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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 12 MEI 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 12 mei 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Splitsing Albert I Laan 7, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0167M7.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/16: aanvraag om omgevingsvergunning van Agem syndicus, Zeedijk 293, 8430
Middelkerke tot maken van een bijkomende in- en uitrit Polderpark, gelegen Kinderlaan 19, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0069S34 en 0069R34. Vaststelling
belastingen.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/75: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Ciobanescu Corina, met als adres Astridlaan 89, 8620
Nieuwpoort tot het aanleggen van verharding voor een bijkomende parkeerplaats in de voortuin,
gelegen Astridlaan 89, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort .
(Sportdienst)

4.
Een factuur in het kader van de cursus 'Kijk Ik Fiets' wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sportdienst)

5.

Ten gevolge van de coronamaatregelen wordt het programma van het sportstrand gewijzigd.

(Bevolking & Burgelijke stand)

6.
Een personenlijst voor het houden van een steekproefsgewijs enquête wordt aangevraagd.
Een personenlijst aangevraagd door een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid heeft volgens de
bevolkingsonderrichtingen geen recht op het bekomen van een personenlijst.
(Bevolking & Burgelijke stand)

7.
Indien men nalaat zich af te schrijven naar zijn nieuwe verblijfplaats en er worden nieuwe
inwoners op het adres van inschrijving ingeschreven, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

8.

Het College keurt een verkeersmaatregel goed voor de gemeenteschool de Pagaaier.

(Veiligheid & Preventie)

9.
Het College keurt het ontwerp van een politieverordening in het kader van het coronavirus
goed en legt deze aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring.
(Secretarie)

10.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de statutaire algemene vergadering van
de I.V.V.O. dd. 16 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

11.

Het College neemt kennis van de uitgave van nieuwe aandelen.

(Secretarie)

12.
Aan het College wordt gevraagd om het compromis voor de aankoop van zaal Cardijn goed te
keuren.
(Secretarie)

13.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van dvv
Westhoek dd. 23 juni 2020 goed te keuren.
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(TD - Groendienst)

14.
Het College aanvaardt en keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering, opgemaakt door
de technische dienst voor het dossier "Omgevingswerken stedelijke werkhuizen" goed.
(TD - Groendienst)

15.
Om de nieuw aangelegde wandelpaden in het Prins Mauritspark in gebruik te nemen, werd
een PV van ingebruikname opgemaakt. Het College keurt het PV goed.
(Aankoopdienst)

16.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
april 2020.
(Aankoopdienst)

17.
Het College beslist om enkele retributies voor parkeeraanvragen tijdens de coronacrisis in
onwaarde te plaatsen.
(Aankoopdienst)

18.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 19/2020 - goed.
(Informatica)

19.

De batterijen voor de UPS-01 moeten worden vervangen. Het College keurt dit goed.

(Informatica)

20.

Verschillende facturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Informatica)

21.
goed.

Het College keurt de aankoop van een rugged laptop voor de deskundige openbaar domein

(TD - Ingenieur)

22.

Het College keurt een vorderingsstaat in het kader van het onderhoud van wegen goed.

(TD - Ingenieur)

23.

De aanleg van een tijdelijke randparking op de site Kattesas-Vismijn wordt goedgekeurd.

(TD - Cel Gebouwen)

24.
De aannemer is begonnen aan de restauratie van de gevels en de ramen van Villa Hurlebise.
Voor de uitgevoerde werken in de maand maart 2020 dient de aannemer een schuldvorderig in. Deze
werd door de ontwerper goedgekeurd. Het College aanvaardt de schuldvordering en stelt de
bijhorende factuur betaalbaar.
(TD - Cel Gebouwen)

25.
Het verplichte onderhoud en nazicht van de brandcentrale in het Jeugdhuis wordt
goedgekeurd.
(TD - Cel Wegen)

26.
Een factuur voor het leveren en plaatsen van een paaltje voor de aansluiting van
sfeerverlichting in de Albert I laan op de rotonde ter hoogte van het Hendrikaplein wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

27.
Een factuur in het kader van het vernieuwen van de openbare verlichting op het kruispunt
Langestraat - Marktstraat - Oostendestraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

28.
Een factuur voor het preventief onderhoud van de openbare verlichting voor het jaar 2019
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(TD - Cel Wegen)

29.
De onderhoudskosten van de openbare verlichting, gemeente- en monumentenverlichting en
verkeerskegels, voor het eerste kwartaal 2019, worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

30.
De wegen- en rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwstraat werden uitgevoerd en kunnen
worden opgeleverd.
(TD - Cel Wegen)

31.
Een vorderingsstaat in het kader van wegen- en rioleringswerken in de Onze Lieve
Vrouwstraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

32.
Het College beslist om een grond uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden te
schrappen.
(Personeelsdienst)

33.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

34.

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

(Personeelsdienst)

35.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 december 2020. Het College neemt hier
akte van en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

36.

Betrokkene vraagt een rustpensioen aan met ingang van 1 februari 2020.

(Personeelsdienst)

37.

Er wordt een standpunt ingenomen in verband met een personeelsdossier.

(Financiële Dienst)

38.
Het College beslist om de jaarrekening 2019 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel ter
vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

39.
Een artikel van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen wordt in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

40.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

41.

De nutsfacturen van de maand april worden betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

42.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

43.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

44.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 4, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

45.
Het College gaat akkoord om de aandelen van I.V.V.O. van de gemeentevennoten te
herverdelen en opteert voor een kapitaalvermindering.
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(Secretarie)

46.

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

