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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 9 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 9 juni 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/25: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer De Smet Roland, Albert I laan 268 bus 1, 8620
Nieuwpoort tot plaatsen wegneembaar open handelsterras op OD vóór residentie Leopold regularisatie, gelegen Albert I laan 268, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0296A.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/84: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Capri Invest, Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem tot
interne wijziging appartement 0301 en samenvoegen garages 18 en 19 tot één garage aan het
vergund appartementsgebouw (OMV_2019108374) gelegen Albert I laan 22, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0220S5, 0220G6, 0220R5 en 0220P5.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/85: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Capri Invest, Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem tot
tijdelijk plaatsen werfomheining & publiciteitsbord Portino, gelegen Albert I laan 22, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0220S5, 0220G6, 0220R5 en 0220P5.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/22: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de BVBA Liesbeth Maes Accountancy, Emile Verhaerenlaan 34,
8620 Nieuwpoort tot verbouwen en gedeeltelijke bestemmingswijziging villa, gelegen Emile
Verhaerenlaan 34, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182N8.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/256: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Interbeach Group, Ter Duinenlaan 6 bus 202, 8670 Koksijde
tot bouwen meergezinswoningen met ondergrondse parkeerkelders na afbraak bestaande bebouwing,
gelegen Zeemeerminnendreef 10-12 - Victorlaan 1-13, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0285S, 0290K, 0285W, 0292S2, 0282E3, 0286H en 0282D3.
(Omgeving)

6.
O/2020/91: Aktename melding van Billiau Pascal, Koekoekweg 4, 8670 Koksijde voor
bronbemaling gelegen Kasteelstraat 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (SintJoris), Sectie B nr. 0399B2.
(Wonen)

7.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Wonen)

8.
Het College duidt een bijkomende ambtenaar aan die belast wordt met de opsporing van
leegstaande gebouwen en woningen.
(Wonen)

9.

Het College kent een renovatiepremie toe.

(Wonen)

10.
(Wonen)

Het College kent een renovatiepremie toe.
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11.

Het College kent een aanvullende renovatiepremie toe.

(Evenementen)

12.

Het College keurt een aanvulling op het alternatief zomeraanbod goed.

(Jeugddienst)

13.
Na de principiële goedkeuring wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd voor de
organisatie van een intergemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen met een beperking,
Spelewest.
(Jeugddienst)

14.
Ter ondersteuning van het jeugdopbouwwerk en de net aangeworven jeugdopbouwwerker
wordt voorgesteld om lid te worden van de deskundige overkoepelende organisatie Uit De Marge
VZW.
(Jeugddienst)

15.
Om tegemoet te komen aan de voorwaarden om de veiligheid te garanderen inzake de
voorschriften covid19 voor de organisatie van de speelpleinwerking wordt toestemming gevraagd voor
de huur van een extra sanitaire wagen en een kadertent met vloer voor de maanden juli en augustus.
(Sociaal Huis)

16.
Een factuur in het kader van de infoavond voor ouders dd. 11 februari 2020 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

17.
Het College keurt de door de controlegeneesheer gecontroleerde aanvragen thuiszorgpremie
voor zorgbehoevenden van het eerste kwartaal goed.
(Communicatie)

18.
De factuur voor druk, adresseren en postdrop 'Nieuwpoort Uw Stad' (editie mei/juni 2020)
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

19.
Het College geeft zijn goedkeuring voor het maken van een informatieve video over de
genomen initiatieven naar aanleiding van het coronavirus.
(Cultuur)

20.
De vergoeding voor de beiaardierster voor het spelen van de concerten op woensdag en
vrijdag wordt bepaald.
(Cultuur)

21.

Het College keurt de druk van een stadsplannetje van hedendaagse kunstwerken goed.

(Toerisme)

22.
Een factuur voor het uitwerken en opmaken van de zomercampagne door Kamagurka wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

23.
Een factuur voor de ontwikkeling van het kidsproofboekje door Studio Bix wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

24.
Het college keurt de offerte van Belgian Distribution goed tot het leveren van het
inspiratiemagazine 2020 en errata voor een huis aan huisbedeling op het grondgebied van
Nieuwpoort.
(Gemeenteschool)

25.

Het College keurt de vaststelling van het lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 goed.

(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Indien men nalaat zich in regel te stellen met zijn adres en er wordt door de politie vastgesteld
dat men er werkelijk woont, dan wordt men ambtshalve ingeschreven op het nieuw adres.
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(Secretarie)

27.
Het College keurt een tijdelijke verlenging van het huurcontract van een stadswoning goed
naar aanleiding van de coronacrisis.
(Secretarie)

28.

Het College keurt de stopzetting van de huur voor een stadswoning goed.

(Secretarie)

29.
Aan het College wordt gevraagd om de agenda van de statutaire algemene vergadering van
Cevi vzw dd. 26 juni 2020 goed te keuren.
(Secretarie)

30.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Secretarie)

31.

Een factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Secretarie)

32.
Het College gaat akkoord om de aandelen van I.V.V.O. van de gemeentevennoten te
herverdelen via kapitaalsverhoging.
(TD - Groendienst)

33.
De rozenvakken op de kaai tussen Lange Brug en Astridlaan worden omwille van te
arbeidsintensief vervangen door gras.
(Aankoopdienst)

34.

Het College gunt de aankoop van twee aanhangwagens voor nadars.

(Aankoopdienst)

35.
Het College beslist om de borgtocht gesteld in het kader van het leveren van brandstoffen
d.m.v. tankkaarten 100% vrij te geven.
(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 23/2020 - goed.
(TD - Cel Gebouwen)

37.
Het College keurt een kaderovereenkomst goed waarbij Fluvius haar diensten, ondersteuning
ter beschikking stelt. Dit contract brengt geen enkele verplichting met zich mee. Het dossier wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
(TD - Cel Gebouwen)

38.
De uitgevoerde dakwerken aan de villa Hurlebise zijn beëindigd. Er werd een rondgang
gemaakt en de opmerkingen werden door architect in het pv van voorlopige aanvaarding van werken
genoteerd. De gestelde borgsom wordt voor de helft vrijgegeven.
(TD - Cel Gebouwen)

39.
Het College keurt de samenstelling van de jury voor de aanstellingsprocedure van het
administratief centrum goed.
(TD - Cel Gebouwen)

40.
Een factuur voor een bijkomend kastje voor de kassa aan de balie in het stadhuis te
Nieuwpoort wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
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(TD - Cel Wegen)

41.
Een factuur in het kader van een interventie voor het herstellen van de inzinkbare afsluitpalen
op de Kaai/Valkestraat op 5 maart 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

42.
Het voorstel om het ontwerpdossier van de opdracht Vernieuwen van de Pieter Deswartelaan
fase 2 (vak Langestraat-A. Dezaeyerstraat) wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
(TD - Cel Milieu)

43.

Een factuur inzake juridisch advies wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Personeelsdienst)

44.
Het College verlengt de aanstelling van het waarnemend diensthoofd
Sport/strandreddingsdienst.
(Personeelsdienst)

45.

Het heropstartplan voor de opening van de sportzaal wordt goedgekeurd.

(Personeelsdienst)

46.
Er wordt akte genomen van de resultaten, de werfresverve wordt aangelegd en er worden 2
kandidaten aangesteld voor de selectieprocedure deskundige personeel (B1-B3).
(Financiële Dienst)

47.
Het College stelt de jaarrekening 2019 van de Sint-Niklaaskerk vast en legt ze ter kennisname
voor aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

48.
Het College stelt het meerjarenplan 2020-2025 van de Sint-Niklaaskerk vast en legt dit ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

49.
Het College stelt een raasdman aan om de belangen van stad Nieuwpoort te verdedigen in
een zaak over belasting op tweede verblijven.
(Financiële Dienst)

50.
Het College stelt de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding dienstjaar 2020 vast en
legt het dossier voor aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

51.

De aankoopfacturen - lijst 163 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

52.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 5, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Sociale Dienst)

53.
Het College is principieel akkoord om in te tekenen via de intergemeentelijke samenwerking
(W)integratie op de projectoproep van het departement Onderwijs en Vorming: taalstimulerende
activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en
jongeren.
(Dienst Lokale Economie)

54.
Het College keurt een voorstel om de openingsuren van de beachbars uit te breiden voor de
periode 1 juli - 31 augustus 2020 ter compensatie van de coronamaatregelen, goed.
(Dienst Lokale Economie)

55.
Een factuur voor de ontwikkeling van de website www.ikkoopinnieuwpoort.be, de hosting en
het uitsturen van de nieuwsbrieven wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Dienst Lokale Economie)
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56.
Het College keurt een voorstel om een aantal objecten van Navigo tentoon te stellen in zaal
Verbanck goed.
(Secretarie)

57.

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

