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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 13 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 13 oktober 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2018/133 tot bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande gebouwen,
gelegen Albert I laan 91-93, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s)
0294R9 en 0249P9: vrijgave borgsom.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/101: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de heer Vanden Broecke Stefaan, Constant Permekelaan 10,
8620 Nieuwpoort tot aanbouwen van een veranda, gelegen Constant Permekelaan 10, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0428E3.
(Omgeving)

3.
O/2020/160: Aktename melding van de heer Beschuyt Davy, Langestraat 69, 8620
Nieuwpoort voor houden van reptielen gelegen Langestraat 69, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0041H.
(Wonen)

4.

Het College kent de stedelijke huurtoelagen voor september 2020 toe.

(Jeugddienst)

5.
Verschillende facturen in het kader van de maaltijden voor de speelpleinwerking tijdens de
zomervakantie worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

6.
Het College keurt de uitbetaling goed van de nieuwe aanvragen in het 2e en 3e kwartaal 2020
die door de controlearts werden geverifieerd.
(Sociaal Huis)

7.

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

(Communicatie)

8.
Het College keurt de betaalbaarstelling van de fotoreeks ter promotie van de
kortingscampagne 10% meer koopkracht goed.
(Communicatie)

9.
De factuur voor de drukkosten van Nieuwpoort Uw Stad, editie september/oktober 2020, wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld
(Communicatie)

10.
Het College keurt de betaalbaarstelling van de herasdoeken ter promotie van de
kortingscampagne 10% meer koopkracht goed.
(Communicatie)

11.
De factuur voor de productie en uitzending van reclamespots in juli en augustus wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Communicatie)

12.
goed.

Het College keurt de fotoreportage voor Nieuwpoort Uw Stad november - december 2020

(Toerisme)
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13.
Het College kent een vrijwilligersvergoeding toe aan vrijwilligers die gidsbeurten verzorgden in
Westfront tijdens de maand september.
(Kinderboerderij)

14.
Om de huidige duivenmelker van de Kinderboerderij te ondersteunen, wordt een tweede
onbezoldigde vrijwilliger ingezet voor het dagelijks onderhoud en het voederen van de duiven.
(Gemeenteschool)

15.
Het College keurt de aanstelling goed van een kleuteronderwijzer in het lerarenplatform voor
24/24 aan de gemeenteschool De Pagaaier voor het schooljaar 20-21.
(Gemeenteschool)

16.
Het College keurt een uitbreiding van de tijdelijke uren van de zorgcoördinator goed voor het
schoojaar 20-21 voor de Pagaaier.
(Gemeenteschool)

17.
Het College keurt een uitbreiding van het nascholingplan goed om een traject van 2 jaar te
volgen van KIVA (pesten en moeilijk gedrag) basisonderwijs.
(Bevolking & Burgelijke stand)

18.
Indien men zijn woonst verlaat zonder zich in regel te stellen met zijn nieuwe woonplaats
wordt men na geruime tijd ambtshalve geschrapt.
(Veiligheid & Preventie)

19.
Het College van burgemeester en schepenen keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed
naar aanleiding van de plechtigheid "Slag van Ramskapelle".
(Veiligheid & Preventie)

20.
Het College keurt een factuur in het kader van een bedanking voor medewerkers goed en stelt
ze betaalbaar.
(Veiligheid & Preventie)

21.
Het College bekrachtigt het tijdelijk verkeersreglement Albert I laan 2020 opgemaakt in
hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester.
(Veiligheid & Preventie)

22.
Het College keurt verschillende aanvragen voor het verkrijgen van een premie voor de
aankoop van een fietsslot goed.
(Veiligheid & Preventie)

23.
Het College keurt parkeer- en verkeersmaatregelen goed naar aanleiding van de plechtigheid
op 11 november 2020.
(Veiligheid & Preventie)

24.
2020.

Het College keurt een parkeermaatregel goed naar aanleiding van Halloween op 31 oktober

(Secretarie)

25.

Het College keurt de betaalbaarstelling van advocaten Rieder en Verdonck goed.

(TD - Groendienst)

26.
Het College keurt een tweede vorderingsstaat goed in voor de tweede ronde scheren hagen
grondgebied Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

27.
Het College beslist om de poorten van de brandweerkazerne uit te rusten met zenders en
ontvangers zodat de poorten automatisch sluiten.
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(Aankoopdienst)

28.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
september 2020.
(Aankoopdienst)

29.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand september 2020.
(Aankoopdienst)

30.

Het College beslist om rolcontainers aan te kopen voor bedrijfsafval.

(Aankoopdienst)

31.
Het College beslist om de historische vlaggen om aan de gevel van de stadshalle te hangen te
laten ontwerpen door een externe firma.
(Aankoopdienst)

32.
Het College keurt het leveren en plaatsen van een trekhaak op de leasewagen van de HRmanager goed.
(Aankoopdienst)

33.

Het College beslist om een grote kerstbal te huren om in Nieuwpoort-Bad te plaatsen.

(Aankoopdienst)

34.

Het College beslist om de poort van de boei van de sportdienst te herstellen.

(Aankoopdienst)

35.

Het College keurt de aankoop van een nieuwe borstelmachine voor de Terex wiellader goed.

(Aankoopdienst)

36.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 41/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

37.

Het College keurt de ombouw van de muntslikkers goed.

(TD - Ingenieur)

38.

Het College neemt akte van de goedkeuring van het plaatsen van QR-codes.

(TD - Ingenieur)

39.

Het College neemt akte van de eindafrekening van het ereloon voor een studie.

(TD - Ingenieur)

40.
Een factuur inzake het leveren, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting en
kerstverlichtingskabel wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

41.
De aannemer dient een vorderingsstaat in voor de uitgevoerde werken rond de Onze-LieveVrouwekerk. De factuur voor de uitgevoerde werken wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Wegen)

42.
Het College neemt akte van de verplaatsing van de verlichtingsmast op privaat domein naar
het toekomstig openbaar domein van de verkaveling.
(TD - Cel Wegen)

43.
Een factuur van Fluvius in het kader van onderhoudskosten van het derde kwartaal 2020
volgens jaarforfait, wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

44.
Het College wenst zich in te schrijven voor de Blue Flag 2021. Stranden, zwemvijvers en
jachthavens met Blauwe Vlag onderscheiden zich op het vlak van bewustmaking en educatie,
waterkwaliteit, milieu- en duurzaamheidsmanagement en veiligheid, dienstverlening en
toegankelijkheid.
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(TD - Cel Milieu)

45.

Het College wenst gebruik te maken van de webviewer Plan 3D.

(TD - Cel Milieu)

46.

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

(TD - Cel Milieu)

47.

Het College bekijkt de mogelijkheid om een vrijwilliger aan te stellen voor het kattenbeleid.

(TD - Cel Milieu)

48.

Het College neemt akte van het gewijzigd omgevingsbesluit.

(Personeelsdienst)

49.

Het College wenst akte te nemen van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

50.
Het College beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van
teamverantwoordelijke groendienst.
(Personeelsdienst)

51.
Het College beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van
teamverantwoordelijke recyclagepark en afvalophaling.
(Personeelsdienst)

52.

Het College keurt een vermindering van arbeidsprestaties goed.

(Personeelsdienst)

53.
Een student vraagt toestemming om stage te mogen lopen bij de kinderboerderij van stad
Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

54.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 september 2021. Het College neemt
hiervan akte en keurt dit goed.
(Financiële Dienst)

55.
Facturen 2014/57/VABI, 2014/1001/VABI en 2014/1182/VABI in onwaarde te brengen vermits
betrokkene overleden is en haar collectieve schuldenregeling automatisch een einde neemt.
(Financiële Dienst)

56.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

57.

Het College behandelt een bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020.

(Financiële Dienst)

58.
Het College keurt de herberekening van de prijssubsidiefactor voor het recht op toegang tot
het zwembadcomplex voor de maanden november en december 2020 goed en legt het dossier ter
goedkeuring voor aan de Raad.
(Financiële Dienst)

59.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 9, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Dienst Lokale Economie)

60.
Het College keurt de opmaak van facturen voor de plaatsrechten boerenmarkt periode meiaugustus 2020 goed.
(Dienst Lokale Economie)

61.
Het College neemt akte van het in mindering brengen van ziekteverloven van de
abonnementen markt.
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(Dienst Lokale Economie)

62.
Overzicht met de bedragen die moeten worden uitbetaald aan de handelszaken voor de
periode 14 september 2020 - 30 september 2020
(Onthaal)

63.
Het programma voor de 1 novemberviering wordt gewijzigd, rekening houdende met de
geldende coronamaatregelen.
(Onthaal)

64.
Het programma voor Koningsdag op 15 november dient gewijzigd te worden in functie van de
geldende coronamaatregelen.
(Secretarie)

65.

Diverse kennisgevingen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

(TD - Cel Milieu)

66.

Het College gaat in beroep tegen een vergunning.

(Secretarie)

67.
Het College behandelt een individueel personeelsdossier in het kader van een evaluatie van
een op proef aangesteld personeelslid.
(Secretarie)

68.
Het College kent dienstvrijstelling toe aan een personeelslid na ontslag gedurende de
opzegtermijn.

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

