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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 6 OKTOBER 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 6 oktober 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. 17/61: affectatie autostandplaats P1 Astridlaan 89 aan handelspand HA.02 in residentie
Bel Azur Kaai 22A.
(Omgeving)

2.

Gemeentelijk RUP Kasteelstraat: verslag plenaire vergadering.

(Omgeving)

3.
Affectatie autostandplaats P46 in het garagecomplex Zonnebloem aan appartement nr. 0601
in residentie ‘Louis-Emile’ Zeedijk 41 (doss. 13/57).
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/98: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Groep Caenen Capital Fund, Leopoldlaan 121, 8430
Middelkerke tot bouwen residentie Escape na slopen bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 65 Jozef Cardijnlaan 58, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0220X5
en 0219R3.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/133: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Diopere Kevin, Genklaan 1 bus A, 8620 Nieuwpoort tot
aanleg van verharding in voortuin ( uitbreiding dossier OMV_2020085972), gelegen Genklaan 1A,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0141A27.
(Sportdienst)

6.
Een factuur in het kader van de scholen veldloop 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Sociaal Huis)

7.
Het College keurt de betaalbaarstelling goed van een toelage van 150 EUR voor 2020 aan
vzw Havenzate in kader van het subsidiereglement van de stedelijke adviesraad voor personen met
een handicap.
(Sociaal Huis)

8.
goed.

Het College keurt de uitbetaling van de thuiszorgpremie voor het derde kwartaal van 2020

(Cultuur)

9.

Het College neemt kennis van de evaluatie van Open Monumentendag 2020.

(Toerisme)

10.
Een factuur voor het vertalen van de coronamaatregelen en de zomerinitiatieven wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

11.
Een factuur voor het produceren van 2 banners ter promotie van de 10 % meer koopkracht
actie wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

12.
Een factuur voor de productie van de educatie film van de Vismijn wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
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(Toerisme)

13.
Een factuur en creditnota voor distributie van inspiratiemagazine wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

14.
Een factuur voor het drukken van de pocket Beleef Nieuwpoort - speciale editie Maand van de
Garnaal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

15.
Het College overweegt deelname aan de vakantiebeurs te Roeselare voor de Dienst Toerisme
van 8 januari 2021 tot 11 januari 2021.
(Bevolking & Burgelijke stand)

16.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

17.
Men wordt ambtshalve geschrapt indien men zijn woonst verlaat en er bij de inschrijving van
de nieuwe inwoner wordt vastgesteld dat men zich niet in regel heeft gesteld met zijn adreswijzging.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.
Indien men naar het buitenland vertrekt dient men zich te laten afschrijven naar het
buitenland, als men nalaat zich af te schrijven wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

19.
Indien men niet woont op zijn adres van inschrijving en zich niet in regel stelt met zijn nieuwe
verblijfplaats dan wordt men na geruime tijd ambtshalve geschrapt
(Veiligheid & Preventie)

20.

Het College keurt een parkeermaatregel goed.

(Veiligheid & Preventie)

21.
Het College bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de
burgemeester goed.
(Secretarie)

22.
Het College neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius ov dd. 9 december 2020.
(Secretarie)

23.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de statutenwijziging van dvv Westhoek
en voor te stellen aan de raad deze wijziging goed te keuren.
(Secretarie)

24.
Het College neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius West dd. 10 december 2020.
(Secretarie)

25.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpakte voor de verkoop van
een spie gelegen Ramskapellestraat 63 en aan de gemeenteraad voor te stellen de akte goed te
keuren.
(Secretarie)

26.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van het lastenboek concessie ijsverkoop
Noord en Zuid.
(Secretarie)

27.
Aan het College wordt gevraagd een lid met raadgevende stem en een effectief lid voor te
dragen voor de raad van bestuur van dvv Westhoek.
(Secretarie)

28.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van het lastenboek houdende concessie
openbare toiletten Hendrikaplein.
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(TD - Groendienst)

29.
Het College keurt de aanbesteding goed voor het vervangen van 3 bruggen in de
kinderboerderij.
(Aankoopdienst)

30.

Het College beslist om een retributie voor parkeeraanvraag in onwaarde te plaatsen.

(Aankoopdienst)

31.

Het College beslist om HDPE-zakken aan te kopen ter aanvulling van de stock.

(Aankoopdienst)

32.
Het College stelt de facturen betaalbaar betreffende ontgravingen op de begraafplaats
Nieuwpoort centrum oud gedeelte en begraafplaats Sint-Joris.
(Aankoopdienst)

33.
Het College keurt het herstellen van de heetwater onkruidbestrijdingsmachine op
aanhangwagen goed.
(Aankoopdienst)

34.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 40/2020 - goed.
(Aankoopdienst)

35.
Het College keurde het leveren en inplementeren, onderhoud en service van hard- en
software "planning en tijdsregistratie" bij de stad, ocmw en het wzc "De Zathe" goed.
(TD - Ingenieur)

36.

Het College keurt de gunning van de elektriciteitsaansluiting goed.

(TD - Cel Gebouwen)

37.

Deze nota omvat de vastlegging van het investeringsbudget.

(TD - Cel Gebouwen)

38.
Deze nota behelst de goedkeuring van de dakwerken aan Oude Veurnevaart 80 en de
betaalbaarstelling van de factuur.
(TD - Cel Wegen)

39.
De factuur omvat de uitgevoerde werken voor het leveren en plaatsen van de nieuwe
openbare verlichtingsinstallatie in de Franslaan tussen de Lefebvestraat en St. Bernardusplein.
(TD - Cel Wegen)

40.
De facturen betreffen het onderhoud van de openbare verlichting en de aanrekening van
kosten voor het 1e en 2e kwartaal 2020 door FLUVIUS goed te keuren.
(TD - Cel Milieu)

41.

Het College wenst aan te sluiten bij het regionaal landschap Westhoek.

(TD - Cel Milieu)

42.

het college kent een toelage voor het onderhouden van huiszwaluwkolonies toe.

(TD - Cel Milieu)

43.

Het College legt de regeling ophalen huishoudelijke afvalstoffen 2021 vast.

(TD - Cel Milieu)

44.

Het college wenst deel te nemen aan het Europees project SURUMU

(Personeelsdienst)

45.

Het College keurt de vergoeding voor de vrijwilligers voor de dienst Cultuur goed.
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(Personeelsdienst)

46.
De aanstelling van een waarnemend algemeen directeur en financieel directeur wordt
gedelegeerd van de gemeensteraad naar het college van Burgemeester en Schepenen.
(Personeelsdienst)

47.

Het protocol van het BOC van 17 september 2020 wordt goedgekeurd.

(Personeelsdienst)

48.

Er wordt een heropstartplan goedgekeurd.

(Financiële Dienst)

49.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk generatie 6 aanslagjaar 2019 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

50.
Het College stelt het kohier belasting op drukwerk generatie 9 aanslagjaar 2020 vast en
verklaart het uitvoerbaar.
(Financiële Dienst)

51.
Het artikel 326 van het aanslagjaar 2018 van de belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet)-geadresseerde drukwerken met handelskarakter wordt voor 11,10 euro in
onwaarde geplaatst.
(Financiële Dienst)

52.
Een artikel van de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de
onbebouwde kavels wordt in onwaarde gezet omdat de belasting ten onrechte werd geheven.
(Financiële Dienst)

53.
Kohierartikels 000283/2017, 000284/2018, 000045/2018, 000332/2019 en 000774/2019
betreffende algemene milieubelasting op bedrijven in onwaarde te brengen wegens afsluiting
faillissement met gebrek aan actief.
(Financiële Dienst)

54.

De lijst met aankoopfacturen wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

55.
Het College verleent Golden Palace gunstig advies voor de verlenging van hun licentie voor
het filiaal in de Albert I Laan 205.
(Dienst Lokale Economie)

56.

Het College keurt een aanvraag standplaats markt - Pro Nieuwpoort goed.

(Secretarie)

57.
Er wordt akte genomen van de opmerkingen van een individueel personeelslid op het PV van
hoorzitting.

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

