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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 1 SEPTEMBER 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 1 september 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/65: besluit van de deputatie West-Vlaanderen inzake de omgevingsaanvraag
ingediend door de heer Gharibyan Homeros, Sint-Jacobstraat 4, 8620 Nieuwpoort tot verbouwen en
uitbreiden woning, gelegen Canadalaan 34, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd.,
Sectie A nr. 0029W3 en Koksijde 5° Afd. (Oostduinkerke), Sectie C nr. 0591D: aktename besluit +
vaststellen belastingen.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/102: vaststelling belastingen en borg bij de verleende vergunning voor het
plaatsen van een terras op openbaar domein - Kaai 27
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/40: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan mevrouw Vervaque Nelly, met als adres Gen. Notermanlaan 2,
8670 Koksijde tot bouw residentie Pannenhoekenhuisje na afbraak bestaande bebouwing, gelegen
Albert I laan 100, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort .
(Omgeving)

4.
O/2020/134: Aktename melding van NV PR bpost, Muntcentrum 1, 1000 Brussel voor
exploitatie bpost postkantoor Nieuwpoort gelegen Oostendestraat 3 bus 0002, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0182L.
(Wonen)

5.
Het College neemt nota van de onderzoeksgegevens domicilie en statuut van de
assistentiewoningen in res. Het Clarenhof.
(Jeugddienst)

6.

Een factuur betreffende de SWAP 2019 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Jeugddienst)

7.
Het subsidiereglement jeugdverenigingen bepaalt dat er een tussenkomst van 30% van het
inschrijvingsgeld terugbetaald wordt aan jongeren van Nieuwpoort die de curus tot animator volgen.
We kregen 6 aanvragen die goedgekeurd moeten worden.
(Sportdienst)

8.

Aanvraag tot goedkeuring aangepaste Michel Pollentier mountainbikeroute.

(Sociaal Huis)

9.
Het College keurt de betaalbaarstelling goed van een factuur in kader van de gevoerde
pedagogisch adviesgesprekken in de periode april-juni 2020.
(Communicatie)

10.
Een factuur in het kader van het ontwerp van Nieuwpoort, Uw Stad - september/oktober 2020
- wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

11.

De advertenties in 'Nieuwpoort, Uw Stad' worden aangerekend.

(Communicatie)

12.
Het College keurt de betaalbaarstelling van de portkosten van Nieuwpoort, Uw Stad
september/oktober 2020, goed.

blz. 2
(Cultuur)

13.
Het College behandelt een vraag om al dan niet een bepaalde catalogus over de
beeldhouwwerken in Nieuwpoort op openbare plaatsen te mogen verkopen aan de balie.
(Toerisme)

14.
goed.

Het College keurt de betaalbaarstelling voor een factuur KYCN voor liggeld Endlich 2020

(Toerisme)

15.
Tweede editie van Nieuwpoort Trail wordt volgens de geldende coronamaatregelen
georganiseerd op zondag 8 november 2020.
(Bevolking & Burgelijke stand)

16.
Het College keurt een factuur voor de uitvoering van de uitvaart van een behoeftigde inwoner
goed en stelt ze betaalbaar.
(Bevolking & Burgelijke stand)

17.
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.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

19.
toe.

Het College staat het bijplaatsen van een boventallige urne in een bestaande grafconcessie

(Bevolking & Burgelijke stand)

20.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

21.

Het College kent een tijdelijke concessie urnencolumbarium toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

22.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

23.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

24.

Het College kent een tijdelijke concessie voor het urnenveld toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning volle grond stedelijk kerkhof Nieuwpoort toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

26.

Het College kent een tijdelijke grondvergunning volle grond stedelijk kerkhof Nieuwpoort toe.

(Veiligheid & Preventie)

27.

Het college van burgemeester en schepenen keurt een parkeer- en verkeersmaatregel goed.

(Veiligheid & Preventie)

28.

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verkeersmaatregel goed.

(Veiligheid & Preventie)

29.
Het College bekrachtigt een tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
Burgemeester naar aanleiding van Covid-19.
(Veiligheid & Preventie)

30.

Het College keurt een bestuurderspas goed.
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(Secretarie)

31.

Het College neemt akte van de stopzetting van een huurovereenkomst van een stadswoning.

(TD - Groendienst)

32.
in.

Voor groenonderhoud Leopoldpark in juni 2020 dient de aannemer een derde vorderingsstaat

(TD - Groendienst)

33.
Voor de eerste ronde scheren hagen grondgebeid Nieuwpoort dient de aannemer een
vorderingsstaat in.
(Aankoopdienst)

34.
Het College beslist om twee oude AED toestellen (ingang zwembad - buitenkant stadhuis) te
vervangen.
(Aankoopdienst)

35.

Het College beslist om 60 bevolkingsboeken te digitaliseren.

(Aankoopdienst)

36.
Het College vordert een schadebestek 2020/04 betreffende het aanrijden van een
katafootpaal in de Albert I laan.
(Aankoopdienst)

37.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 34-35/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

38.
Het College gunt de opdracht tot het drukken van de infobrochure Nieuwpoort uw Stad voor
de dienstjaren 2020-2021.
(Aankoopdienst)

39.
Het College keurt het vervangen van afgekeurde of vervallen brandblustoestellen na de
jaarlijkse keuring goed.
(TD - Ingenieur)

40.

Het betreft de eindafrekening van het ereloon.

(TD - Ingenieur)

41.
Er wordt voorgesteld om het openbaar vervoerplan 2021 aan de gemeenteraad voor advies
voor te leggen.
(TD - Ingenieur)

42.

Het College keurt de betaalbaarstelling van een ereloonnota goed.

(TD - Ingenieur)

43.

Het College keurt de betaalbaarstelling van een ereloonnota goed.

(TD - Ingenieur)

44.

Fluvius vraagt om de openbare verlichtingsinstallaties over te dragen.

(TD - Ingenieur)

45.

Het betreft de voorlopige oplevering van het dossier.

(TD - Ingenieur)

46.
Een factuur in het kader van wegenis- en rioleringswerken wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(TD - Ingenieur)

47.

Het College verleent een vergunning voor werken aan het openbaar domein.
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(TD - Cel Gebouwen)

48.
Deze nota behelst de goedkeuring van de factuur van de uitgevoerde werken in het
petanquelokaal en chirolokaal.
(TD - Cel Gebouwen)

49.
Deze nota behelst de goedkeuring en betaalbaarstelling van de schilderwerken in de Vismijn Verbanckzaal en kitwerken in de gemeenteschool.
(TD - Cel Gebouwen)

50.
Deze nota behelst de goedkeuring van bijkomende schrijnwerken ikv. de schilderwerken aan
het Kasteeltje.
(TD - Cel Gebouwen)

51.
Het ereloon voor de studiewerken voor het technisch op punt stellen in het kader van
veiligheid en vochtwerking van de gemeenteschool De Pagaaier wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

52.
Het College aanvaardt de kaderovereenkomst met Engie M2M NVvoor de huur van sites voor
het plaatsen van kleine Sigfox antennes en legt het dossier ter goedkeuring voor aan de
Gemeenteraad.
(TD - Cel Gebouwen)

53.
Het College keurt de lastenvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor
metselwerken in diverse gebouwen van de Stad Nieuwpoort goed. Deze metselwerken pakken talrijke
urgente veiligheidsproblemen aan in de Vismijn, het Kasteeltje en de Willem De Roolaan.
(TD - Cel Wegen)

54.
50m.

Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van datakabel over +/-

(TD - Cel Wegen)

55.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 223m nieuw
gasdistributienet.
(TD - Cel Wegen)

56.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van nieuw 417m
distributienet in verkaveling.
(TD - Cel Wegen)

57.
Het College een vergunning verleent aan Proximus voor het aanleggen van 130 kabel voor
telecommunicatie.
(TD - Cel Wegen)

58.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het verplaatsen en vervangen van een
distributiecabine over 24m.
(TD - Cel Wegen)

59.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het aanleggen van 50m
kabeltelivisienet.
(TD - Cel Wegen)

60.
Het College verleent een vergunning aan Fluvius voor het vervangen en verplaatsen van
openbare verlichting over 569m.
(TD - Cel Wegen)

61.
Er wordt voorgesteld om toelating te verlenen tot het verlagen van het trottoir voor de nieuw
aan te leggen oprit ter hoogte van de Robert Orlentpromeande nr. 9 residentie Boardwalk.
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(TD - Cel Milieu)

62.
Het College neemt een beslissing over de meerkost van persoonlijke beschermingsmaterialen
door Covid-19.
(Personeelsdienst)

63.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

64.

Het College neemt akte van de Algemeen Directeurbesluiten (juli 2020).

(Personeelsdienst)

65.

Het College verlengt een aanstelling van een waarnemend directeur.

(Personeelsdienst)

66.

Het College verlengt een aanstelling van een waarnemend directeur

(Personeelsdienst)

67.
A3a).

Er wordt overgegaan tot de vaste benoeming van een voltijds diensthoofd burgerzaken (A1a-

(Personeelsdienst)

68.

Het College neemt akte van de ziekte- en omstandigheidsverloven.

(Personeelsdienst)

69.
Een factuur voor de werkingskosten (tweede kwartaal 2020) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Gemeentelijk Onderwijs Westhoek wordt goedgekeurd en betaald
gesteld.
(Personeelsdienst)

70.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 oktober 2020. Het College neemt hier akte
van en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

71.

Er wordt een overleg voorzien met de vakorganisaties rond een aantal thema's.

(Personeelsdienst)

72.
Het College neemt akte van de resultaten van het wervingsexamen voltijds
gemeenschapswacht (C1-C3) in contractueel verband. Er wordt een werfreserve aangelegd en het
College stelt iemand aan.

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

