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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 11 AUGUSTUS 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 11 augustus 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2018/120 tot verbouwen van rijwoning, gelegen Oude Veurnevaart 81, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0044P7: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

2.
Doss. 2016/125 tot bouwen meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing Albert I laan
89-91, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., sectie E, nr(s) 0294E8 en 0294F8: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/90 inzake het intrekken van de omgevingsaanvraag tot het plaatsen van een
open handelsterras op openbaar domein Kaai 22, 8620 Nieuwpoort: vaststellen belastingen.
(Omgeving)

4.
Bouwmisdrijf 18/04: uitvoeren reliëfwijziging terrein zonder te beschikken over een
omgevingsvergunning Zeemeerminnendreef zn, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s)
0285W, 0292K en 0292S2: schrijven Parket Procureur des Konings Kortrijk.
(Omgeving)

5.
Bouwmisdrijf 20/04: permanent wonen in recreatiegebied Kinderlaan 19 bus 207, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0069H15: schrijven Parket Procureur
des Konings Kortrijk.
(Omgeving)

6.
Bouwmisdrijf 19/07: plaatsen open handelsterras op openbaar domein + functiewijziging van
detailhandel naar horeca beiden zonder te beschikken over een omgevingsvergunning Franslaan 51,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0107F: schrijven Parket
Procureur des Konings Kortrijk.
(Omgeving)

7.
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
(rechtzetting in onwaarde te brengen belastingen).
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/125: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Roussel Kristien, Grote Ieperbaan 6, 8940 Wervik tot
verbouwen bestaande stalvolume (verkaveling V124-1 - lot 4) naar woning, gelegen Hoogstraat 8A,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0442K.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/131: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Gunst-Mestdagh, Langestraat 64, 8620 Nieuwpoort tot het
verbouwen van een eengezinswoning, gelegen Potterstraat 11, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0750D.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2020/116: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv HYboma, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark tot bouwen van
een meergezinswoning - gewijzigde plannen, gelegen Canadalaan 24,, kadastraal gekend Nieuwpoort
1e afd. sectie A 29T4.
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(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/110: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Castel, Zuidstraat 23, 8434 Middelkerke tot plaatsen
reclamebord Castel Fashion haaks op voorgevel handelszaak, gelegen Marktstraat 35, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0931F.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/94: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Promotion and Building Company, Albert I laan 98, 8620
Nieuwpoort tot bouwen ondergrondse parkeergaragecomplex, gelegen Elisalaan 72, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0548C, 0548F, 0548A en 0548D.
(Wonen)

13.

Het College kent een aanvullende renovatiepremie toe.

(Wonen)

14.

Het College kent een aanvullende renovatiepremie toe.

(Wonen)

15.
Het College stelt twee ambtenaren aan belast met het inventariseren en belasten van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
(Evenementen)

16.
Het College beslist of er evenementen en activiteiten kunnen doorgaan in de maand
september.
(Evenementen)

17.
Een factuur in het kade van mobiele animatie tijdens de vrijdagmarkt en de verkeersvrije
weekends wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Jeugddienst)

18.
MACW vraagt het gebruik aan van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum op 20 september
2020 voor de organisatie van hun jeugdmeeting.
(Jeugddienst)

19.
Een factuur in het kader van de workshops tijdens de zomerwerking van de speelpleinwerking
2020 worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sportdienst)

20.

Er wordt een extra provisie gevraagd door het I.K.W.V. als werkingsbijdrage 2020.

(Toerisme)

21.
Een factuur voor de productie van 2 promotionele banners voor het toerismekantoor en de
Stedelijke Vismijn wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

22.
Een factuur voor het uitsturen van een toeristische nieuwsbrief naar de abonnees van
www.visit-nieuwpoort.be wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

23.
Een factuur voor het uitsturen van 3 verschillende nieuwsbrieven naar Visit-abonnees,
tweedeverblijvers en Nieuwpoortse ondernemers, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

24.
Een factuur voor het drukken van folder etalagezoektocht wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
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(Toerisme)

25.
Een factuur voor het drukken van extra oplage pocket Beleef Nieuwpoort zomer 2020 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

26.
Het College keurt een factuur goed voor het evenement Feniks 2020 (Feniks 2021) en stelt ze
betaalbaar.
(Toerisme)

27.

Het College keurt een factuur goed en stelt ze betaalbaar.

(Toerisme)

28.

Vanaf september is de Kinderboerderij De Lenspolder op maandag gesloten.

(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
Het College voegt een addendum toe aan het besluit over de ontgravingen op de
begraafplaats Nieuwpoort-Centrum (Oud gedeelte).
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.
Een lijst met persoonsgegevens wordt aangevraagd als controlemiddel voor de bedeling van
de corona-cheques. De lijst toont aan of betrokkene al dan niet recht heeft op deze cheques. De wet
op de privacy laat dit gebruik toe op voorwaarde dat deze lijst enkel voor dit doeleinde wordt gebruikt.
(Veiligheid & Preventie)

31.
toe.

Het College kent een premie voor de aankoop en plaatsing van inbraakwerende materialen

(Secretarie)

32.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van I.V.V.O. dd. 27 oktober 2020.
(Aankoopdienst)

33.
Het College beslist om twee bijkomende elektrische poolfietsen aan te kopen voor de
dienstverplaatsingen van de medewerkers van de stad.
(Aankoopdienst)

34.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
juli 2020.
(Aankoopdienst)

35.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand juli 2020.
(Aankoopdienst)

36.

Het College beslist om veiligheidsschoenen aan te kopen voor aanvulling van de stock.

(Aankoopdienst)

37.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 31-32/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

38.

Het College keurt de aankoop van extra muntzakken voor de ondergrondse containers goed.

(Informatica)

39.
Een contract voor het leveren van 24 dagen technische bijstand per kwartaal wordt aanvaard
en goedgekeurd.
(Informatica)

40.
Het College keurt de aankoop van laptops en telefoons voor het stadspersoneel naar
aanleiding van de verlengde thuiswerksituatie goed.
(TD - Cel Gebouwen)
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41.
De leveringscontracten voor groene stroom en aardgas lopen op 31 december 2020 ten
einde. Om nieuwe contracten voor de levering van energie voor onze gebouwen en installaties af te
sluiten, stelt de Technische Dienst voor om beroep te toe doen op het Vlaams EnergieBedrijf, de
aankoopcentrale opgericht door de Vlaamse Regering. Er wordt voorgesteld om in te stappen in een
contract van 4 jaar.
(Personeelsdienst)

42.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

43.
Twee studenten vragen toestemming om stage te mogen lopen bij de speelpleinwerking van
stad Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

44.
Een student vraagt toestemming om stage te mogen lopen bij de speelpleinwerking van stad
Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

45.
Een student vraagt toestemming om stage te mogen lopen bij de speelpleinwerking van stad
Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

46.
Een student vraagt toestemming om stage te mogen lopen bij de speelpleinwerking van stad
Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

47.
De functie deskundige personeel-administratie wordt openverklaard via een vereenvoudigde
procedure en een reguliere procedure.
(Financiële Dienst)

48.
Verschillende kohierartikels betreffende algemene milieubelasting op bedrijven worden in
onwaarde gebracht wegens afsluiting van het faillissement zonder dividend voor de Stad Nieuwpoort.
(Financiële Dienst)

49.
Verschillende facturen betreffende gemeentelijke administratieve sancties worden in
onwaarde gebracht wegens geen dividend voor de Stad Nieuwpoort na afsluit faillissement.
(Financiële Dienst)

50.

Een artikel belasting op drukwerk wordt in onwaarde gebracht wegens niet-verdeling.

(Financiële Dienst)

51.

De aankoopfacturen - lijst 215 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

52.
Een kohierartikel belasting op drukwerk wordt in onwaarde gezet omwille van een verkeerde
omschrijving en wordt dan opnieuw ingekohierd.
(Financiële Dienst)

53.
Het College legt een gewijzigde versie van het retributiereglement op de elektronische
identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen, voor aan de gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

54.
Een kohierartikel reclamedrukwerk aanslagjaar 2020 wordt in onwaarde gebracht angezien er
geen verdeling gebeurd is.
(Financiële Dienst)

55.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 7, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

56.
De aankoopfacturen - lijst 218 - van de Stad Nieuwpoort worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
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(Financiële Dienst)

57.
Een bezwaar dat ingediend werd tegen een aanslag in de belasting op het bouwen en
herbouwen van gebouwen voor het aanslagjaar 2019 wordt behandeld.
(Financiële Dienst)

58.
Verschillende kohierartikels betreffende algemene milieubelasting op bedrijven worden in
onwaarde gebracht wegens beëindiging van de collectieve schuldenregeling.
(Financiële Dienst)

59.
Bepaalde artikels van de algemene milieubelasting op bedrijven worden in onwaarde gezet
omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Dienst Lokale Economie)

60.
Een factuur in het kader van de herinrichting van de zaal Verbanck wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Dienst Lokale Economie)

61.
Een factuur in het kader van een informatieve film over de visserij en vismijn van de Regionale
Media Maatschappij wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Dienst Lokale Economie)

62.

Het College behandelt een voorstel om bidons van 5l handgel te verkopen aan de handelaars.

(Dienst Lokale Economie)

63.
Aan het College wordt gevraagd om het voorstel m.b.t. de verwerkersovereenkomst met CCV
LAB en het gebruik van CCV connect voor de "10% meer koopkracht actie" goed te keuren en te
ondertekenen.
(Dienst Lokale Economie)

64.
Het College legt een voorstel om het oud reglement m.b.t. de aanmoedigingspremie voor het
verwerven van een vissersvaartuig aan te passen, ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.
(Dienst Lokale Economie)

65.
Het College keurt het reglement voor de uitvoering van de '10% meer koopkracht actie' goed
en legt het reglement ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.
(Secretarie)

66.

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

