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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 26 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 26 mei 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Een factuur van een advocatenbureau wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Omgeving)

2.
Opmaken Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp - wijziging zone 14 (zone voor manege) +
zone 4AP (publiek toegankelijk park): haalbaarheidsstudie.
(Omgeving)

3.
Uitvoeren werken niet conform de omgevingsvergunning dd. 25 juni 2019 gelegen Diksmuidse
Weg 3, kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie C nr(s) 0108D en 0108E (doss.
O/2019/57).
(Omgeving)

4.
Doss. O/2018/199 tot bouwen gesloten handelsterras op openbaar domein, gelegen Albert I
laan 236A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0315F, 031504 en
031505.: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/229: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 21 januari 2020 verleend aan
de NV Groep Caenen Capital Fund V, Leopoldlaan 121, 8430 Middelkerke tot het bouwen van een
meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwingen, gelegen Albert I laan 65-Jozef Cardijnlaan
58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie E nrs. 0219R3 en 0220X5: besluit
deputatie.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/12 tot aanleggen van verharding in voor- en zijtuin - regularisatie, gelegen
Coupe Gorgestraat 4, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0134A:
vrijgave borgsom.
(Omgeving)

7.

West Diep Yachting Center: vraag tot opname in vergunningenregister.

(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/81: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de VME residentie Lombardie Zeedijk 36, 8620 Nieuwpoort - p/a
Agentuur Philips, Leopoldplein 6, 8620 Nieuwpoort tot renovatie van de gevel Zeedijk van residentie
Lombardie, gelegen Zeedijk 36-37 - Albert I laan 176, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0003B.
(Evenementen)

9.
Het College keurt de publicatie van het bestek 'Vrolijk Nieuwpoort' op de website van Horeca
Vlaanderen goed.
(Evenementen)

10.

Het College keurt de aankoop van kerstdecoratie voor de Stadshalle goed.

(Evenementen)

11.

Het College keurt het vrijetijds zomeraanbod 2020 goed.

(Jeugddienst)

12.
Het College keurt het project 'zomerstraten 2020', dat een gelijkaardig doel heeft als het
bestaande project speelstraten maar met een versoepeling van het reglement zodat we dit extra
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kunnen ondersteunen in deze coronaperiode, goed. Het dossier wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
(Sportdienst)

13.
De subsidie voor erkende Nieuwpoortse sportverenigingen voor het werkingsjaar 2019 wordt
verdeeld.
(Sportdienst)

14.
De impulssubsidie voor erkende Nieuwpoortse sportverenigingen 2020 - werkingsjaar 2019 wordt verdeeld.
(Sportdienst)

15.
Er dient een factuur goedgekeurd en betaalbaar gesteld te worden in het kader van het
sportgala 2020.
(Sociaal Huis)

16.
Het College keurt in kader van de thuiszorgpremie voor zorgbehoevenden de
betaalbaarstelling goed voor drie extra begunstigden voor het eerste kwartaal 2020.
(Sociaal Huis)

17.

Betaalbaarstelling factuur aankoop pampers.

(Sociaal Huis)

18.
Verschillende facturen voor drukwerk en aankoop van materiaal worden goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

19.
Een factuur voor het opmaken van een Covid pop-up voor www.visit-nieuwpoort.be wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

20.
Een factuur voor het wrappen van de elektrische bakfiets wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

21.
In het kader van het sensibliseren tot het houden aan de afstandsregel op het strand wordt
een strandplan uitgewerkt voor Nieuwpoort voor de periode 27/06 tot met 15/09.
(Kinderboerderij)

22.
Het College keurt het voorgestelde budget goed voor de opmaak van een zoektocht voor
gezinnen, op en rond de kinderboerderij. Zoektocht is genaamd 'Hekserij op de boerderij".
(Veiligheid & Preventie)

23.

Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor de wekelijkse vrijdagsmarkt.

(TD - Groendienst)

24.
Drie bestaande houten bruggen in de kinderboerderij De Lenspolder dienen vervangen te
worden. De technische dienst stelde daarom een bestek op. Het College aanvaardt het bestek en legt
het dossier voor aan de gemeenteraad.
(Aankoopdienst)

25.

Het College beslist om zes gewone fietsen aan te kopen voor de technische dienst uitvoering.

(Aankoopdienst)

26.
Het College gunt de opdracht tot het leveren van een bestelwagen met gesloten cabine voor
de techniekers van Ysara en de City.
(Aankoopdienst)

27.

Het College keurt de aankoop van drie aanhangwagens voor de groendienst goed.
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(Aankoopdienst)

28.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 21/2020 - goed.
(Informatica)

29.
Een offerte voor uitvoeren van de migratie, consolidatie en het opzetten van de hiertoe
vereiste nieuwe Windows Servers editie 2016 & 2019 wordt goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

30.
Het College stelt in het kader van diverse wegenwerken een advocaat aan om juridisch advies
te verkrijgen.
(TD - Ingenieur)

31.
Een ereloonnota in het kader van diverse wegenwerken en dossier straatmeubilair wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Ingenieur)

32.

De afrekening van de kosten in uitvoering van een vonnis wordt goedgekeurd.

(TD - Cel Gebouwen)

33.
Het College gunt de opdracht tot het plaatsen van 4 trapleuningen t.h.v. de toegang van de
badinstallatie, strand naar de zeedijk.
(TD - Cel Gebouwen)

34.
De aardgas- en elektriciteitsaansluitingen van het hoekpand Willem De Roolaan 71 werden
door Fluvius gesloopt. De ingediende factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

35.
Er wordt voorgesteld om het ondergronds brengen van het bovengronds laagspannings- en
openbaar verlichtingsnet in synergie uit te voeren met het openbreken van de trottoirs en het plaatsen
van de nieuwe voedingskabels tussen de elektriciteitskast en de grondspots voor de gevelverlichting ‘t
Kasteeltje. Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
(TD - Cel Wegen)

36.
Er wordt voorgesteld om de bestaande sfeerverlichting van ’t Kasteeltje te vernieuwen. Het
dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
(TD - Cel Wegen)

37.
Er wordt voorgesteld om de rioleringswerken op het Sint-Jorisplein in opdracht van de
I.W.V.A. uit te voeren. De kosten van de geleverde prestaties zijn ten laste van de stad.
(Personeelsdienst)

38.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(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 4, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

40.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 4, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

41.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 4, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

42.
Verschillende kohierartikels – aanslagjaar 2017 - betreffende algemene milieubelasting op
bedrijven worden in onwaarde te gebracht wegens geen uitvoeringsmogelijkheden door deurwaarder.
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(Financiële Dienst)

43.
Een bezwaar dat ingediend werd op de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor
het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

44.
De bezwaren die ingediend werden op de havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan
500 BT en voor binnenvaartschepen (pontons) voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 worden
behandeld en er wordt akte genomen van en berust in het arrest van het hof van beroep voor
aanslagjaar 2016.
(Financiële Dienst)

45.

De aankoopfacturen - lijst 151 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

46.
Het College keurt het voorstel om verschillende concessievergoedingen op te schorten voor
de periode van de coronamaatregelen.
(Dienst Lokale Economie)

47.
Het College keurt het voorstel tot opschorting van de concessie van de bumperbootjes in 2020
en tot verschuiving van de concessie naar 2021 goed.
(Secretarie)

48.

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

