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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 21 APRIL 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 21 april 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Het College kent een aanvullende premie voor het verbeteren, aanpassen of renoveren van
een woning toe.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/26: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Lamaire-Soete, IJzer 33, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
eengezinswoning na het slopen garage, gelegen IJzer 33, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0121B6.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/242: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de BVBA Modern Shop, Kaai 10, 8620 Nieuwpoort tot hernieuwen
milieuvergunning, gelegen Kaai 10, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B
nr(s) 0147A2, 0148K en 0147Y.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/238: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba JPB Invest Building, Hoogveldstraat 7, 8020 Oostkamp
tot verkavelen grond in 8 loten met aanleg wegen, na slopen bestaande bebouwing, gelegen
Hemmestraat 24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C
nr(s) 0083G en 0083E.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/53: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Gaublomme Stefaan, Artanlaan 41, 8620 Nieuwpoort tot
aanbouwen van een veranda een een residentiële villa, gelegen Artanlaan 41, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182R6.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/70: Aktename melding van BV The Green, Beneluxpark 27A, 8500 Kortrijk voor
bronbemaling bouw appartementsgebouw The Green gelegen Franslaan-LefebvrestraatBenjaminstraat- Elisalaan 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s)
0122P, 0122R, 0122L, 0122N en 0122S.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/72: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van
een melding aan Hermans-Janssens, Hofstraat 61, 8434 Middelkerke voor stedenbouwkundige
handelingen tot het verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Pemenhoek 68, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0217M.
(Sportdienst)

8.
De sportdienst vraagt de toelating tot het organiseren van de strandlopen die plaatsvinden op
20 juli en 3 augustus 2020.
(Sportdienst)

9.
Verschillende facturen in het kader van het sportgala 2020 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

10.
Het College voorziet de betaalbaarstelling van de factuur van Inter in kader van het convenant
toegankelijkheidsadvisering voor het eerste kwartaal van 2020.
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(Cultuur)

11.
Aan het College wordt gevraagd om de schenking van de historische vlag van de
hengelverenigigng De Baarsvissers voorlopig te aanvaarden.
(Toerisme)

12.
Een factuur in het kader van het Reuze Feest 6 en 7 juli 2019 wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

13.
Verschillende facturen in het kader van het evenement Feniks 2020 worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

14.
Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst kan het toegekende referentieadres stopzetten
als betrokkene niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.
(Veiligheid & Preventie)

15.

Het College keurt de wijziging van de samenstelling van de veiligheidscel goed.

(Aankoopdienst)

16.
Het College beslist om een mobiele koelkast met bar aan te kopen voor recepties en
evenementen.
(Aankoopdienst)

17.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 16/2020 - goed.
(Informatica)

18.
Het College keurt een voorstel voor de omschakeling van het Microsoft CSP programma naar
het Microsoft EA programma goed.
(Informatica)

19.

Het College keurt de opmaak van digitale plannen van de begraafplaatsen goed.

(Informatica)

20.
Het College besluit om de audiovisuele installatie in het stedelijk zwembad uit te breiden en te
updaten.
(TD - Ingenieur)

21.
De voorlopige oplevering en de vrijgave van het eerste deel van de borgsom, in het kader van
het wegnemen van afsluitpalen en het herplaatsen van boomroosters in de Albert I laan wordt
goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

22.
Een factuur in het kader van de aanstelling van een advocaat wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

23.

Een ereloonnota wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Cel Gebouwen)

24.
Een factuur in het kader van elektriciteitswerken in de Verbanckzaal van de Vismijn wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

25.
De waarborgtermijn van de opdracht tot het leveren en plaatsen van tennisverlichting is
verstreken. De aannemer vraagt de definitieve oplevering van zijn werk en de vrijgave van de gestelde
borgsom. Het College keurt dit goed.
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(TD - Cel Gebouwen)

26.
Een factuur in het kader van de inrichting van een nieuwe balie in het stadhuis wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

27.
Een factuur in het kader van het nieuwe zitmeubel en folderdisplay in het stadhuis wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

28.
Een factuur in het kader van de uitgevoerde wegenwerken in de Franslaan (december 2019)
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

29.
Een factuur in het kader van juridisch advies (maart 2020) wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Personeelsdienst)

30.

Het College neemt akte van de besluiten van de Algemeen Directeur (maart 2020).

(Personeelsdienst)

31.
Een factuur voor de werkingskosten (vierde kwartaal 2019) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeentelijke Onderwijs Westhoek wordt goedgekeurd en betaald
gesteld.
(Personeelsdienst)

32.
Het College verlengt de inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure voor een deskundige
personeel.
(Personeelsdienst)

33.

Een begeleidingstraject voor de technische dienst wordt goedgekeurd.

(Financiële Dienst)

34.

De aankoopfacturen - lijst 112 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

35.
Het College stelt het kohier belasting op reclamedrukwerk, generatie 3, aanslagjaar 2020, vast
en verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

36.

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

(Financiële Dienst)

37.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

38.

De aankoopfacturen - lijst 115 - worden goedgekeurd en betaalbaargesteld.

(Financiële Dienst)

39.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 3, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

40.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 3, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

41.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 3, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
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(Financiële Dienst)

42.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 3, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Secretarie)

43.

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

