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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 31 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 31 maart 2020 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Een factuur van een advocatenbureau inzake de site Swartes fabriek wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

2.
Doss. 2007.108: annuleren bouw residentie Boat House van de stedenbouwkundige
vergunning dd. 3 november 2018 tot bouwen appartementcomplex Storms' Harbour - Harbourvieuw
na afbraak bestaande bebouwingen.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/61: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Vanbillemont Roland, met als adres Kaai 27, 8620
Nieuwpoort tot het aanpassen van een garage, gelegen Justus Van Clichthovenstraat 137+, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1e Afd. Sectie A 48W52.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/39: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Gouwy Pieter, Toevluchtweg 4C, 8620 Nieuwpoort tot
aanleg verharding + wijzigen en uitbreiden milieuvergunning, gelegen Toevluchtweg 4C, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0303S.
(Evenementen)

5.

Het College keurt de organisatie van Vrolijk Nieuwpoort 2020 goed.

(Evenementen)

6.

Het College geeft toelating tot het organiseren van een rommelmarkt in de binnenstad.

(Evenementen)

7.
2020.

Het College geeft toelating tot organisatie van de rommelmarkt Coupe gorge op 1 augustus

(Evenementen)

8.
Het College besluit om de Visserijfeesten op 30-31 mei 2020 te annuleren wegens de huidige
coronacrisis.
(Jeugddienst)

9.
Een factuur voor de aankoop van chocomelk t.b.v. de speelpleinwerking wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

10.
Het College keurt een budget van 300 euro goed voor de aankoop van een gadget, te
verdelen tijdens de week van de opvoeding.
(Toerisme)

11.
Het College keurt een kostennota in het kader van het Reuze Feest 2019 goed en stelt deze
betaalbaar.
(Toerisme)

12.
Het College keurt de gastronomische uitwisseling van Nieuwpoort naar Durbuy op 13 en 14
juni 2020 in het kader van de jumelage goed.
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(Toerisme)

13.
Verschillende facturen voor de jaarlijkse structurele bijdrage en bijdrage in promotiepool Kust
en een promotiepool Westtoer worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

14.
Het College keurt verschillende facturen in het kader van het evenement Feniks 2020 goed en
stelt deze betaalbaar.
(Toerisme)

15.
Het College keurt de productie van een nieuwe educatieve film als intro van de
schoolbezoeken aan de Vismijn goed.
(Toerisme)

16.
Het College keurt de kostennota voor het verkoopjaar 2019 goed voor de verkoop van het
boek "De Zee" impressies in haiku's en foto's.
(Toerisme)

17.
Het College keurt de aankoop van beschrijvingspanelen voor de schilderijen op het stadhuis,
en van een strook zandstraalfolie voor de backoffice van de dienst Toerisme, goed.
(Kinderboerderij)

18.
Het College keurt een factuur in het kader van aankopen voor het familiefeest 2020 goed en
stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

19.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

20.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

21.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

22.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning met grafkelder toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

23.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning met grafkelder toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning met grafkelder toe.

(TD - Groendienst)

26.
Voor de heraanleg van de wandelpaden Stuiverwijk Fase 1 is de opmaak van een
sloopopvolgingsplan noodzakelijk. Het College keurt in dit kader een offerte goed.
(TD - Groendienst)

27.
De aannemer vraagt de definitieve oplevering voor wat betreft het aanleggen van een extra
tennisveld in het Kon. Astridpark Nieuwpoort. De borg wordt volledig vrijgegeven.
(Aankoopdienst)

28.
Het College beslist om extra kabelgoten en toebehoren aan te kopen voor evenementen op de
Zeedijk.
(Aankoopdienst)

29.
Het College beslist om extra materiaal aan te kopen om de tweede wagen van de
metsersploeg mee uit te rusten.

blz. 3

(Aankoopdienst)

30.
Het College beslist om materiaal aan te kopen om de bestaande kerstverlichting te
onderhouden en te herstellen.
(Aankoopdienst)

31.
Het College beslist om op vraag van de stadsarchivaris zeven films van de bevolkingsboeken
te digitaliseren.
(Aankoopdienst)

32.
Het College beslist om een concessie uit te schrijven voor het uitbaten van de Winterhut van
11 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021.
(Aankoopdienst)

33.
Het College beslist om de stadsvoertuigen te voorzien van een Track & Trace systeem.
Verschillende kandidaat-leveranciers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure.
(Aankoopdienst)

34.
Het College gunt de opdracht tot het behandelen van de uitgaande post van de stad
Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

35.
Het College beslist om de aankoop van een vrachtwagen met containerbeladingssysteem en
materiaalkoffer voor de metsers, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen voor verschillende stadsdiensten - week
13/2020 - goed.
(Informatica)

37.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot de aanschaf van een endpoint protection op basis
van A.I. voor het beschermen van zowel de serveromgeving, de virtuele desktopomgeving als de
eindtoestellen binnen de stadsinfrastructuur.
(Informatica)

38.
Om de dienst informatica bij te staan, gaat het stadsbestuur over tot de aankoop van
bijkomende dagen technische bijstand door haar vertrouwde partner.
(Informatica)

39.
Om de communicatie binnen de webtoepassingen van het stadsbestuur veilig te houden,
wenst het stadsbestuur over te gaan tot het vernieuwen van het gebruikte wildcard certificaat voor
https verbindingen.
(Informatica)

40.
De dienst informatica wenst over te gaan tot het vervangen van luidsprekers in de klaslokalen
van gemeenteschool De Pagaaier aangezien diverse luidsprekers problemen vertonen zoals een
zoemend geluid, vervorming van het geluid,...
(Informatica)

41.
De dienst informatica wenst enkele structurele problemen op te lossen door het laten
uitvoeren van de benodigde bekabelingswerken in verschillende stadsgebouwen.
(Informatica)

42.
Om het televisiescherm aan de inkom van bezoekerscentrum Westfront centraal te kunnen
beheren, wenst het stadsbestuur deze uit te rusten met een NovoDS.
(Informatica)

43.
De dienst informatica wenst over te gaan tot het opstarten van een proof of concept voor het
uitrollen van een centraal beheerplatform voor alle vaste pc's, laptops, tablets en mobiele telefoons
van het stadsbestuur.
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(TD - Ingenieur)

44.
Een factuur in het kader van de vernieuwing van de Albert I laan - Vak Cardijnlaan-Louisweg
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

45.
goed.

Het College keurt de aanpassingswerken in de Albert I-laan ter hoogte van de Kinderlaan

(TD - Cel Gebouwen)

46.
Het aangekocht pand gelegen in de Willem De Roolaan wordt gesloopt voor de bouw van het
nieuw stadskantoor. Om de sloop veilig te laten verlopen, moeten de nutsaansluitingen aardgas en
elektriciteit weggenomen worden. Deze werken worden uitgevoerd door Fluvius.
(TD - Cel Gebouwen)

47.
Het ontwerp voor het technisch op punt stellen i.k.v. veiligheid en vochtwering in de Pagaaier
wordt goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

48.
Een factuur in het kader van de door Fluvius uitgevoerde werken in de Astridlaan wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

49.

De opdracht tot verder kwantitatief asbestonderzoek wordt gegund.

(TD - Cel Wegen)

50.
Een factuur in het kader van de wegenwerken in de Franslaan, uitgevoerd in de periode van 1
november 2019 tot en met 30 november 2019, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

51.
Een factuur in het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwstraat
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

52.
De opdracht tot het leveren en plaatsen van een openbare verlichting in de Meeuwenlaan
tussen de Zeedijk en Albert I laan wordt gegund.
(TD - Cel Wegen)

53.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor de aanleg van 52 m nieuw
distributienet.
(TD - Cel Wegen)

54.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor de aanleg van 8 m distributienet aan
een nieuw appartementsgebouw.
(TD - Cel Wegen)

55.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor de aanleg van 28 m nieuw OV-net.

(TD - Cel Wegen)

56.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor de aanleg van 161 m nieuw
distributienet.
(TD - Cel Wegen)

57.
Het College verleent een vergunning aan Marelec Foods Industrie voor de realisatie van een
gestuurde boring tussen Marelec gebouw op de Redanweg en Brusselle Westendelaan.
(TD - Cel Wegen)

58.
Het College geeft de ontwerper, in het kader van de vernieuwing van de Langestraat fase 1,
de opdracht om het ontwerpdossier op te maken.
(TD - Cel Milieu)

59.

Het College besluit om toe te treden tot het interprovinciaal kenniscentrum milieu.
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(Personeelsdienst)

60.

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

(Personeelsdienst)

61.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Financiële Dienst)

62.
Verschillende kohierartikels voor de belasting op tweede verblijven worden in onwaarde
gebracht aangezien betrokkene overleden is en de enige erfgename aan de erfenis verzaakte.
(Financiële Dienst)

63.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

64.

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

(Financiële Dienst)

65.
Het College stelt een raadsman aan om de belangen van stad Nieuwpoort te verdedigen voor
de rechtbank van eerste aanleg inzake een geschil belasting op tweede verblijven.
(Financiële Dienst)

66.
Het College stelt het zesde belastingkohier, aanslagjaar 2019, vast en verklaart het
uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

67.
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)

68.
Een belastingplichtige dient bezwaar in tegen artikels van de belasting op het innemen van de
openbare weg bij bouwwerkzaamheden AJ2019. Het College behandelt dit bezwaar.
(Financiële Dienst)

69.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

70.

De aankoopfacturen - week 10 & 11 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

71.

De aankoopfacturen - deel 2 van week 10 & 11 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

72.
Het College neemt akte van de vergelijking van de uitgaven in de meerjarenplannen van
enerzijds alle gemeenten van Vlaanderen en anderzijds die van Nieuwpoort.
(Financiële Dienst)

73.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

74.

Het College behandelt een bewaar tegen de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2019.

(Dienst Lokale Economie)

75.

Het abonnement van een marktkramer wordt tijdelijk opgeschort wegens ziekte.

(Dienst Lokale Economie)

76.
Het College beslist om de marktabonnementen op te schorten zolang de coronamaatregelen
gelden, met ingang van 20 maart 2020.
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(Dienst Lokale Economie)

77.
Het College keurt een voorstel om een nieuwe hedendaagse informatieve film te maken over
de visserij, die getoond zal worden tijdens de verschillende gidsenbeurten, "Pittig bruintje" en "Vrijdag
Visdag".
(Dienst Lokale Economie)

78.
Er wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend aan een fotograaf voor het maken van een
fotoreportage van de Nieuwpoortse visservaartuigen.
(Secretarie)

79.

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

