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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 28 JULI 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 28 juli 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Diksmuidse Weg 3: schrijven kantoor Peeters-Lierman betreffende te ondernemen stappen na
stillegging der werken en opmaak PV
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/99: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de bvba Marelec Food Technologies, Redanweg 15, 8620
Nieuwpoort tot afbraak bestaande bebouwing en heroprichten bedrijfsgebouw, aanpassen verharding
en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen Westendelaan 1, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie G nr. 0399D én Middelkerke 10° Afd. (Westende), Sectie C nr(s)
0402F en 0402G.
(Omgeving)

3.
Doss. 19.157: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 19 november 2019 tot het bouwen
van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 100,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232: besluit deputatie.
(Omgeving)

4.
Splitsing grond van Project The Green gelegen Lefebrestraat, Elisalaan en Benjaminstraat,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0122S.
(Omgeving)

5.
Splitsing grond gelegen Witte Brigadelaan 59, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A
nr. 0032X21.
(Omgeving)

6.

Dossier O/2019/189: akte van borgstelling voor borgsom.

(Omgeving)

7.

Dossier O/2019/134: akte van borgstelling voor borgsom.

(Wonen)

8.

Het College kent een aanvullende renovatiepremie toe.

(Wonen)

9.

Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen.

(Wonen)

10.

Het College schrapt een pand uit de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen.

(Evenementen)

11.
park.

Het College van burgemeester en schepenen annuleert de organisatie van picknick in het

(Jeugddienst)

12.
Voor de organisatie van de speelpleinwerking en de naleving van de coronamaatregelen werd
beslist om een tent en een sanitaire wagen te huren. De bijhorende factuur wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Jeugddienst)

13.
De ondersteunende dienst van de Nieuwpoortse onthaalmoeders vraagt om uitzonderlijk een
lokaal te mogen gebruiken in het jeugdcentrum voor consultaties met hun gezinnen, gezien hun
maandelijkse zitdagen werden afgelast.
(Jeugddienst)

14.
Voor de zomerwerking van de speelpleinwerking is er 4.000 EUR budget voorzien. Een eerste
factuur dient goedgekeurd en betaalbaar gesteld te worden.
(Jeugddienst)

15.
De jeugdverenigingen konden rekenen op een terugbetaling voor de bijkomende onkosten in
de strijd tegen het coronavirus bij de organisatie van hun bivak tot een bedrag van 2.500 EUR per
vereniging. De Sea Scouts doet een eerste aanvraag voor terugbetaling.
(Jeugddienst)

16.
Joetz Nieuwpoort vraagt een erkenning aan als jeugdvereniging. De jeugdraad gaf positief
advies op de vergadering van 31 januari 2020.
(Sportdienst)

17.

Het College keurt de organisatie van de kleuterboemeldagen op 27 en 29 oktober 2020 goed.

(Sociaal Huis)

18.
Een factuur van Inter ter aanvulling van het basisbedrag van het nieuw afgesloten convenant
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

19.
Het College keurt de ontvangsten en uitgaven in kader van de onderwijscheques voor de
periode maart-juni 2020 goed.
(Communicatie)

20.
De factuur voor de informatieve video over genomen initiatieven naar aanleiding van het
coronavirus wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

21.
De factuur voor de fotoreportage voor de coverfoto van Nieuwpoort, Uw stad maart-april 2020
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

22.
Stad Nieuwpoort betaalt de tickets voor de musical 'Daens' terug van deelnemers die niet mee
kunnen wegens nieuwe datum.
(Cultuur)

23.
Aan het College wordt gevraagd om de onkostennota van de gidsbeurten in het kader van de
erfgoedbrochure voor gezinnen goed te keuren en betaalbaar te stellen.
(Toerisme)

24.
Het College keurt de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand maart 2020, goed.
(Toerisme)

25.
Een factuur in het kader van de bedeling van de Beleefpocket Zomer 2020 wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

26.
Een factuur voor het bedenken en uitwerken van de campagne 10% impulspogramma voor
lokale economie door Kamagurka wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

27.
Facturen voor mobiele animatie als alternatief zomerprogramma 2020 worden goedgekeurd
en betaalbaargesteld.
(Toerisme)
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28.
Het College behandelt een voorstel voor een alternatief project voor Dag van de Garnaal met
promotionele actie en kleinere activiteiten waarbij de Nieuwpoortse Garnaal centraal staat.
(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
Men wordt ambtshalve geschrapt indien men nalaat zich af te schrijven naar het buitenland,
indien het pand bewoond wordt door nieuwe mensen, ...
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.
Als men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuw adres en er wordt bevestigd dat het
huurcintract sedert enige tijd verbroken werd, dan wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

31.
Als bij onderzoek wordt vastgesteld dat men reeds geruime tijd vertrokken is van het adres
van inschrijving en de woonst wordt door een nieuwe inwoner bewoond, dan wordt men ambtshalve
geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

32.
Het College keurt het ontwerp van het politiereglement - verbod op het bezit van
roesopwekkende middelen goed.
(Veiligheid & Preventie)

33.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed voor het evenement 'Krijtgraffiti
workshop' op 15 augustus 2020.
(Veiligheid & Preventie)

34.
Het College keurt een parkeermaatregel goed voor het evenement 'Fietsen pimpen' op 7
augustus 2020.
(Veiligheid & Preventie)

35.
Het College bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
Burgemeester Ventweg Kaai nav Covid-19.Wijziging.
(Veiligheid & Preventie)

36.
Het college bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
burgemeester Albert I laan n.a.v. Covid-19.Wijziging.
(Aankoopdienst)

37.

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

(Aankoopdienst)

38.
Het College beslist om twee extra bosmaaiers en een bladblazer aan te kopen voor de
groendienst.
(Aankoopdienst)

39.
Het College beslist om een vijverbeluchter aan te kopen voor de vijver in de kinderboerderij
om meer zuurstof te voorzien in het water. Na een prijsvraag wordt deze opdracht gegund.
(Aankoopdienst)

40.
Het College beslist om een overeenkomst af te sluiten voor preventieve
ongediertebehandeling voor de gemeentelijke basisschool De Pagaaier.
(Aankoopdienst)

41.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 29-30/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

42.
De unieke verantwoordingsnota voor de vernieuwing van de glooiing linkerhavenoever wordt
goedgekeurd.
(TD - Ingenieur)

43.
Het College behandelt een vraag van de gemeente Koksijde om samen een verkeersstudie
van het kruispunt N355 Kinderlaan x N396 Canadalaan te laten uitvoeren.
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(TD - Ingenieur)

44.

Er worden 2 locaties voor elektrische oplaadpunten voorzien.

(TD - Cel Gebouwen)

45.
Het College keurt het beheersplan+ van de stadshalle goed. Een ereloonnota wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

46.
Er werd een interventie gevraagd voor de verwarmingsinstallatie geplaatst in de St.
Laurentiustoren. De leverancier dient een factuur in voor de verplaatsing aangezien bij aankomst
bleek dat de installatie functioneerde. Er wordt voorgesteld om de ingediende factuur te betalen.
(TD - Cel Gebouwen)

47.
De aannemer dient een schuldvordering in voor maand juni 2020 voor de uitgevoerde werken
aan de gevel en ramen van villa Hurlebise. Er wordt voorgesteld om de schuldvordering goed te
keuren en de bijhorende factuur betaalbaar te stellen.
(TD - Cel Gebouwen)

48.
Een factuur in het kader van de schilderwerken in de gemeenteschool, Verbanckzaal en de
petanque wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

49.
De aannemer dient een vorderingstaat in voor de werken uitgevoerd in de maand mei 2020.
Wegens het coronovirus werden gedurende de maand bijna niet gewerkt. Er wordt dan ook een nihilstaat ingediend.
(TD - Cel Milieu)

50.
Het College legt de afsprakennota van de milieuraad voor aan de gemeenteraad ter
goedkeuring.
(TD - Cel Milieu)

51.
Het College legt het reglement inwendige orde van de milieuraad voor aan de gemeenteraad
ter goedkeuring.
(TD - Cel Milieu)

52.

Het College besluit om opnieuw asbest te aanvaarden in het recyclagepark.

(TD - Cel Milieu)

53.

Het College kent een toelage voor het vervoer van gekwetste vogels en wilde dieren toe.

(Personeelsdienst)

54.

Er wordt een medewerker aangesteld als milieutoezichthouder.

(Personeelsdienst)

55.

Het College verlengt een aanstelling van een waarnemend afdelingshoofd.

(Personeelsdienst)

56.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

57.

Er wordt een vergoeding voorzien voor de vrijwilligers ten behoeve van de dienst toerisme.

(Financiële Dienst)

58.
Het College stelt het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Niklaas vast en legt het dossier ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

59.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen een aanslag in de belasting op leegstaande woningen
en gebouwen voor het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)
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60.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen een aanslag in de belasting op leegstaande woningen
en gebouwen voor het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

61.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen een aanslag in de belasting op leegstaande woningen
en gebouwen voor het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

62.
Een kohierartikel voor belasting op tweede verblijven wordt in onwaarde gebracht aangezien
het goed onder beslag verkocht werd en er na opmaak rangregeling geen dividend voor de Stad
Nieuwpoort was.
(Financiële Dienst)

63.
Een raadsman wordt aangesteld om de belangen van de Stad te verdedigen voor de
rechtbank van eerste aanleg naar aanleiding van een verzoekschrift op tegenspraak tegen de
belasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

64.
Verschillende kohierartikels betreffende gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein worden in onwaarde
gebracht wegens afsluiting van het faillissement zonder dividend voor de Stad Nieuwpoort.
(Financiële Dienst)

65.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

66.

Een kohierartikel belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2019 wordt in onwaarde gezet.

(Financiële Dienst)

67.

De aankoopfacturen - lijst 210 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

68.
Het College stelt het tweede kohier (Polderpark), aanslagjaar 2020, belasting op tweede
verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar.
(Secretarie)

69.

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

