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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 17 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 17 maart 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Een bedrijfsruimte wordt geschrapt uit de lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten inventaris 2020 en wordt opgenomen in de gemeentelijke lijst van leegstaande
gebouwen.
(Omgeving)

2.
Splisting perceel grond met ambachtelijk gebouw, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (SintJoris), Sectie B nr. 0341C2.
(Omgeving)

3.
Splitsing perceel Oude Veurnevaart 82-90, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr.
0058K.
(Omgeving)

4.
O/2020/35: Aktename melding van overdracht exploitatievergunning jeugdhuis
Dudenhofenlaan 2C, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0155L2.
(Evenementen)

5.

Het College keurt de organisatie van het evenement Vlaanderen Zingt goed.

(Evenementen)

6.

Het College keurt de organisatie van het landbouwfeest op zondag 12 juli goed.

(Jeugddienst)

7.

Een factuur in het kader van taxicheques wordt goedgekeurd betaalbaar gesteld.

(Jeugddienst)

8.
Elk jaar wordt materiaal aangekocht t.b.v. de speelpleinwerking via de groepsaankoop van de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk tegen voordelige prijzen.
(Sociaal Huis)

9.
Betaalbaarstelling van de facturen voor de aankoop van o.a. pampers en materiaal ikv
tandhygiëne.
(Communicatie)

10.
De facturen voor port- en drukkosten Nieuwpoort Uw Stad, editie maart/april 2020, worden
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

11.
Stad Nieuwpoort betaalt een werkingssubsidie uit aan de erkende socio-culturele
verenigingen.
(Toerisme)

12.
Verschillende facturen in het kader van het evenement Feniks 2020 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

13.
Wanneer men vertrekt naar het buitenland en zich niet laat afschrijven naar het buitenland dan
wordt men na geruime tijd ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

14.

Het College kent een geboortepremie toe.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

15.

Het College kent huwelijkspremies toe.

(Veiligheid & Preventie)

16.

Het College kent een premie voor inbraakpreventie toe.

(Veiligheid & Preventie)

17.
Het College keurt verschillende aanvragen voor een premie voor de aankoop van een
rookmelder goed.
(Secretarie)

18.
Het College neemt akte van een stopzeting van de huurovereenkomst van een stadswoning in
de Spoorwegstraat.
(Secretarie)

19.
Het College neemt akte van de stopzetting van een huurovereenkomst van een stadswoning
in de Oude Veurnevaart.
(Secretarie)

20.
Het College stelt voor aan de gemeenteraad om de belasting op het plaatsen van terrassen,
winschermen, kramen, tafels en stoelen, enz. voor het aanslagjaar 2020 op te schorten naar
aanleiding van de coronacrisis.
(TD - Groendienst)

21.
De opdracht voor het groenonderhoud in het Leopold II park wordt gegund aan de laagste
regelmatige inschrijver.
(TD - Groendienst)

22.
De opdracht voor het groenonderhoud van Onze Lieve Vrouwkerk, Jeanne Panne en
Duvetorre 2020 wordt gegund aan de laagste regelmatige inschrijver.
(TD - Groendienst)

23.
De opdracht voor het groenonderhoud van het Zonnebloempark 2020 wordt gegund aan de
laagste regelmatige inschrijver.
(TD - Groendienst)

24.
De opdracht voor het klepelmaaien 2020 wordt gegund aan de laagste regelmatigste
inschrijver.
(TD - Groendienst)

25.
De opdracht voor het scheren van hagen 2020 wordt gegund aan de laagste regelmatige
inschrijver.
(Aankoopdienst)

26.
Het College beslist om een dossier op te starten voor de aankoop van materiaal om de
bestaande kerstverlichting te onderhouden en te herstellen. Verschillende kandidaat-leveranciers
worden uitgenodigd tot deelname aan de prijsvraag.
(Aankoopdienst)

27.
Het College beslist om een nieuwe brievenbus aan te kopen voor een bewoner en deze in
eigen beheer te plaatsen na aanrijding door een personeelslid.
(Aankoopdienst)

28.
Het College beslist om een fototoestel met toebehoren aan te kopen voor de dienst marketing
en promotie voor foto's voor de website, sociale media en brochures.
(Aankoopdienst)

29.
Het College beslist om het dienstvoertuig van de ploegverantwoordelijke wegen en gebouwen
te voorzien van een led-signalisatiebalk en rood-wit arcering.
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(Aankoopdienst)

30.

Het College beslist om de carpolicy voor werknemers aan te passen.

(Aankoopdienst)

31.

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

(Aankoopdienst)

32.

Het College beslist om relatiegeschenken aan te kopen voor de sportdienst.

(Aankoopdienst)

33.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor januari 2020 aan.

(Aankoopdienst)

34.
Het College beslist om een dossier op te starten tot aankoop van een vrachtwagen met
containerbeladingssysteem en materiaalkoffer voor de metsers.
(Aankoopdienst)

35.
Het College beslist om een koelinstallatie te huren om de veilinghal in de vismijn te koelen
tijdens de warme zomermaanden.
(Aankoopdienst)

36.
Het College beslist om een anti-verdampingsmiddel aan te laten brengen op de straatbomen
in de Lombardsijdestraat.
(Aankoopdienst)

37.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 11/2020 - goed.
(Informatica)

38.
goed.

Het College keurt de aankoop van twee bijkomende licenties voor de WebBV consultatietool

(TD - Ingenieur)

39.
Een ereloonnota in het kader van de vernieuwing van de Zeedijk wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

40.
De opdracht tot het uitvoeren van diverse dakwerken in de Stad Nieuwpoort, o.a. herstelling
stormschade petanquelokaal, dakoversteek Chiro en 20 regieuren voor diverse kleine werken, wordt
gegund.
(TD - Cel Milieu)

41.

Het College verleent toelating tot het spelen van muziek voor het Jeugdhuis De Sortie.

(TD - Cel Milieu)

42.

Het College geeft gunstig advies voor het behalen van een EMAS-registratie.

(Personeelsdienst)

43.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

44.

Het College keurt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van het zwembad goed.

(Personeelsdienst)

45.

Het College keurt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van de sportdienst goed.

(Personeelsdienst)

46.

Het College keurt een vergoeding voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst cultuur goed.

(Personeelsdienst)

47.
Het College neemt akte van de wervingsreserve voor de vacature van deskundige wonen en
er wordt iemand aangeworven.
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(Personeelsdienst)

48.
Het College gaat over tot de vacant verklaring en aanleg van een werfreserve van de functie
deskundige personeel (B1-B3) in contractueel verband.
(Financiële Dienst)

49.

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

(Financiële Dienst)

50.
Bepaalde artikels van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen worden in
onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

51.
Verschillende facturen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties worden in
onwaarde gezet, aangezien het om buitenlandse betrokkenen gaat en de facturen steeds onbesteld
terugkeren.
(Financiële Dienst)

52.

De aankoopfacturen daterende uit 2019 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

53.
goed.

Het College keurt een renteloze lening voor de investeringen van het AGB Vrije Tijd 2019

(Financiële Dienst)

54.

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

(Financiële Dienst)

55.

De aankoopfacturen uit week 11 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

56.

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

(Financiële Dienst)

57.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

58.
Verschillende facturen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties worden in
onwaarde gebracht wegens geen dividend voor de Stad Nieuwpoort na faling.
(Financiële Dienst)

59.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

60.
Een bezwaar dat ingediend werd op de algemene milieubelasting op bedrijven voor het
aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

61.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

62.

De plaatsenrechten voor de markt voor het eerste semester van 2020 worden vastgesteld.

(Dienst Lokale Economie)

63.
Het College gaat over tot de aanstelling van de leden van de Lokaal Economische Raad voor
de komende beleidsperiode en stelt tevens een voorzitter en ondervoorzitter aan.
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(Dienst Lokale Economie)

64.
Het College beslist om het lidmaatschap van Stad Nieuwpoort bij een vereniging niet meer te
verlengen in 2020.
(Secretarie)

65.

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

