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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 10 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 10 maart 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Een plaatsvervangend lid van de Gecoro wordt vervangen. Dit wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
(Omgeving)

2.
Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd voor definitieve aanvaarding.
(Omgeving)

3.
Het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder wordt aan de gemeenteraad voorgelegd
voor definitieve aanvaarding.
(Jeugddienst)

4.
Verschillende facturen in het kader van de jeugdvoordeelpas worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

5.

Het College legt een aanvraag voor een toelage voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

(Sociaal Huis)

6.
Het College keurt de ontvangsten en uitgaven in kader van de onderwijscheques januarifebruari 2020 goed.
(Communicatie)

7.
De facturen voor ontwerp-, port- en drukkosten Nieuwpoort Uw Stad, editie maart/april 2020,
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

8.
goed.

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

(Toerisme)

9.
Een factuur voor het uitsturen van een nieuwsbrief naar de tweedeverblijvers wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

10.
Westtoer realiseert samen met de vier Westkustgemeenten, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en Veurne een nieuwe fietsroute, de Westkust Fietsroute.
(Toerisme)

11.
Westtoer realiseert een nieuwe kustfietsroute met nieuwe bewegwijzering, startborden en in
elke kustgemeente een nieuwe picknickzone.
(Toerisme)

12.
Het College organiseert het onthaal van de maandelijkse meeting en lunch van Kustoverleg
van Westtoer.
(Toerisme)

13.
Twee facturen voor het vertalen van teksten voor toeristische brochures worden goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

14.

Het College keurt de aankoop van buttons goed voor de adviesraad voor seniorenbeleid.

(Kinderboerderij)

15.

Een factuur in het kader van de familiedag 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Gemeenteschool)

16.
Het College stelt een kleuteronderwijzer aan om de uitbreiding van de instaplestijden kleuter
7/24 op te nemen tot 30 juni 2020.
(Bevolking & Burgelijke stand)

17.
Als men verhuist of vertrekt naar het buitenland zonder zich in regel te stellen, wordt men
ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.
Indien men naar het buitenland verhuist en nalaat zich rechtmatig af te schijven naar het
buitenland, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

19.
2020.

Het College keurt een parkeermaatregel goed voor de komst van de Vormheer op 17 mei

(Veiligheid & Preventie)

20.
Het College keurt verschillende verkeersmaatregelen goed naar aanleiding van de Ezelstoet
op 22 maart 2020.
(Veiligheid & Preventie)

21.

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

(Veiligheid & Preventie)

22.
Het College keurt het activiteitenrapport van het werkingsjaar 2019 goed en legt dit voor aan
de gemeenteraad ter goedkeuring.
(Secretarie)

23.
Aan het College wordt gevraagd om akkoord te gaan met de overdracht van het gebouw
gelegen Houtboeistraat 17 en de toekkening van een concessie.
(Secretarie)

24.

Het College keurt een ontwerpakte voor een overdracht goed.

(TD - Groendienst)

25.
Voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen in het Prins Mauritspark en Maritiem park
werd een aanbesteding opgemaakt door de technische dienst. Het aanbestedingsverslag wordt
goedgekeurd en de opdracht wordt gegund.
(Aankoopdienst)

26.
Het College beslist om sedum mixmatten aan te kopen om de rozentuin in de Slachthuisstraat
opnieuw in te richten.
(Aankoopdienst)

27.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand februari 2020.
(Aankoopdienst)

28.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
februari 2020.
(Aankoopdienst)

29.
Het College beslist om een dossier op te starten om de stadsvoertuigen te voorzien van Track
& Trace.

blz. 3

(Aankoopdienst)

30.
Het College beslist om een nieuwe kookplaat en hete luchtoven aan te kopen voor de keuken
van d'Oude Schole in Ramskapelle.
(Aankoopdienst)

31.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 10/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

32.
Het College beslist om tropisch hardhout aan te kopen om in eigen regie zitbanken te maken
voor de Zeedijk en Badinstallatie.
(Informatica)

33.
Aangezien het huidige huurcontract voor de printers verloopt, wenst het stadsbestuur een
nieuw contract af te sluiten voor het volledige printerpark.
(Informatica)

34.
Het College keurt de aanpassing van het licentiemodel voor de Bluebeam Revu software van
computerlicenties naar gelijktijdige gebruiker licenties goed.
(Informatica)

35.
Aangezien de dienst informatica wenst over te gaan tot een lange termijn archievering van de
backups naar een tweede locatie is een uitbreiding van de bestaande backup & disaster recovery
infrastructuur aangewezen.
(TD - Ingenieur)

36.
De voorlopige oplevering van de werken in het kader van het verniewen van landbouwwegen
wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Gebouwen)

37.
Het College keurt het beheersplan van de Duvetorre goed. Het beheersplan wordt ingediend
bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
(TD - Cel Milieu)

38.

Het College geeft advies inzake een kleiduifschietstand.

(TD - Cel Milieu)

39.

Het College geeft advies inzake een kleiduifschietstand.

(TD - Cel Milieu)

40.

Het College geeft advies inzake een kleiduifschietstand.

(TD - Cel Milieu)

41.
Het College besluit om de aanvrager toestemming te geven om vogels op openbaar domein te
vangen en te ringen.
(TD - Cel Milieu)

42.
Het College geeft toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Lentebijeenkomst senioren op 23 april 2020.
(Personeelsdienst)

43.
Er wordt eervol ontslag verleend aan een gesubsidieerd contractueel werkman per 1
september 2020.
(Personeelsdienst)

44.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Financiële Dienst)

45.
Het College zet een kohierartikel inzake de belasting op drukwerk met handelskarakter in
onwaarde omdat het een folder A5-formaat betreft.
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(Financiële Dienst)

46.

Het College zet enkele aanslagen aangaande de belasting op tweede verblijven in onwaarde.

(Financiële Dienst)

47.
Een belastingplichtige diende ten onrechte deurwaarderskosten te betalen op de algemene
milieubelasting op bedrijven omwille van een materiële vergissing.
(Financiële Dienst)

48.
De aankoopfacturen van 2019 ontvangen in week 9 worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

49.
Een kohierartikel voor een parkeerretributie wordt in onwaarde gebracht vermits het saldo van
de openstaande schulden, na beëindiging van de CSR, wordt kwijtgescholden.
(Financiële Dienst)

50.

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

(Financiële Dienst)

51.
De lijst met de aankoopfacturen maand februari 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Financiële Dienst)

52.
Bepaalde artikels van de belasting op het innemen van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2019 worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte
werd geheven.
(Financiële Dienst)

53.

De aankoopfacturen uit week 9 & 10 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

54.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Sociale Dienst)

55.
Het College besluit principieel akkoord te gaan om een extra bedrag te voorzien voor de uitrol
van het vormingspakket KR8IG, een initiatief van IGS (W)intgratie. Dit bedrag zal enkel opgevraagd
worden indien de reeds gebudgetteerde werkingsmiddelen niet volstaan.
(Dienst Lokale Economie)

56.
Het College behandelt een aanvraag van een politieke partij tot het plaatsen van een stand op
de markt voor een marktactie rond sociale en klimaat thema's.
(Dienst Lokale Economie)

57.

Een subsidieaanvraag wordt aan de Raad voorgelegd ter goedkeuring.

(Dienst Lokale Economie)

58.

Het College keurt het programma voor de Sint-Janskermis 2020 goed.

(Dienst Lokale Economie)

59.
Het College behandelt een vraag tot opschorting van het abonnement op de wekelijkse markt
wegens ziekte.
(Dienst Lokale Economie)

60.
Het College behandelt een vraag tot opschorting van het abonnement op de wekelijkse markt
wegens ziekte.
(Secretarie)

61.

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

