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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 19 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 19 mei 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Het College kent een premie toe voor het reinigen van de voorgevel in de Duinkerkestraat.

(Omgeving)

2.
Het College keurt het afsprakenkader met Wonen-Vlaanderen voor het gebruik van het
Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) goed.
(Omgeving)

3.
Splitsing perceel grond met woning en bergingen Langestraat 99, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0215M.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/74: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Van Hauthem Brigitte, Astridlaan 132A, 8620
Nieuwpoort tot aanbouw garage aan woning, gelegen Astridlaan 132A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0048A4 en 0055B2.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/80: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME residentie Springvloed Zeedijk 103, met als adres p/a
Euro Immo, syndicus, Albert I laan 234, 8620 Nieuwpoort tot renovatie van de Zeedijkgevel van
residentie Springvloed, gelegen Zeedijk 103, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0267C.
(Cultuur)

6.
Het College besluit het programmakrantje ter bekendmaking van het nieuwe seizoen Centrum
Ysara en City 2020-2021 te laten bedelen in elke brievenbus in Nieuwpoort.
(Toerisme)

7.
Het College keurt een factuur in het kader van het project Feniks 2020 goed en stelt deze
betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

8.
Het College keurt een factuur voor de uitvoering van de uitvaart van een behoeftigde inwoner
goed en stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

9.
Het College keurt een factuur voor de uitvoering van de uitvaart in kader van onbeheerde
nalatenschap goed en stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

10.
toe.

Het College staat het bijplaatsen van een boventallige urne in een bestaande grafconcessie

(Bevolking & Burgelijke stand)

11.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

12.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning met grafkelder toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

13.

Het College kent een geboortepremie toe.
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(Veiligheid & Preventie)

14.
goed.

Het College keurt tijdelijke parkeermaatregelen naar aanleiding van werken in de Franslaan

(Secretarie)

15.
Aan het College wordt gevraagd om een lid met raadgevende stem aan te duiden voor de
raad van bestuur van I.W.V.A.
(Secretarie)

16.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van Cipal goed
te keuren.
(Secretarie)

17.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van De Lijn dd.
26 mei 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

18.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering dd. 26 juni
2020 van I.K.W.V. goed te keuren.
(TD - Groendienst)

19.
Voor het groenonderhoud in het Leopoldpark (april 2020) werd een eerste vorderingsstaat
opgemaakt door de aannemer. Het College keurt deze vorderingsstaat goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

20.

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

(Aankoopdienst)

21.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand april 2020.
(Aankoopdienst)

22.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 20/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

23.
Het College beslist om 240 nadars aan te kopen en een dossier op te starten tot aankoop van
twee aanhangwagens voor nadars.
(TD - Ingenieur)

24.

Het College neemt akte van een vonnis.

(TD - Ingenieur)

25.
Het College formuleert een advies op het kernnet, aanvullend net, vervoer op maat en de
oriëntatienota van de Vervoersregioraad Oostende.
(TD - Ingenieur)

26.
Een factuur in het kader van de vernieuwing Albert I laan wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

27.
De aannemer dient een tweede betalingsaanvraag in voor de uitgevoerde werken aan de
gevels en ramen van villa Hurlebise.
De bijhorende factuur van de uitgevoerde werken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

28.
De aannemer dient zijn vorderingsstaat in voor de uitgevoerde werken aan het dak van villa
Hurlebise tijdens de maand februari 2020. De bijhorende factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
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(TD - Cel Gebouwen)

29.
Het College gunt de opdracht tot de vernieuwing van plafonds in het zwembad en in de
gemeenteschool de Pagaaier.
(TD - Cel Wegen)

30.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 38 m datakabel
en 30 m beschermbuis.
(TD - Cel Wegen)

31.
Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 200 m datakabel
en het plaatsen van 1 ondergrondse inspectieput.
(TD - Cel Wegen)

32.

Het College verleent een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van 35 m datakabel.

(TD - Cel Wegen)

33.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het verplaatsen van een
distributiecabine en inlussen gemende cabine.
(TD - Cel Wegen)

34.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het verplaatsen van stroomkabels over
+/-10 m n.a.v. de bouw van handelsterras.
(TD - Cel Milieu)

35.

Het College beslist om de risicogronden in eigen beheer aan te pakken.

(TD - Cel Milieu)

36.

Het College bekijkt de mogelijkheid om een premie te voorzien voor herbuikbare luiers.

(Personeelsdienst)

37.
Er wordt een werfreserve aangelegd voor een voltijds deskundige personeel (B1-B3) en de
kandidaturen krijgen de beoorderling van geldigheid.
(Financiële Dienst)

38.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk, generatie 4 aanslagjaar 2020 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

39.

De aankoopfacturen - lijst 146 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

40.
Bepaalde artikels van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden
en op de onbebouwde kavels worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd
geheven.
(Financiële Dienst)

41.
Bepaalde artikels van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden
en op de onbebouwde kavels worden in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd
geheven.
(Dienst Lokale Economie)

42.
Het College behandelt de aanvraag van een landbouwer tot het bekomen van een subsidie
voor de heraanleg van de private toegangsweg van een landbouwbedrijf.
(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).
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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

