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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 3 MAART 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 3 maart 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Een factuur van een advocatenbureau wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/28: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door Sarrazyn-Blomme, Oude Veurnevaart 69, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen carport, tuinhuis en overdekt terras, gelegen Spoorwegstraat 10D, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0129F en 0032M26 én Koksijde 5° Afd.
(Oostduinkerke), Sectie C nr(s) 0138R en 0138S.
(Omgeving)

3.

O/2020/4/: Concessie plaatsen handelsterras op openbaar domein gemeenteweg.

(Omgeving)

4.
Een factuur van een advocatenbureau inzake de opmaak van een reglement voor
vakantiewoningen wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/253: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Masure Sam, Brugsesteenweg 35, 8433 Middelkerke tot
slopen en herbouwen aanbouw + wijzigen voorgevel, gelegen Witte Brigadelaan 53, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0032A22.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/222: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Weyne Projects, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen appartementsgebouw met handelsruimte residentie Lectus 9, na afbraak bestaande
bebouwing, gelegen Franslaan 56-58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie
D nr(s) 0131X en 0131W.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/239: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Bulcke Dafne, Dennenweg 2, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
van een tuinhuis in voortuin, gelegen Dennenweg 2, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
2° Afd., Sectie D nr. 0182X7.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/1: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aan de heer Vanlerberghe Guido, Molenstraat 2A, 8620 Nieuwpoort tot
verbouwen en uitbreiden van een landbouwloods, gelegen Molenstraat 8+, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie A nr. 0096Z.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/18: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Algemene Ondernemingen Van Tornhaut, Steenweg op
Deinze 122, 9880 Aalter tot plaatsen 3 balkons aan de achtergevel van de vergunde residentie
Dockside, gelegen Albert I laan 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E
nr. 0169N2.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/180: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Group AP Project Development, Edmond Machtenslaan 102
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bus 7, 1080 Brussel tot heraanleg en uitbreiding zijweg gemeenteweg Albert I-laan, gelegen Albert I
Laan, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd;, Sectie E nr(s) 0000 en deel van
0178N3, 0170A3, 0177P5, 0178W3, 0178P4, 0170W2, 0178A4, 0178R4, 0178Z3 en 0169M2.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/249: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba M.B.V.-Ontwikkeling, Hofstraat 2 bus 101, 8970
Poperinge tot bouwen meergezinswoning met handelspand na afbraak gebouwen met behoud
voorgevel erfgoedpand, gelegen Pieter Deswartelaan 1-1a, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0080A25 en 0080D22.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/228: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Immo Chagall, Nieuwpoortsteenweg 143, 8670 Koksijde
tot regularisatie instandhoudingswerken en renovatiewerken bestaande uitbouw kant Zeedijk, zonder
uitbreiding volume, gelegen Albert I laan 342, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2°
Afd., Sectie D nr. 0253C.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/243: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Group Jan De Nul t.a.v. Robijn Jens Lucien, Tragel 60, 9308 Aalst
tot vervangen bestaande bouwkeet door een ecologische bouwkeet, gelegen Nieuwe Yachthavenweg,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie G nr. 0404N.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2020/21: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Nieuwpoortse Bouwmaatschappij, Albert I laan 234, 8620
Nieuwpoort tot functiewijziging van woonfunctie naar kinépraktijk voor het appartement C00.01,
gelegen Albert I laan 101, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr.
0459A.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2020/30: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Blomme Theo, Kokstraat 27, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen van 6 zonnepanelen in het voorgeveldakvlak en plaatsen van 5 zonnepanelen in het
achtergeveldakvlak, gelegen Kokstraat 27, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd.,
Sectie B nr. 0420B.
(Omgeving)

16.
Doss. O/2019/251: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Malecon, Zeedijk 26, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
meergezinswoning met handelszaak na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 193-195,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0087A en 0086E.
(Omgeving)

17.
Doss. O/2020/4: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aan de bvba Weyne-Projects, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen 2 wegneembare handelsterrassen op het openbaar domein voor een in oprichting zijnd
appartementsgebouw, gelegen Franslaan 60-62, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2°
Afd., Sectie D nr. 0131C2.
(Omgeving)

18.
Doss. O/2019/248: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan dhr. en mevr. Wackenier-Goens, met als adres Zandstraat 10,
8620 Nieuwpoort tot renovatie en uitbreiding ééngezinswoning, gelegen Canadalaan 17c, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1e afd. sectie A nr. 31M47 .
(Omgeving)

19.
Doss. O/2019/245: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Dumarey Anthony Marktstraat 20, 8460 Oudenburg tot
bouwen van 4 gekoppelde eengezinswoningen en 8 garages na afbraak bestaande gebouwen,
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gelegen Pelikaanstraat 10-10C, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr.
0044C9.
(Omgeving)

20.
O/2020/34: Aktename melding van stopzetting milieuvergunning te Pieter Deswartelaan 8,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort.
(Omgeving)

21.
O/2020/27: Aktename melding van Etablissementen Franz Colruyt, Edingensesteenweg 196,
1500 Halle voor Colruyt Nieuwpoort overdracht te Jozef Cardijnlaan 34A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort.
(Stedenbouw)

22.

Het College kent een gevelpremie toe.

(Evenementen)

23.

Het College keurt de organisatie van de rommelmarkt in Ramskapelle goed.

(Evenementen)

24.

Het College keurt de organisatie van het personeelsfeest goed.

(Jeugddienst)

25.
Het College organiseert elk jaar twee vormingen voor alle medewerkers van de
kinderdagverblijven, de onthaalouders en de medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang.
(Jeugddienst)

26.
Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Veurne, Alveringem en Middelkerke starten gesprekken op
om een intergemeentelijk speelplein te organiseren voor kinderen met een beperking die momenteel
nog op de lokale speelpleinen deelnemen maar waarbij het moeilijk wordt om die zorg blijvend op te
nemen.
(Sportdienst)

27.

Er wordt een toelage gevraagd voor de organisatie van de International Youth Regatta 2020.

(Sportdienst)

28.

Het College keurt de organisatie van het hockeytornooi voor scholen goed.

(Sportdienst)

29.
Het College geeft toelating tot de organisatie van een cursus 'Kijk ik fiets' voor kleuters van het
tweede en derde kleuter op woensdag 18 maart 2020.
(Sociaal Huis)

30.
Het College voorziet een financiële steun van 125 euro voor de paella-avond van de MS-Liga
Westhoek op 23 april 2020.
(Sociaal Huis)

31.
Het College organiseert dit najaar via het Huis van het Kind een cursus frustratiebeheersing
voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
(Sociaal Huis)

32.
Het College keurt de deelname aan een activiteit in de paasvakantie voor de gezinnen van
Domino goed.
(Communicatie)

33.

Verschillende koppels worden uitgenodigd om hun jubileum te vieren op het stadhuis.

(Cultuur)

34.
Verschillende achterstallige basissubsidies voor de socio-culturele verenigingen voor het
werkingsjaar 2019 worden goedgekeurd.
(Cultuur)

35.

Aan het College wordt gevraagd om deel te nemen aan de Europese Bunkerdag.
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(Cultuur)

36.

Het College stelt een factuur voor streetart kunstwerken op 10 elektriciteitskastjes betaalbaar.

(Cultuur)

37.
Verschillende facturen in het kader van de organisatie van Kunstmarkt 2.0 worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

38.

Stad Nieuwpoort biedt een receptie aan na de boekvoorstelling van Joren Vermeersch.

(Cultuur)

39.
goed.

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

(Toerisme)

40.

Het College keurt een factuur voor het eindejaarsfeest senioren goed en stelt ze betaalbaar.

(Toerisme)

41.
Het College beslist over de toelating tot het organiseren van de MAC21 - Summertour op
grondgebied van Nieuwpoort.
(Toerisme)

42.
Een factuur voor het uitzenden van radiospots in januari 2020 ter promotie van Vrolijk
Nieuwpoort wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

43.
Een voorstel tot het produceren en ophangen van banners aan de stedelijke vismijn en het
toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad ter promotie van de evenementen 2020 wordt goedgekeurd.
(Toerisme)

44.
Het College beslist over de deelname aan 200 jaar Artillerie in Brasschaat op 25 april 2020
met een toeristische stand.
(Toerisme)

45.
Extra veerdiensten van half juni tot eind juni en van begin september tot half september, op
weekdagen, worden ten laste van de stad Nieuwpoort aangeboden door VLOOT dab.
(Toerisme)

46.

Het College keurt het programma voor de busuitstap senioren op 26 mei 2020 goed.

(Toerisme)

47.
Verschillende facturen in het kader van de lentebijeenkomst voor senioren worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

48.
Verschillende facturen in het kader van het evenement Feniks 2020 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Kinderboerderij)

49.
Het College keurt het voorstel goed om op de kinderboerderij opnieuw een zevendelige cursus
bijenteelt voor gevorderden te laten doorgaan in 2020, alsook een voorstelling van de resultaten van
het Anjasysteem op 22 maart in de voormiddag.
(Bevolking & Burgelijke stand)

50.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

51.
Indien men zijn woonplaats verlaat zonder zich in regel te stellen met zijn nieuw adres en er
wordt een nieuwe inschrijving gedaan op de woonplaats van inschrijving dan wordt men ambtshalve
geschrapt. Het College stelt de schrapping vast.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

52.

Het College keurt een factuur voor de uitvoering van de uitvaart van een behoeftigde inwoner.

(Bevolking & Burgelijke stand)

53.
Indien men bij het bekomen van een referentieadres bij het OCMW na afgesproken tijd niet
meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van het referentieadres, dan wordt men
ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

54.
Het College vordert een ereloon beëdigd geneesheer naar aanleiding van de vaststelling
doodsoorzaak voor niet-inwoners terug aan de betrokken gemeenten van woonst.
(Bevolking & Burgelijke stand)

55.
De jeugddienst vraagt een lijst van alle jongeren van 15 jaar tot en met 25 jaar voor de
verkoop van de tickets voor Summerlove. De Nieuwpoortse jongeren krijgen een reductie. Op basis
van deze lijst kan nagezien worden of ze in Nieuwpoort woonachtig zijn. De lijst mag evenwel enkel
voor dit doel gebruikt worden.
(Veiligheid & Preventie)

56.
Het College keurt een parkeermaatregel goed voor de wielerwedstrijd Bredene Koksijde
Classic en Youngster Coast Challenge op 20 maart 2020.
(Veiligheid & Preventie)

57.

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

(Veiligheid & Preventie)

58.

Het College keurt een parkeermaatregel goed voor het poppentheater op 23 juli 2020.

(Veiligheid & Preventie)

59.
Het College keurt parkeermaatregelen goed voor het evenement familiedag op de
kinderboerderij op 19 april 2020.
(Veiligheid & Preventie)

60.
2020.

Het College keurt een parkeermaatregel goed voor het toeristisch treintje voor de maand juli

(Veiligheid & Preventie)

61.
Het College keurt een parkeermaatregel goed om een tijdelijke halte te creëren voor het
toeristisch treintje in de maand augustus 2020.
(Veiligheid & Preventie)

62.
Het College keurt een parkeermaatregel goed voor de opening van de billekarrenroute op 6
april 2020.
(Veiligheid & Preventie)

63.

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

(TD - Groendienst)

64.
Voor de geplande werken voor de toontuintjes Prins Mauritspark werd een bestek opgemaakt
voor beheerswerken. Het College aanvaardt dit bestek en legt het aan de gemeenteraad voor ter
goedkeuring.
(TD - Groendienst)

65.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van bewegingseilanden in het Prins Mauritspark en
het Maritiem Park wordt gegund.
(TD - Groendienst)

66.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van zitmeubilair in het Prins Mauritspark en Maritiem
Park wordt gegund.

blz. 6

(TD - Groendienst)

67.
Voor de herinrichting van de groenzone Dudenhofenlaan dient de aannemer een
schuldvordering in voor gepresteerde werken.
(Aankoopdienst)

68.

Het College beslist om graszaad aan te kopen voor aanvulling van de stock.

(Aankoopdienst)

69.
Het College beslist om op drie afzetcontainers de deuren en deurstaanders te vervangen door
aluminium deuren en deurstaanders.
(Aankoopdienst)

70.

Het College beslist om een nieuwe hogedrukreiniger aan te kopen voor het recyclagepark.

(Aankoopdienst)

71.
Het College keurt de factuur betreffende het leveren van een nieuw dienstvoertuig voor de
schilders goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

72.
Het College keurt een factuur in verband met schade aan de leasewagen van de financieel
directeur goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

73.
goed.

Het College keurt de schuldvordering in het kadere van groenonderhoud gewestwegen 2019

(Aankoopdienst)

74.
Het College vordert het schadebestek 2020/01 betreffende het aanrijden van een bloembak
en plooibakens in de Jozef Cardijnlaan.
(Aankoopdienst)

75.

Het College beslist om historische vlaggen op de gevel van de Stadshalle te plaatsen.

(Aankoopdienst)

76.
Het College beslist om een Winterhut (skihut) te huren om tijdens de kerstvakantie 2020-2021
in Nieuwpoort-Bad te plaatsen.
(Aankoopdienst)

77.

Het College beslist om een nieuw infobord te plaatsen aan de kinderboerderij.

(Aankoopdienst)

78.
Het College beslist om de plantvakken in de Astridlaan en op de hoek van de Parklaan/Kaai
opnieuw aan te planten.
(Aankoopdienst)

79.

Het College beslist om een EHBO-unit te huren voor de zomermaanden 2020.

(Aankoopdienst)

80.

Het College beslist om kleinere HDPE-zakken aan te kopen voor de hondenpoepafvalbakken.

(Aankoopdienst)

81.
De factuur voor de levering van 98.200 grote witte huisvuilzakken wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

82.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 8-9/2020 - goed.
(Informatica)

83.

De beamers in het bezoekerscentrum Westfront worden vervangen.
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(TD - Ingenieur)

84.
Het College behandelt de aanvraag van KTC Issera tot het inplanten van een overdekte
tennishal en clubhuis in het Astridpark.
(TD - Ingenieur)

85.
Een factuur inzake de overeenkomst toegankelijkheidsadvisering 2013-2019 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

86.
Een factuur inzake het leveren, plaatsen en onderhoud van schuilhuisjes openbaar vervoer,
stadsplanborden en elektronische journaals - schuilhuisje Kinderlaan - wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

87.
Een factuur inzake het vernieuwen van de Albert I laan - vak Cardijnlaan-Louisweg - wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

88.
De opdracht tot het uitvoeren van de boring en dieptesonderingen voor het nieuwe
administratieve centrum wordt gegund.
(TD - Cel Gebouwen)

89.
De opdracht voor de nodige dakwerken aan de drankenberging in de Kinderboerderij en de
dakoversteek van het Chirolokaal wordt gegund.
(TD - Cel Gebouwen)

90.
Er wordt voorgesteld om het toilet van de sacristie op de straatriolering aan te sluiten en een
infiltratieput ter hoogte van de regenwaterputten bij te plaatsen. Hiervoor wordt een verrekening
opgemaakt.
(TD - Cel Gebouwen)

91.

De metselwerken aan de gevel van de Stedelijke Werkhuizen worden gegund.

(TD - Cel Gebouwen)

92.

De opdracht voor de sloop van het hoekpand in Willem De Roolaan nr. 71 wordt gegund.

(TD - Cel Wegen)

93.
Een factuur van een advocatenbureau betreffende de kosten en prestaties in de maand
januari 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

94.
Er wordt toelating gevraagd om een nieuwe oprit aan te leggen om rechtstreeks toegang te
nemen van straat naar de nieuw op te richten carport.
(TD - Cel Wegen)

95.
Er wordt voorgesteld om drie lichtmasten type Romantica met twee deurtjes aan te kopen,
zodat de technische dienst deze in voorraad heeft voor een snelle vervanging bij aanrijdingen of
schadegevallen. De opdracht tot het leveren van deze lichtmasten wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

96.
Een factuur betreffende het leveren en plaatsen van de openbare verlichting in de
Oostendestraat fase 2 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

97.
Het College geeft toestemming om een verhoogd muziekniveau te spelen na 22 u. tijdens een
evenement in de Dudenhofenlaan.
(TD - Cel Milieu)

98.

Het College beslist om deel te nemen aan het burgemeestersconvant 2030.
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(TD - Cel Milieu)

99.
Het College beslist om op 9 maart een ophaling voor landbouwfolies te organiseren in het
stedelijk recyclagepark voor landbouwers op grondgebied Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

100.

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

(Personeelsdienst)

101.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

102.

Er wordt een tijdelijke voltijdse vacature opengesteld voor een redder (D1-D3).

(Personeelsdienst)

103.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

104.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor een vrijwilliger ten behoeve van het zwembad.

(Personeelsdienst)

105.
Er wordt akte genomen van de ingeschreven kandidaten voor de vacature van hoofdredder
strand - medewerker sportdienst (C1-C3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

106.
Er wordt akte genomen van de kandidaten voor de selectieprocedure van de vacature voltijds
jeugdwerker (C1-C3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

107.
Er wordt akte genomen van de kandidaten voor de selectieprocedure voor de vacature van
jeugdopbouwwerker (B1-B3) in contractueel verband.
(Personeelsdienst)

108.

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

(Personeelsdienst)

109.

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

(Personeelsdienst)

110.
De aanleg van een werfreserve voor een deskundige personeelsdienst (B1-B3) wordt
goedgekeurd.
(Financiële Dienst)

111.
Het College stelt het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de
vissers- en handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 1, vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

112.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 1, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

113.
Het College stelt het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of
groter dan 500 BT, voor het aanslagjaar 2020 generatie 1, vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

114.
De meerjarenplanning 2020-2025 van Stad Nieuwpoort wordt ter kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
(Financiële Dienst)

115.
De meerjarenplanning 2020-2025 van Stad en OCMW Nieuwpoort wordt ter kennisgeving aan
het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.

blz. 9

(Financiële Dienst)

116.
Het kohierartikel 1 van het aanslagjaar 2018 voor de belasting op het plaatsen van een
strandcabine wordt onwaarde gebracht.
(Financiële Dienst)

117.
Verschillende facturen worden in onwaarde gezet na eindafrekening van het faillissement
aangezien alle gelden werden verdeeld onder de bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldenaars.
Een andere factuur wordt ook in onwaarde gezet vermits er na afsluit faillissement geen dividend
meer beschikbaar is en het faillissement werd afgesloten wegens ontoereikend actief.
(Financiële Dienst)

118.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

119.
Een artikel van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wordt in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

120.
Een factuur wordt in onwaarde gebracht vermits de CSR afgelopen is en er voor het laatste
werkjaar geen dividend meer beschikbaar is voor de schuldeisers.
(Financiële Dienst)

121.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 1, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

122.

De aankoopfacturen van week 8 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

123.

De aankoopfacturen uit week 1 t.e.m. 8 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

124.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

125.
Een artikel van de belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd
geheven.
(Financiële Dienst)

126.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

127.
De aankoopfacturen van 2019 die in 2020 ontvangen werden worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

128.
Een artikel van de belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden
aanslagjaar 2019 wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

129.
Het College keurt de organisatie van een Paasactie, waarbij een rondrit op de bakfiets
langsheen de winkels in Nieuwpoort gemaakt wordt, en paaseieren uitgedeeld worden, goed.
(Dienst Lokale Economie)

130.
Het College behandelt een voorstel om een subsidie te geven aan Nieuwpoortse
visservaartuigen die de letter van de thuishaven willen wijzigen naar Nieuwpoort (N).

blz. 10

(Onthaal)

131.
Het College keurt de ontvangst van toneelvereniging 'Willen is Kunnen' uit Ramskapelle op
zaterdag 12 september 2020 in stadhuis naar aanleiding van de viering van hun 50-jarig bestaan,
goed.
(Onthaal)

132.
Aan de aanwezigen op het orgelconcert op 23 juli 2020 wordt aansluitend aan het concert een
receptie aangeboden.
(Secretarie)

133.

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

