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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 2 JUNI 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 2 juni 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Cultuur)

1.
Aan het College wordt gevraagd om het plaatsen van enkele kunstwerken in Sint-Joris en
Ramskapelle op een fietsroute 'Gif Mo Chette' goed te keuren.
(Toerisme)

2.
Een factuur voor de inzet van een extra veerdienst in juni en september van MDK, vloot dab
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

3.
Het College beslist om reeds aangekochte tickets voor het evenement Follow the Feniks terug
te betalen.
(Gemeenteschool)

4.
Het College stelt een kleuteronderwijzer aan om de uitbreiding van de instaplestijden kleuter
1/24 op te nemen tot 30 juni 2020.
(Gemeenteschool)

5.

Het College stelt een vervangende leerkracht lichamelijke opvoeding 3/24 aan.

(Gemeenteschool)

6.
Verschillende creditnota's in het kader van zwembeurten van leerlingen van de Pagaaier
worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

7.
Het College verlengt de huidige scholengemeenschap Strand&Polder voor de periode van 1
september 2020 tot 31 augustus 2026.
(Secretarie)

8.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van
Gemeentelijke holding dd. 24 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

9.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van
Woonmaatschappij IJzer & Zee dd. 5 juni 2020 goed te keuren.
(Aankoopdienst)

10.
Het College beslist om twee extra maaidekken aan te kopen voor de grasmaaiers van de
groendienst.
(Aankoopdienst)

11.
Het College beslist over de terugbetaling van het prijsverschil van een brievenbus na een
aanrijding door stadspersoneel.
(Aankoopdienst)

12.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 22/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

13.

Het College neemt akte van de uitgaven in het kader van de coronacrisis.

(Informatica)

14.

Het College keurt de implementatie van een afsprakensysteem goed.

blz. 2

(Informatica)

15.
Het College gaat over tot de vervanging van de iPads van de Schepenen en Raadsleden door
nieuwe iPads van de laatste generatie.
(Informatica)

16.
Het College keurt de aankoop van een Macbook Pro incl. toebehoren voor de
landschapsarchitect goed.
(Informatica)

17.

Het College keurt de aankoop van 25 thin clients goed.

(TD - Cel Gebouwen)

18.
De aannemer dient de eindstaat in van de uitgevoerde dakwerken Villa Hurlebise. De
vorderingsstaat wordt goedgekeurd en de factuur wordt betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

19.

Advies commerciële zone C van het Marien Ruimtelijk plan

(Personeelsdienst)

20.
Een factuur voor de werkingskosten (eerste kwartaal 2020) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeentelijk Onderwijs Westhoek wordt goedgekeurd en betaald
gesteld.
(Personeelsdienst)

21.

Er worden nieuwe heropstartplannen goedgekeurd n.a.v. COVID19.

(Financiële Dienst)

22.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen een aanslag in de belasting op het innemen van de
openbare weg bij bouwwerkzaamheden voor het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

23.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

24.
Alle openstaande facturen worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

25.

De aankoopfacturen - lijst 155 - worden goedgekeurd en betaalbaargesteld.

(Secretarie)

26.

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

