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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 10 NOVEMBER 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 10 november 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.

Voorontwerp Gemeentelijk RUP Kasteelstraat: voorlopige aanvaarding.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/118: beroep tegen de omgevingsvergunning met voorwaarden dd. 7 juli 2020
tot verharden voortuin voor creëren bijkomende parkeerplaats, gelegen Genklaan 1A, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0141A27: besluit deputatie.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/133: redactionele fout in de omgevingsvergunning dd. 6 oktober 2020 verleend
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.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2018/99 tot bouwen 4 woningen, gelegen Spoorwegstraat 10A, 10B, 10C en 10D,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0129C, 0129D, 0129E en 0129F: vrijgave
borgsom.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2020/147: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Baeyens Pieter, Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen van 52 zonnepanelen op achterdakvlak woning, gelegen Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0469F.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2020/120: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Woon- en Zorgcentrum Ten Anker, Albert I Laan 71, 8620
Nieuwpoort tot exploitatie WZC Ten Anker, gelegen Albert I laan 71, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr. 0219T2.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2020/123: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan het Stadsbestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tot
milieuvergunning tot exploitatie kinderboerderij "De Lenspolder", gelegen Elf-Juliwijk 6A, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr(s) 0022S, 0027C2 en 0022T én 2°
Afd., Sectie E nr(s) 0155G3, 0155N3, 0155V, 0155X, 0155Z, 0155M3 en 0155F3.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2020/157: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Delva Hugo, Egelantierlaan 35, 8660 De Panne tot vellen
van 2 bomen op het openbaar domein, gelegen Henri Crombezlaan 14B, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0472B11, 0472Z1, 0472A11 en 0472C11.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2020/154: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Schroos Marijke, Lozenhoekstraat 32, 3140 Keerbergen tot
vergoten raamopening door wegnemen borstwering kant Zeedijk van het appartement
Vlaanderenstraat 2/0001, gelegen Vlaanderenstraat 2-4, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0271C.
(Omgeving)
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10.
Doss. O/2020/184: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Germonpre Werner, Bitterzoetlaan 11A, 8670 Koksijde tot
bouwen van een tuinberging, gelegen Juul Filliaertweg 2, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0025Z.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2020/126: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Bonte-Saelen, Louisweg 37, 8620 Nieuwpoort tot verbouwen
woning - regularisatie, gelegen Louisweg 37, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd.,
Sectie D nr. 0531K.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2020/127: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan De Rese-Cordy, met als adres Diksmuidse Weg 7, 8620
Nieuwpoort tot de herbouw van een solitaire vakantiewoning en bijgebouw - regularisatie, gelegen
Diksmuidse Weg 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 4e afd. sectie C 0108D en
0108E.
(Omgeving)

13.
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: gecorrigeerde
vergunning.
(Omgeving)

14.
O/2020/190: Aktename melding voor exploitatie voor vakantiewoning met zwembad te
Diksmuidse Weg 3, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend: 4de afdeling sectie C 0108D te Nieuwpoort.
(Evenementen)

15.

Het College keurt de organisatie van de War Race op zondag 7 november 2021 goed.

(Evenementen)

16.

Het College keurt de huur van kerstdecoratie goed.

(Evenementen)

17.
Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen wordt de Sint dit jaar niet fysiek
uitgenodigd. De Sint wordt wel digitaal verwelkomd: er worden drie afleveringen opgenomen met de
Sint en zijn zwarte pieten, en kinderen kunnen een tekening of video indienen voor de Sint. Het
College keurt het maken van deze opnames goed.
(Evenementen)

18.

Het College keurt de organisatie van de Sint-Bernardusfeesten 2021 goed.

(Jeugddienst)

19.
Gelet op de uitbreiding van de besteding van de subsidies uit het noodfonds jeugd, sport en
cultuur naar 2021 wordt voorgesteld om het regelement aan te passen en ook uit te breiden naar
2021.
(Jeugddienst)

20.
De Jeugddienst is lid van de Vlaamse Vereniging van Jeugddienst, Bataljong, en wil het
lidmaatschap vernieuwen voor 2021.
(Jeugddienst)

21.
Het College keurt de uitbreiding van de kinderopvanwijzer goed. Momenteel werkt de
jeugddienst al met het basis online platform kinderopvangwijzer, maar wil die uitbreiden met de
loketmodule om in de toekomst een lokaal loket kinderopvang te operationaliseren cfr. het strategisch
meerjarenplan 2020-2025.
(Jeugddienst)

22.
De intergemeentelijkse samenwerking Wintegratie gaat van start met het project Taalkracht
ter stimulering van de Nederlandse taal bij lagere schoolkinderen. Hiervoor doen ze beroep op de
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expertise van VZW Arktos die activiteiten zou aanbieden in het jeugdcentrum, tweewekelijks op
zaterdag. Het College keurt dit goed.
(Jeugddienst)

23.
Gezien het nijpende tekort aan animatoren en gelet op de annulering van diverse vormingen
door de maatregelen in de strijd tegen corona, willen we in samenwerking met VDS een extra vorming
voorzien in Nieuwpoort tot het bekomen van een attest animator in het jeugdwerk.
(Sportdienst)

24.
De werkingsbijdrage strandreddingsdienst 2021 aan I.K.W.V. wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

25.
Een factuur voor de peuterpakketten in het kader van het project Boekstart 2020 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

26.
Een factuur in het kader van de aankoop van materiaal voor een knutselactiviteit wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

27.
Het College keurt de ontvangsten en uitgaven in kader van de onderwijscheques voor de
periode september - oktober 2020 goed.
(Sociaal Huis)

28.
Stad Nieuwpoort neemt deel aan de nieuwe actie 'Grootste lichtpunt tegen kanker' van Kom
op tegen Kanker. Het College koopt een pakket voor steden en gemeenten aan, kostprijs: 2.500 euro
(excl. BTW). Naast 100 gepersonaliseerde lampionnen (opgedragen aan alle mensen met kanker)
worden ook een animatiefilmpje voor op sociale media, digitale banners en een grote fysieke lampion
voorzien.
(Sociaal Huis)

29.
huis.

Het College behandelt een alternatief voorstel voor het gezinsontbijt in de vorm van ontbijt aan

(Sociaal Huis)

30.
Het College keurt de aankoop van beschermhoezen voor het uitlenen van tablets en
chromebook ikv afstandsonderwijs goed.
(Sociaal Huis)

31.
Het College keurt het voorstel tot het opmaken van een knutselboekje rond het thema 'feest'
voor alle gezinnen en de aankoop van knutselpakketten voor de gezinnen met een code op de
voordeelpas, goed.
(Sociaal Huis)

32.
Het College keurt het uitwerken van een studiedag i.s.m. LOP Westkust Basis over omgaan
met kwetsbaarheid in het basisonderwijs goed.
(Communicatie)

33.
Een factuur in het kader van de fotoreeks Nieuwpoort Uw Stad november - december 2020
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Cultuur)

34.
Aan het College wordt gevraagd om opnieuw een Tour Elektriek te laten plaatsvinden in
Nieuwpoort-Bad in 2021.
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(Toerisme)

35.
Een factuur in het kader van een bedrijfsreportage foto's voor Maand van de Garnaal en
tekeningen wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

36.
Het College behandelt een voorstel om de driejaarlijske Heksenevocatie Jeanne Panne een
jaar uit te stellen en uit te pakken met een een vernieuwd concept.
(Toerisme)

37.
Het College behandelt de vraag tot ondertekening van een motie van Dienstverlenende
Vereniging Westhoek tot het verkrijgen van een noodfonds voor toerisme in de Westhoek. Dit dossier
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
(Toerisme)

38.
Verschillende facturen in het kader van de uitgevoerde promotiecampagne voor het
Halloweenevent en de Nieuwpoort trail worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

39.
Verschillende uitgaven in het kader van Feniks 2020 worden goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Toerisme)

40.
De terugbetaling van de tickets voor de herfstbijeenkomst senioren van 8 oktober 2020 wordt
goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

41.
Een onkostennota in het kader van de garnaalkruiersdemonstraties tijdens de maand van de
garnaal 2020 wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Toerisme)

42.
Een factuur voor het drukken van De Nieupoortse Standaard wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Gemeenteschool)

43.
Het College keurt een nascholing van 4 webinars goed voor de kleuteronderwijzer tweede
kleuterklas.
(Bevolking & Burgelijke stand)

44.
Indien men reeds bij een uithuiszetting van de gerechtsdeurwaarder vertrokken is van het
adres van inschrijving en men onderneemt geen stappen om zich op zijn nieuwe woonplaats in te
schrijven, dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

45.
Indien men zich niet in orde stelt met zijn nieuwe verblijfplaats en het adres van huidige
inschrijving wordt belast met een nieuwe inschrijving, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

46.
Indien men vertrekt naar het buitenland en nalaat zich af te schrijven en er reeds op uw adres
van inschrijving nieuwe inwoners worden ingeschreven, wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

47.
Indien men naar het buitenland verhuist zonder zich te laten afschrijven naar het buitenland en
er wonen nieuwe inwoners op het adres van inschrijving dan wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgelijke stand)

48.
Voor de bedeling van de voordeelpas 2021 heeft het Sociaal Huis een adreslijst nodig van alle
gezinnen die in aanmerking komen voor de pas. De verstrekte gegevens mogen enkel gebruikt
worden voor de bedeling.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

49.
Indien men niet langer voldoet aan de voorwaarden tot het behoud van een referentieadres
wordt men ambtshalve geschrapt.
(Bevolking & Burgelijke stand)

50.
Inden men nalaat zich in regel te stellen met zijn adres en er worden nieuwe inwoners op het
adres van vertrek ingeschreven dan wordt men ambtshalve geschrapt.
(Secretarie)

51.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van dvv Westhoek dd. 15 december 2020.
(Secretarie)

52.
Aan het College wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene
vergadering van Cipal dd. 10 december 2020.
(Containerpark)

53.
Aan het College wordt gevraagd om het sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan 2020-2021 goed te
keuren.
(Aankoopdienst)

54.

Het College rekent de ophaling van metaalafval voor september 2020 aan.

(Aankoopdienst)

55.

Het College beslist om 50 fietsbeugels aan te kopen.

(Aankoopdienst)

56.

Het College vordert een schadebestek 2020/05.

(Aankoopdienst)

57.

Het College neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

58.

Het College neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

59.

Het college neemt akte van de kosten van een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

60.
Een factuur betreffende het leveren van 50 urnekelders wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Aankoopdienst)

61.
Het College beslist om balustrades op de bovenkant van de badinstallatie te plaatsen. Deze
opdracht wordt gegund.
(Aankoopdienst)

62.

Het College gunt de aankoop van een nieuweborstelmachine voor de Terex wiellader.

(Aankoopdienst)

63.
Twee boetes wegens het niet werken van de On Board Unit van de MAN tankwagen met
betrekking tot de kilometerheffing worden betaalbaar gesteld.
(Aankoopdienst)

64.
Het College vordert de retributies van de verkochte huisvuil- en PMD-zakken voor de maand
oktober 2020.
(Aankoopdienst)

65.
Het College vordert de retributies voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor
de maand oktober 2020.
(Aankoopdienst)
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66.
De opdracht tot het leveren van spanbanden om de kerstbomen vast te binden aan de
verlichtingspalen, op de kerstmarkt en om de stock aan te vullen, wordt gegund.
(Aankoopdienst)

67.

Het College beslist om 70 nieuwe zandvangers aan te kopen voor het sportstrand.

(Aankoopdienst)

68.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 44-45/2020 - goed.
(Informatica)

69.
Het College aanvaardt de uitbreiding van de virtuele desktop infrastructuur en legt dit dossier
aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring.
(TD - Ingenieur)

70.
De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg NV voor de fase 3 van de Pieter
Deswartelaan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
(TD - Cel Gebouwen)

71.
Een factuur in het kader van de voorziene verlichting van de nieuwe balie in het stadhuis
wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

72.
In overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed werd het schrijnwerk van villa Hurlebise
overlopen. Hieruit bleek dat een groot aantal ramen niet te restaureren zijn en moeten
gereconstrueerd worden. De hoeveelheid vlak glas werd door de ontwerper onderschat. Bij het
restaureren kon er bijna geen glas gerecupereerd worden. Een verrekening wordt opgemaakt om de
voorziene hoeveelheden van de posten te wijzigen. De verrekening is opgebouwd met
eenheidsprijzen van de aanbesteding.
(TD - Cel Gebouwen)

73.
De geleverde meerwerken inzake de verlichting en aanpassingswerken van de elektriciteit
rond de nieuwe balie in het stadhuis worden omgeschreven. De bijhorende factuur wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

74.
De lastenvoorwaarden voor een raamcontract voor elektriciteitswerken in de gebouwen van
Stad Nieuwpoort en AGB Vrije Tijd, en de uit te nodigen firma's worden goedgekeurd.
(TD - Cel Gebouwen)

75.
Een factuur in het kader van het plaatsen van feance in de Verbanckzaal wordt goedgekeurd
en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Milieu)

76.

De verdeling van de afvalkalenders 2021 wordt vastgelegd.

(TD - Cel Milieu)

77.

Het College beslist om een premie toe te kennen voor het gebruik van herbruikbare luiers.

(TD - Cel Milieu)

78.

Het College kent een premie toe voor het plaatsen van een regenput.

(Personeelsdienst)

79.

Het College wenst akte te nemen van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

80.

Het College wenst akte te nemen van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

81.

Er wordt een systeem van tijdelijke werkloosheid ingevoerd.

(Personeelsdienst)
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82.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 januari 2021. Het College neemt hiervan
akte en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

83.
Een personeelslid wenst op pensioen te gaan per 1 mei 2021. Het College neemt hier akte
van en keurt dit goed.
(Personeelsdienst)

84.
Er wordt een verlenging van twee arbeidsovereenkomsten gevraagd voor voltijds technisch
assistenten (D1-D3) ten behoeve van de vismijn in contractueel verband per 18 november 2020 en dit
voor 1 jaar, t.e.m. 17 november 2021.
(Personeelsdienst)

85.

Er wordt akte genomen van het vrijwillig ontslag van de deskundige wonen.

(Personeelsdienst)

86.
De werfreserve voor de vacature van deskundige wonen wordt geraadpleegd en er wordt een
deskundige wonen aangesteld.
(Personeelsdienst)

87.
Een voltijds technisch assistent (D1-D3) ten behoeve van de dienst netheid wordt vanaf 1
november 2020 gemuteerd naar het recyclagepark, en dit voor onbepaalde duur.
(Personeelsdienst)

88.
Een voltijds technisch assistent (D1-D3) ten behoeve van de dienst netheid vanaf 3 augustus
2020 wordt gemuteerd naar de technische uitvoeringsdienst - magazijn, en dit voor onbepaalde duur.
(Financiële Dienst)

89.
Een factuur in het kader van het uitwerken van de nieuwe sacrale verlichting van de SintBernarduskerk wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(Financiële Dienst)

90.

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

(Financiële Dienst)

91.
Verschillende facturen worden in onwaarde gezet wegens faillissement en gerechtelijke
ontbinding van betrokkenen.
(Financiële Dienst)

92.

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

(Financiële Dienst)

93.

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

(Financiële Dienst)

94.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

95.

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

(Financiële Dienst)

96.
Een kohierartikel belasting op verspreiding drukwerk aanslagjaar 2020 wordt in onwaarde
gezet.
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(Financiële Dienst)

97.

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

(Financiële Dienst)

98.
Het College stelt een advocaat aan om een zaak in het kader van de belasting op tweede
verblijven aanslagjaar 2018 te verdedigen voor het Hof van beroep te Gent.
(Financiële Dienst)

99.
Het kohier belasting op kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter, reclamedrukwerk, generatie 10, aanslagjaar 2020, wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

100.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Dienst Lokale Economie)

101.

Het College neemt akte van een vonnis en beslist of er verdere stappen gezet worden.

(Dienst Lokale Economie)

102.
Aan het College wordt gevraagd om over te gaan tot de ondertekening van de rederscentrale
van de tweede verklaring Santiago de Compostella.
(Dienst Lokale Economie)

103.
Het College behandelt een voorstel om een nieuw lastenboek op te maken en voor te leggen
voor de concessie organisatie avondmarkten.

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

