanplanting van 4000 straatbomen. Voor 2020 werd
hiervoor een bestek opgemaakt. Het College legt het bestek ter goedkeuring voor aan de
Gemeenteraad.
(TD - Groendienst)

24.
Voor het klepelmaaien grondgebied Nieuwpoort 2019 dient de aannemer een eerste
schuldvordering in voor uitgevoerde werken.
(TD - Groendienst)

25.
Voor klepelmaaien grondgebied Nieuwpoort 2019 dient de aannemer en tweede en laatste
schuldvordering in voor uitgevoerde werken.
(TD - Groendienst)

26.
De ontwerper dient een tweede factuur in voor betaling ereloon deel voorontwerp studie
Nieuwlandplein. De factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

27.
Het College beslist om twee extra ingangen te laten bijmaken aan de hondenweide om de
ingang aan de parking te ontlasten.
(Aankoopdienst)

28.

Het College neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

29.

Het College beslist om twee ondergrondse containers te laten herstellen.
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(Aankoopdienst)

30.
Het College beslist om de aankoop van een AED-toestel om op te hangen op de Zeedijk
tussen het Hendrikaplein en het Leopoldplein te gunnen.
(Aankoopdienst)

31.
Het College beslist om de verdeelkast op het Marktplein te herstellen zodat voldoende
elektriciteit kan verkregen worden tijdens evenementen.
(Aankoopdienst)

32.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 7/2020 - goed.
(Informatica)

33.
Om het aanleveren van bepaalde akten te automatiseren, wenst de dienst burgerzaken over
te gaan tot de migratie van bepaalde akten naar DABS.
(Informatica)

34.
De dienst informatica wenst over te gaan tot het plaatsen van een vaste audiovisuele
oplossing binnen de raadzaal en de inkom van het stadhuis.
(Informatica)

35.
In het kader van de herinrichting van zaal Verbanck tot belevingscentrum wenst de dienst
informatica in samenwerking met de directeur van de vismijn over te gaan tot de installatie van een
audiovisuele oplossing.
(Informatica)

36.
De dienst informatica wenst over te gaan tot het vervangen van de defecte projectoren die het
panorama in Westfront aansturen.
(Informatica)

37.
Om de werking van diverse diensten te optimaliseren, wenst het stadsbestuur over te gaan tot
de aankoop van een aantal bijkomende iPads.
(TD - Ingenieur)

38.
Een ereloonnota inzake de wegenis- en rioleringswerken in de
Elisalaan/Franslaan/Lombardsijdestraat tussen Albert I laan en Dienstweg Havengeul wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

39.
Door de storm van zondag 9 februari 2020 is een deel van de gevel van het stadsmagazijn
omgevallen. Bij nazicht blijkt dat de spouwankers die de gevel verbindt met de binnenmuur volledig
zijn doorgeroest. Er wordt voorgesteld om de losstaande gevels terug te verankeren aan het
binnenspouwblad. De opdracht wordt gegund aan de laagste inschrijver.
(TD - Cel Gebouwen)

40.
De opdracht tot het uitvoeren van de gevel en de raamrenovatie van villa Hurlebise werd
gegund. De aannemer kan deze werken aanvangen op dinsdag 3 maart 2020.
(TD - Cel Wegen)

41.
Een factuur in het kader van de wegenwerken voor het vernieuwen van de Franslaan, fase 5,
uitgevoerd in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2020, wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

42.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in de Pieter
Deswartelaan fase 2 vak Langestraat – André Dezaeyerstraat wordt gegund.
(TD - Cel Milieu)

43.

Het College ondersteunt de opruimactie in het Vlaams natuurreservaat de IJzermonding.

(TD - Cel Milieu)

44.

Het College besluit om de Grote Zwerfvuilactie te organiseren op 21 maart 2020.
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(Personeelsdienst)

45.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

46.
Er wordt gevraagd om over te gaan tot een samenwerking met Stepstone via Poolstok in het
kader van de afgesloten beheersovereenkomst.
(Personeelsdienst)

47.
Betrokkene vraagt een overlevingspensioen aan n.a.v. het overlijden van haar echtgenoot
(oud-schepen van de stad) met ingang van 1 oktober 2019.
(Personeelsdienst)

48.
De personeelskosten van de muziekacademie te Veurne dienen terugbetaald te worden (gans
2019).
(Personeelsdienst)

49.
Drie studenten van het MSKA in Roeselare vragen toestemming om stage te mogen lopen bij
de dienst preventie en veiligheid van stad Nieuwpoort.
(Financiële Dienst)

50.
Het kohier belasting op de brandstofdistributieapparaten, voor het aanslagjaar 2020 generatie
1, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

51.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

52.
Verschillende facturen worden in onwaarde gezet na eindafrekening van het faillissement
aangezien alle gelden werden verdeeld onder de bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldenaars.
(Financiële Dienst)

53.

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

(Financiële Dienst)

54.
Een besluit van het college van burgemeester en schepenen inzake de belasting op het
bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden, onwaarde aanslagjaar 2019, wordt
ingetrokken.
(Financiële Dienst)

55.
Verschillende aanslagen betreffende de belasting op tweede verblijven worden in onwaarde
gezet.
(Financiële Dienst)

56.
De aankoopfacturen van 2019, ontvangen in 2020, worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

57.
De aankoopfacturen van week 1 t.e.m. 7 van 2020 worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

58.
De aankoopfacturen van week 1 t.e.m. week 7 2020 worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Secretarie)

59.

Diverse kennisgevingen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
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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

