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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 23 APRIL 2019
De Burgemeester maakt overeenkomstig art. 285 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bekend dat
het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 23 april 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Uitvoeren terreinwerken zonder vergunning.

(Omgeving)

2.
Tweede partiële herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen:
adviesvraag.
(Omgeving)

3.
O/2019/74: Aktename melding van stopzetten milieuvergunning bakkerij Verhelst, Langestraat
143, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0031S39.
(Evenementen)

4.

Aanvraag sponsorpakket ‘Varen voor autisme’.

(Secretarie)

5.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.

(Evenementen)

6.

Toelage Dag van Ramskapelle.

(Jeugddienst)

7.

Betaalbaarstelling busvervoer speelpleinwerking krokusvakantie.

(Sportdienst)

8.

Toelating tot organisatie en aankoop prijzen van de strandlopen op 15 juli en 5 augustus 2019.

(Sociaal Huis)

9.

Organisatie van een cursus zelfvertrouwen voor kinderen via Huis van het Kind-OONIE.

(Sociaal Huis)

10.
Organisatie van een gratis tentoonstelling voor kinderen rond mondzorg in kader van gezonde
gemeente.
(Communicatie)

11.
Betaalbaarstelling factuur fotoreportage sfeerfoto's Nieuwpoort en coverfoto Nieuwpoort Uw
stad (NUS).
(Cultuur)

12.
Voorstel tot halfjaarlijkse bedeling van de programmakrant van Centrum Ysara & City 20192020 in alle brievenbussen van Nieuwpoort via Distripost.
(Cultuur)

13.

Busreis musical Daens – Studio 100.

(Cultuur)

14.

Verkeersomleiding beiaardconcerten zomer 2019.

(Cultuur)

15.

Gebruik stadslokalen door derden.
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(Cultuur)

16.
Aangezien de voorverkoop van de voorstelling 'Kind van de sixties' op 27 april in Centrum
Ysara minder vlot verloopt dan de andere voorstellingen wordt voorgesteld extra promotie te voeren
via sociale media.
(Cultuur)

17.
Eigendomsoverdracht tussen het Vlaams Gewest en de Stad Nieuwpoort voor de
reddingsboot Watson 2 Nieuwpoort.
(Toerisme)

18.
Het produceren van vier banners voor het VIP Onthaal tijdens Nieuwpoort Drivers Days op
zaterdag 27 en zondag 28 april 2019 om de inkomhal en de vestiaire aangenaam aan te kleden.
(Toerisme)

19.
Goedkeuring voor de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand maart.
(Toerisme)

20.
Programma voor Reuze Feest op 6 juli (sportstrand Nieuwpoort-Bad) en vernieuwend en
uitgebreid programma op 7 juli met reuze spelen, reuze parade en reuzefeest in Nieuwpoort-Stad op
diverse locaties.
(Kinderboerderij)

21.
Betaalbaarstelling eerste facturen van de Familiedag, afkomstig van de Teunisbloem, Deman
Marc BVBA, Tropiflora en Sabam.
(Bevolking & Burgelijke stand)

22.

Dienst Burgerzaken - ter beschikking stellen mutatielijsten.

(Bevolking & Burgelijke stand)

23.
Personen die terug vertrekken naar het buitenland en zich niet laten afschrijven, dienen
ambtshalve afgevoerd te worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

24.
Personen die nalaten zich in regel te stellen met hun nieuw adres, dienen ambtshalve
ingeschreven te worden op hun nieuw adres.
(Bevolking & Burgelijke stand)

25.
Om de pensioengerechtigde personen uit te nodigen, heeft het kabinet van de Burgemeester
een lijst nodig van alle personen die hiervoor in aanmerking komen.
(Bevolking & Burgelijke stand)

26.

Ter beschikking stellen lijsten geboorten en overlijdens.

(Veiligheid & Preventie)

27.

Tijdelijk verkeersreglement plechtigheid V-dag op 8 mei 2019.

(Secretarie)

28.

Vraag tot goedkeuring van de algemene jaarvergadering van Fluvius.

(Secretarie)

29.

Vraag tot goedkeuring van de huurovereenkomst met dhr. Ivic Aesaert omtrent pakhuis nr. 20.

(Aankoopdienst)

30.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 16/2019.
(Informatica)

31.
Voor het uitbesteden van diverse IT taken doet het stadsbestuur beroep op een externe partij
waarvan ze consultancy dagen afneemt die vrij opgenomen kunnen worden voor het uitvoeren van
diverse IT taken en het leveren van technische bijstand.
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(Informatica)

32.
Binnen de gebouwen van de Jeugddienst en het Stadsmagazijn werden dect antennes
geplaatst. Om deze te connecteren op de centrale switchen binnen deze gebouwen gaat de Stad over
tot het laten uitvoeren van bijkomende bekabelingswerken in deze gebouwen.
(Informatica)

33.
Door de uitbreiding van het VoIP netwerk gaat de Stad over tot het aankopen van bijkomende
licenties voor de ReportX server.
(Informatica)

34.

Betaalbaarstelling facturen thin clients.

(TD - Ingenieur)

35.
2018.

Afrekening van de jaarlijkse indexeringssom erfpacht voor de kalenderjaren 2016, 2017 en

(TD - Ingenieur)

36.

Maandelijkse hostingkosten voor de vulmeting ondergrondse afvalcontainers.

(TD - Ingenieur)

37.

Definitieve oplevering van de restauratiewerken IJzergedenkteken van Pieter Braecke.

(TD - Ingenieur)

38.

Facturen voor herstellingswerken aan de ondergrondse afvalcontainers.

(TD - Ingenieur)

39.

Vergunning aan Fluvius voor de aanleg van laagspanningskabels.

(TD - Ingenieur)

40.

Definitieve oplevering van de opdracht 'aanpassen laad- en loszones in Nieuwpoort-Bad'.

(TD - Cel Wegen)

41.
Er wordt voorgesteld om de gevels van het stadsgebouw Vredegerecht aan te stralen aan de
zijde Langestraat en Oostendestraat. Hiertoe worden 4 projectoren geplaatst op de gevels van de
woningen tegenover het gebouw Vredegerecht.
(TD - Cel Wegen)

42.
De factuur betreft het ereloon van de ontwerper dat verschuldigd is na goedkeuring van de
eindafrekening en definitieve oplevering der werken.
(TD - Cel Wegen)

43.
Het vervangen van drie verlichtingsmasten en -armaturen in de Pieter Braeckelaan tussen
Willem De Roolaan en Coppieterstraat.
(TD - Cel Milieu)

44.
Muziek/2019/6: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Nieuwpoort Drivers Days op 27 april 2019 aan de
Zeedijk ter hoogte van Loodswezenplein tot Leopoldplein.
(Personeelsdienst)

45.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 11.

(Personeelsdienst)

46.
Aanleg werfreserve voltijds educatief medewerker (C1-C3) Kinderboerderij in contractueel
verband.
(Personeelsdienst)

47.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Cultuur (2018).
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(Personeelsdienst)

48.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Cultuur (2019).

(Personeelsdienst)

49.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Toerisme (2018).

(Personeelsdienst)

50.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Toerisme (2019).

(Personeelsdienst)

51.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Dienst Onthaal.

(Personeelsdienst)

52.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Sportdienst.

(Personeelsdienst)

53.

Geldigheid kandidaturen examen bibliotheekassistent.

(Financiële Dienst)

54.

Parkeerretributies – Facturatie overtredingen februari 2019.

(Financiële Dienst)

55.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter: Aanslagjaar 2019, kohier 3,
maart.
(Financiële Dienst)

56.

Bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

57.

Bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

58.

Bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

59.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

60.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

61.
Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
etc. op het openbaar domein - Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Onthaal)

62.

Goedkeuring factuur aankoop van gadgets.

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

