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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN IN ZITTING OP 17 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 17 november 2020 volgende besluiten heeft
genomen:
(Omgeving)

1.
Doss. O/2020/155: redactionele fout in de omgevingsvergunning dd. 20 oktober 2020 verleend
aan de heer Baeyens Pieter, Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort tot vervanging garagepoort, gelegen
Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° afd. sectie D nr. 0469F.
(Omgeving)

2.
Doss. O/2020/40: beroep tegen de weigering omgevingsaanvraag dd. 1 september 2020 tot
bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 100, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232 - aktename beroep
(Omgeving)

3.
Doss. O/2020/40: advies inzake het beroep tegen weigering omgevingsaanvraag dd. 1
september 2020 tot bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Albert I
laan 100, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0232.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2020/155: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Baeyens Pieter, Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort tot
vervanging garagepoort, gelegen Muntkruidweg 5, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
2° Afd., Sectie D nr. 0469F – gecorrigeerde vergunning.
(Jeugddienst)

5.
In de periode 2020-2025 wordt elk jaar een tiener- en een junior techniekacademie
georganiseerd. Hiervoor factuurt VIVES ons jaarlijks 1.850 EUR. Deze factuur wordt goedgekeurd en
betaalbaar gesteld.
(Sociaal Huis)

6.
Het voorstel tot aanpassing van het reglement rond de voordeelpas wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het College geeft principiële goedkeuring voor het verder uitwerken van bijkomende
voordelen in 2021.
(Communicatie)

7.
Een factuur in het kader van een abonnement op Van Dale wordt goedgekeurd en betaalbaar
gesteld.
(Bevolking & Burgelijke stand)

8.

Het College kent een geboortepremie toe.

(Bevolking & Burgelijke stand)

9.
De Dienst Bevolking stelt een lijst met de huwelijksjubilea voor 2021 en een lijst met alle 100en 110-jarigen op voor de Dienst Communicatie, omdat zij deze gegevens nodig hebben voor de
organisatie van vieringen en ontvangsten. Deze lijst mag enkel gebruikt worden voor dit doeleinde.
(Secretarie)

10.
Aan het College wordt gevraagd om de ontwerpaktes betreffende de overdracht van
stadswoningen aan woonmaatschappij IJzer & Zee goed te keuren.
(Secretarie)

11.
Aan het College wordt gevraagd kennis te nemen van het schattingsverslag m.b.t. perceel
openbare weg voor White Residence en de bepaling van de verkoopprijs.
(TD - Groendienst)
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12.
De aannemer dient een eerste vorderingsstaat in voor het leveren en aanplanten van
straatbomen 2019. De vorderingsstaat wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Groendienst)

13.

Het College gunt de opdracht voor het aanplanten van de helling t.h.v. de A. De Zaeyerstraat.

(Aankoopdienst)

14.
Het College beslist om winterjassen aan te kopen voor de medewerkers van de dienst
toerisme.
(Aankoopdienst)

15.
Het College gunt de opdracht tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het
personeel van de stad Nieuwpoort.
(Aankoopdienst)

16.
Het College keurt het overzicht van kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 46/2020 - goed.
(TD - Ingenieur)

17.
Het College keurt het ontwerpdossier van de vernieuwing van de Pieter Deswartelaan (fase 2
+ 3) goed en legt het dossier ter goedkeuring voor aan de Raad.
(TD - Ingenieur)

18.
Het College behandelt een voorstel tot opstarten van een dossier samenaankoop voor
elektrische laadinfrastructuur.
(TD - Ingenieur)

19.
In het kader van de studie Victorlaan dient een geotechnisch grondonderzoek te gebeuren.
Het College gunt deze opdracht.
(TD - Cel Gebouwen)

20.
Na de bouwstopperiode heeft de aannemer de werken voor de gevel- en raamrenovatie van
villa Hurlebise in de maand september 2020 terug aangevat. Voor de uitgevoerde werken in deze
maand dient de aannemer een schuldvordering met bijhorende vorderingsstaat en factuur in. Deze
factuur wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.
(TD - Cel Gebouwen)

21.
In het kader van de gevel- en raamrenovatie van villa Hurlebise wordt oor de aannemer
vorderingsstaat 5 en 6 ingediend. In deze vorderingsstaten zijn geen uitgevoerde werken opgenomen,
gelet op het feit dat er tijdens de maanden juli en augustus geen bouwactiviteit mag zijn op deze
plaats.
(TD - Cel Milieu)

22.
Het College neemt akte van verschillende risicogronden in eigen beheer met hun wettelijke
onderzoeksplicht.
(TD - Cel Milieu)

23.
Het College neemt akte van de scopingsnota “Jachthaven Nieuwpoort - Verkaveling en
realisatie nieuw dok - Aanmelding en verzoek tot scopingsadvies”.
(Personeelsdienst)

24.

Het College neemt akte van de ziekteverloven.

(Personeelsdienst)

25.

Het College kent een waarnemingstoelage toe.

(Personeelsdienst)

26.
Het College beslist om een beleidsnota op te maken over een transparant en aantrekkelijk
verloningsbeleid voor de sleutelfuncties van Stad Nieuwpoort.
(Personeelsdienst)

27.

De functie van deskundige administratie (financiële dienst) wordt open verklaard.
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(Personeelsdienst)

28.

Het College neemt akte van een vrijwillig ontslag.

(Financiële Dienst)

29.

De aankoopfacturen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

(Financiële Dienst)

30.
Een aantal artikelen in het kader van de belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020
worden in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

31.
Het kohier belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag, voor het aanslagjaar
2020 generatie 10, wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Financiële Dienst)

32.
Het derde belastingkohier, belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020, wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
(Secretarie)

33.

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

