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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 23 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 23 juni 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
De eindfactuur in het kader van het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A
Hemmestraat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

2.
De eindfactuur in het kader van het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Omgeving)

3.
Doss. 2016/67 tot verbouwen en uitbreiden woning Franz Smeersweg 4 gelegen Albert I laan
157a, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0182R4 en 0182R8:
vrijgave borgsom.
(Omgeving)

4.
O/2020/104: Aktename melding van de heer Vieren Maurice, Victorlaan 38, 8620 Nieuwpoort
voor exploitatie propaangastank 1.000L gelegen Victorlaan 38, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0261M.
(Evenementen)

5.

Het College keurt de organisatie van het Long Course Weekend goed.

(Jeugddienst)

6.
De stad Nieuwpoort krijgt 143.581,76 EUR uit het Vlaams noodfonds om te verdelen onder de
desbetreffende verenigingen ter compensatie van de verliezen financieel en moreel door de
coronacrisis.
(Jeugddienst)

7.

Een factuur in het kader van de jeugdvoordeelpas wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sportdienst)

8.
Een factuur in het kader van de lessenreeks Hip Hop wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sportdienst)

9.
2020.

Het College behandelt een voorstel om een extra sportkamp in te richten van 6 tot 10 juli

(Toerisme)

10.
Het College beslist om extra mobiele animatie te voorzien om de bezoekers zo te wijzen op de
afstands- en hygiënemaatregelen tijdens de verkeersvrije weekends van 11 juli tot en met 16
augustus in Nieuwpoort-Bad en op de vrijdagmarkten in de zomer.
(Toerisme)

11.
Het College beslist om de tickets van verkochte begeleide bezoeken aan de Vismijn, Van
Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal, terug te betalen.
(Toerisme)

12.
De stad Nieuwpoort neemt als partner van het Platform Westhoek Vredeshoek deel aan de
organisatie van het Vredeslicht dat op zaterdag 19 december in kader van de programmatie van de
Kerstmarkt officieel wordt onthaald na een wandeltraject dat in Ieper start.
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(Toerisme)

13.
Een factuur voor het drukken van Kidsproof Boeboek wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

14.
Een factuur voor het drukken van postkaartenset volgens bestek drukwerk toerisme 2020,
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

15.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Veiligheid & Preventie)

16.

Het College keurt verschillende aanvragen tot het bekomen van bestuurderspassen goed.

(Veiligheid & Preventie)

17.
Het College keurt extra parkeermaatregelen en een verkeersmaatregel goed in de Ventweg
Kaai n.a.v. de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.
(Secretarie)

18.

Een factuur inzake een rechtzaak wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(TD - Groendienst)

19.
Om de wandelpaden in de Stuiverwijk te vervangen, werd een bestek opgemaakt door de
technische dienst. Het College aanvaardt dit bestek en legt het dossier ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
(Aankoopdienst)

20.

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

(Aankoopdienst)

21.
Het College beslist om de defecte afzuigingsmotor van de kistenwasmachine in de stedelijke
vismijn te laten vervangen.
(Aankoopdienst)

22.
Het College beslist om onbedrukte hondenpoepzakjes aan te kopen voor de citydogsystemen
ter aanvulling van de stock.
(Aankoopdienst)

23.
Het College keurt het leveren en plaatsen van een nieuwe eerste garnaalzeefmat op de
garnaalzeefmachine van de stedelijke visveiling goed.
(Aankoopdienst)

24.
Het College gunt de opdracht tot het installeren van een Track & Trace systeem in de
stadsvoertuigen.
(Aankoopdienst)

25.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 25/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

26.
Het College gunt de opdracht tot het leveren van een vrachtwagen met
containerbeladingssysteem en materiaalkoffer voor de metsers.
(Aankoopdienst)

27.

Het College stelt het aantal kerstbomen voor de winter 2020-2021 vast.

(Informatica)

28.
De opdracht voor de implementatie van passantentelling op verschillende locaties wordt
goedgekeurd en gegund.
(Informatica)

29.

De nieuwe website van Stad Nieuwpoort wordt uitgebreid met bijkomende modules.
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(Informatica)

30.
goed.

Het College keurt de uitbreiding van het softwarepakket Recreatex met een mailingmodule

(Informatica)

31.

Het College beslist om de VoIP uit te breiden.

(Informatica)

32.
Voor het opstarten van de passententelling dienen een aantal infrastructuurwerken uitgevoerd
te worden.
(TD - Ingenieur)

33.
Een ereloonnota in het kader van diverse wegenwerken en dossier straatmeubilair n.a.v. het
coronavirus wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Personeelsdienst)

34.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

35.
Een student van BuSo De Rozenkrans vraagt toestemming om stage te mogen lopen bij de
groendienst van stad Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

36.
Vier studenten vragen toestemming om stage te mogen lopen bij de speelpleinwerking van
stad Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

37.
Er worden waarnemingstoelagen toegekend voor medewerkers in de E1-E3 schaal naar de
D1-D4.
(Personeelsdienst)

38.

Er worden verschillende heropstartplannen goedgekeurd na COVID19.

(Financiële Dienst)

39.

Het College behandelt een vraag tot vrijstelling betalen van een parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

40.
Het kohier belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven, linkeroever, voor het aanslagjaar 2020 generatie 5, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

41.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor
binnenvaartschepen, voor het aanslagjaar 2020 generatie 5, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

42.
Het kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT,
voor het aanslagjaar 2020 generatie 5, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

43.
Het kohier belasting op leegstaande woningen en gebouwen, voor het aanslagjaar 2019
generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

44.
Het kohier gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de
onbebouwde kavels, voor het aanslagjaar 2019 generatie 2, wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.
(Financiële Dienst)

45.

Het College legt de jaarrekening 2019 van de Sint-Bernarduskerk voor aan de gemeenteraad.
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(Financiële Dienst)

46.

Het College legt de jaarrekening 2019 van de Sint-Georgiuskerk voor aan de gemeenteraad.

(Financiële Dienst)

47.

Het College legt de jaarrekening 2019 van de Sint-Laurentiuskerk voor aan de gemeenteraad.

(Financiële Dienst)

48.
Het College legt de jaarrekening 2019 van de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor aan de
gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

49.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen aanslagen in de gemeentelijke activeringsheffing op
de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2019 wordt
behandeld.
(Financiële Dienst)

50.
De jaarrekening 2019 van de Stad Nieuwpoort wordt ter vaststelling aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
(Financiële Dienst)

51.

De aankoopfacturen - lijst 181 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

52.
Voorstel tot overeenkomst tussen aanvoerder en koper voor de contractuele voorafname van
levende garnaal
(Onthaal)

53.
De betaling van een factuur voor het innemen van gewestdomein met een gedenksteen op het
grasplein tussen de Pieter Deswartelaan en het sluizencomplex Ganzenpoot wordt goedgekeurd.
(Secretarie)

54.

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

