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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 8 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 8 september 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Splitsing van een bedrijfsgebouw, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B
nr. 0307/S.
(Jeugddienst)

2.
Voor de doelgroep 12+ vragen we goedkeuring voor de organisatie van een gametornooi in
het jeugdcentrum op woensdag 30 september 2020.
(Jeugddienst)

3.
Er wordt voorgesteld om een samenwerking op te zetten met de jeugdwerking in
Lombardsijde De Caravanne en de jeugdwerking in Nieuwpoort rond de jeugdopbouwwerker.
(Jeugddienst)

4.
Op 23 oktober 2020 wordt opnieuw de Dag van de Jeugdbeweging georganiseerd in heel
Vlaanderen. De jeugddienst wil ook in Nieuwpoort het traditioneel ontbijt organiseren en vraagt
hiervoor goedkeuring.
(Jeugddienst)

5.
We organiseren voor de animatoren van de speelpleinwerking elk jaar enkele vormingen, via
VDS. De factuur van deze vormingen moet goedgekeurd en betaalbaar gesteld worden.
(Jeugddienst)

6.
Er werden workshops toegevoegd aan de activiteiten van de speelpleinwerking. De factuur
van de goochelworkshop moet goedgekeurd en betaalbaar gesteld worden.
(Sportdienst)

7.

Het College keurt de werkingssubsidie van de sportraad voor het werkingsjaar 2020 goed.

(Sociaal Huis)

8.

Een factuur voor de aankoop van pampers wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Sociaal Huis)

9.
Het College keurt de ontvangsten in kader van de onderwijscheques voor de periode juliaugustus 2020 goed en neemt kennis van de verrichte uitgaven in dat kader.
(Sociaal Huis)

10.
Het College keurt een alternatief aanbod voor huiswerkbegeleiding De Triangel goed ter
ondersteuning van de kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, mede door de aanvaarding
van de projectsubsidies van Golfbreker VZW om dit mee mogelijk te maken.
(Sociaal Huis)

11.
Het College geeft toestemming tot het contacteren van lokale handelaars en schoenen- en
kledijwinkels door een vrijwilliger van Domino, om hen op de hoogte te brengen dat ze goederen die
niet meer kunnen verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden kosteloos kunnen
schenken aan het project Domino.
(Cultuur)

12.
Aan het College wordt gevraagd om een onkostennota in het kader van van de
erfgoedbrochure voor gezinnen goed te keuren en betaalbaar te stellen.
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(Gemeenteschool)

13.
Het College keurt het zwangerschapsverlof en halftijds ouderschapsverlof goed voor de
kleuteronderwijzer 2 kleuterklas.
(Gemeenteschool)

14.

Het College keurt het zwangerschapsverlof goed voor de kleuteronderwijzer 1ste kleuterklas.

(Gemeenteschool)

15.
Het College keurt de wijziging in het verlofstelsel van de ICT-coördinator goed voor het
schooljaar 2020-2021.
(Gemeenteschool)

16.
Het College keurt de aanstelling goed ter vervanging van de ICT-coördinator voor het
schooljaar 2020-2021.
(Bevolking & Burgelijke stand)

17.
Indien men nalaat een adresverandering naar zijn nieuwe woonplaats te doen en het oude
adres wordt bewoond door een nieuwe inwoner dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.
De Technische Dienst vraagt een adreslijst van de inwoners van twee residenties aan in het
kader van een petitie. De adressen kunnen enkel mits toestemming gegeven worden en mogen enkel
voor dit doel gebruikt worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

19.

Het College kent een geboortepremie toe.

(TD - Groendienst)

20.
Voor het rooien van populieren aan het Guido Gezelleplein wordt een omgevingsvergunning
ingediend en hiervoor dient de dossiersamensteller te worden aangesteld.
(TD - Groendienst)

21.
Voor het leveren en plaatsen van zitmeubilair in MaritiemPark en Prins Mauritspark dient de
aannemer een factuur in. Deze factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

22.
Het College keurt een factuur betreffende het leveren van tentoonstellingspanelen voor de
dienst evenementen goed en stelt ze betaalbaar.
(Aankoopdienst)

23.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
augustus 2020.
(Aankoopdienst)

24.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand augustus 2020.
(Aankoopdienst)

25.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 36/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

26.
Het College beslist om een contract af te sluiten voor het bestrijden van ratten in de stedelijke
kinderboerderij.
(Aankoopdienst)

27.
Het College beslist om de elektronische tijdsopname apparatuur van atletiekclub MACW
Nieuwpoort te herstellen.
(Aankoopdienst)
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28.
Het College beslist om de bestaande overeenkomst voor het wassen van de werkkledij op te
zeggen en dit in eigen beheer uit te voeren.
(TD - Ingenieur)

29.
Het College neemt akte van de stand van zaken in het dossier voor de afbraak van de
Pelikaanbrug.
(TD - Cel Wegen)

30.
Een factuur voor het herstellen van de inzinkbare afsluitpalen op de Kaai/Oostendestraat en
de Vlaanderenstraat op 11 augustus 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

31.

Het College besluit een kostenanalyse uit te voeren voor diftarcontainers.

(TD - Cel Milieu)

32.

Het College wenst het kattenplan te verder uit te werken.

(TD - Cel Milieu)

33.

Het College wenst deel te nemen aan de Fairtradeweek 2020.

(TD - Cel Milieu)

34.
Het College neemt akte van het aanvullend dossierstuk voor de Zeeboerderij Westdiep:
visserijrapport.
(Personeelsdienst)

35.

Er wordt een uitbreiding van arbeidsprestaties gevraagd.

(Personeelsdienst)

36.
De heropstartplannen COVID-19 voor de bibliotheek, jeugddienst, kinderboerderij en Triangel
worden goedgekeurd.
(Personeelsdienst)

37.

Er wordt een vervroegd pensioen aangevraagd omwille van medische redenen.

(Personeelsdienst)

38.

Het College keurt een overeenkomst voor een project studieondersteuning goed.

(Personeelsdienst)

39.

Een factuur van een advocatenbureau wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Personeelsdienst)

40.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 november 2020. Het College neemt hier
akte van en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

41.
De uiterlijke inschrijvingsdatum voor de vacature van voltijds teamverantwoordelijke
groendienst (C4-C5) en teamverantwoordelijke recyclagepark en afvalophaling (C4-C5) in
contractueel verband wordt gewijzigd.
(Financiële Dienst)

42.
Verschillende kohierartikels betreffende algemene milieubelasting op bedrijven worden in
onwaarde gebracht wegens afsluiting faillissement zonder dividend.
(Financiële Dienst)

43.
Een kohierartikel betreffende belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen wordt in
onwaarde gebracht wegens afsluiting faillissement door ontoereikend actief.
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(Financiële Dienst)

44.
Een kohierartikel betreffende gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein wordt in onwaarde gebracht
wegens afsluiting faillissement door ontoereikend actief.
(Financiële Dienst)

45.
Een factuur wordt in onwaarde gebracht wegens afsluiting faillissement met ontoereikend
actief.
(Financiële Dienst)

46.
Een kohierartikel betreffende gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen,
windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein wordt in onwaarde gebracht
wegens summiere afsluiting van het faillissement.
(Financiële Dienst)

47.
Een kohierartikel van de belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag wordt in
onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd aangerekend.
(Financiële Dienst)

48.
Een kohierartikel belasting op drukwerk generatie 3, aanslagjaar 2020 wordt in onwaarde
gezet en er wordt een nieuw aanslagbiljet opgemaakt op een andere vennootschap.
(Financiële Dienst)

49.

De aankoopfacturen - lijst 230 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

50.

De aankoopfacturen - lijst 234 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

51.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

52.

De aankoopfacturen - lijst 240 - worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

53.
Het College stelt het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas vast en legt het dossier ter
goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.
(Financiële Dienst)

54.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk, aanslagjaar 2020, generatie 8 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

55.
Een artikel van de algemene milieubelasting op bedrijven wordt in onwaarde gezet omdat de
belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

56.
Een gedeeltelijke ontheffing wordt verleend op een artikel van de belasting op de
aanplakborden omdat de belastingplichtige het gevraagde bewijsstuk heeft bezorgd.
(Dienst Lokale Economie)

57.
Het College behandelt een voorstel voor de organisatie van de Sint-Michielskermis op het
Marktplein mits het volgen van de coronamaatregelen.
(Onthaal)

58.
Het programma voor de herdenking van de Slag bij Ramskapelle op 24 oktober 2020 wordt
goedgekeurd.
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(Secretarie)

59.

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

