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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 11 JUNI 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 11 juni 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Doss. O/2019/30: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Malecon, Zeedijk 26, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
meergezinswoning met gelijkvloerse handelszaak en 10 kamers voor logies-verstrekking, na slopen
bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 195, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2°
Afd., Sectie D nr. 0087A.
(Jeugddienst)

2.

Zaalgebruik jeugdcentrum Westcoast MMA.

(Jeugddienst)

3.

Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie 2020-2025.

(Jeugddienst)

4.

Betaalbaarstelling busvervoer speelpleinwerking paasvakantie.

(Jeugddienst)

5.

Speelpleinwerking zomeractiviteiten.

(Sportdienst)

6.

Betaalbaarstelling en facturatie in het kader van de schoolsportdagen 2019.

(Communicatie)

7.

Persmoment Vlaamse Meesters in Situ.

(Communicatie)

8.
Betaalbaarstelling factuur sfeerfoto's Nieuwpoort en coverfoto Nieuwpoort Uw stad
zomereditie 2019.
(Cultuur)

9.

Najaarsconcert Centrum Ysara Nieuwpoort Concert Band.

(Cultuur)

10.

Aanvraag extra sokkels zomertentoonstelling Ramskapelle.

(Toerisme)

11.

Betaalbaarstelling facturen busuitstap senioren Middelburg 7 en 14 mei 2019.

(Toerisme)

12.

Programma herfstbijeenkomst senioren 10 oktober 2019.

(Toerisme)

13.

Programmatie muzikale namiddag senioren 19 november 2019.

(Toerisme)

14.

Actie op de Zeedijk van Child Focus voor een veiliger surfgedrag met animatie.

(Toerisme)

15.
Goedkeuring voor de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand mei.
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(Kinderboerderij)

16.

Betaalbaarstelling drie facturen week van de zee 2019.

(Kinderboerderij)

17.
Betaalbaarstelling van 2 gidsen die onder vrijwilligersstatuut werden ingezet voor de educatie
bij het ontvangen van grote schoolgroepen.
(Gemeenteschool)

18.

Uitbreiding nascholingsplan 2018 -2019.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

19.

Dienst Burgerzaken - ter beschikking stellen mutatielijst.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

20.

Toekenning geboortepremie.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

21.
Men dient ambtshalve geschrapt te worden indien op het adres van inschrijving een nieuw
inschrijving wordt gedaan.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

22.
Indien men terug naar zijn land van afkomst gaat wordt men ambtshalve geschrapt als
betrokkene nalaat zich uit te schrijven.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

23.
Indien men een referentieadres bekomt n.a.v. zijn verblijf in de gevangenis dan dient men bij
de vrijlating zich in regel te stellen met zijn nieuwe woonplaats. Als hieraan geen gevolg wordt
gegeven, wordt men ambtshalve afgevoerd.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

24.

Begraafplaatsen - toekenning concessie urnenveld.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

25.

Begraafplaatsen - concessie columbariumnis.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

26.

Begraafplaatsen - bijplaatsen boventallige urne.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

27.

Indien men verhuist en nalaat zich in regel te stellen wordt men ambtshalve afgevoerd.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

28.
Als men zich niet in regelstelt met zijn adres verandering en er wonen nieuwe mensen op het
adres van inschrijving dan wordt men ambtshalve afgevoerd
(Veiligheid & Preventie)

29.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

30.

Goedkeuring plaatsen bewegwijzering.

(Veiligheid & Preventie)

31.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

32.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

33.

Goedkeuring BNIP Reuze feest 7 juli 2019.
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(Veiligheid & Preventie)

34.

Goedkeuring BNIP Sint-Bernardusfeesten op 23, 24 en 25 augustus 2019.

(Veiligheid & Preventie)

35.

Tijdelijk verkeersreglement Reuze feest 2019.

(Veiligheid & Preventie)

36.

Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt 15 juni 2019.

(Containerpark)

37.

Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval.

(Containerpark)

38.

Vraag tot vaststellen retributie voor het ledigen van ondergrondse afvalcontainers.

(TD - Groendienst)

39.
Het onderhoud van de voetpaden Canadalaan, Kinderlaan, Louisweg, Elisalaan werd
uitbesteed in 2018.
(Aankoopdienst)

40.

Aankoop van 15 vuilnisbakken type Urbis.

(Aankoopdienst)

41.
Aankoop van twee aanhangwagen voor de groendienst om de efficiëntie van de groendienst
te verhogen.
(Aankoopdienst)

42.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor mei 2019.

(Aankoopdienst)

43.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken - mei 2019.

(Aankoopdienst)

44.

Aanvraag tot het herstellen van een veegmachine van de dienst netheid.

(Aankoopdienst)

45.

Vaststelling aantallen kerstbomen winter 2019-2020.

(Aankoopdienst)

46.
Toewijzing aankoop materiaal voor het onderhoud en herstellen van bestaande
kerstverlichting.
(Aankoopdienst)

47.

Leveren van een AED-toestel om aan het cultuurhuis te bevestigen.

(Aankoopdienst)

48.
Aanvraag en toewijzing tot het afleggen van een rijbewijs CE voor een chauffeur van de
technische dienst.
(Aankoopdienst)

49.
jaar.

Huren van kerstmotieven voor de verlichtingspalen in de Astridlaan voor een periode van 5

(Aankoopdienst)

50.
Uitschrijven concessie voor het uitbaten van de Almhut te Nieuwpoort-bad van 13 december
2019 t.e.m. 5 januari 2020.
(Aankoopdienst)

51.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 23/2019.
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(Informatica)

52.
Om de interne werking en de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren wenst het
stadsbestuur over te gaan tot de uitbreiding van de reeds in gebruik zijnde toepassing ReCreateX om
zo tot een uniform totaaloplossing te komen die organisatiebreed ingezet kan worden.
(Informatica)

53.
Om de dienstverlening naar de burger te verbeteren en de werking tussen interne en externe
partijen te optimaliseren wenst het stadsbestuur over te gaan tot het aankopen van hardware,
consultancy en een goedkeuringsflow toepassing
(Informatica)

54.

Aankoop Dioss pinpad eID-kaartlezers.

(Informatica)

55.

Aankoop bijkomende luidspreker Oostendestraat.

(TD - Ingenieur)

56.

Het betreft vergunning aan Proximus voor aanleg kabel in de Vlaanderenstraat.

(TD - Cel Gebouwen)

57.
Voor de duurzame herstel van het dak en de waterdichte aansluiting is het bijkomend
noodzakelijk om de topgevel aan te pakken. Deze verrekening omschrijft de nodige bijkomende
werken.
(TD - Cel Wegen)

58.
Het is aangeraden om de houten masten na 5 jaar opnieuw te behandelen met een
transparante afwerking voor tropisch hardhout teneinde de leveringsduur van het hout te verlengen.
Hiervoor werd een offerte gevraagd aan de leverancier van de masten.
(TD - Cel Wegen)

59.
De factuur betreft de aansluiting van de elektrische oplaadpaal in de Franslaan t.h.v.
Franslaan nr. 73.
(TD - Cel Milieu)

60.

Aanstellen leden milieuraad.

(TD - Cel Milieu)

61.

Subsidieaanvraag van de Propere Strandlopers.

(TD - Cel Milieu)

62.
Muziek/2019/11: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning niet nodig is tijdens het evenement Sint-Bernardusfeesten op 23-25 augustus 2019
in Albert I laan 126.
(TD - Cel Milieu)

63.
Muziek/2019/12: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is tijdens het evenement Aperotime op 29 juni 2019 op de Zeedijk.
(Personeelsdienst)

64.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 17.

(Financiële Dienst)

65.

Belasting plaatsrechten markten – opschorting abonnement wegens ziekte.

(Financiële Dienst)

66.

Het betaalbaar stellen van de facturen uit lijst 2019/198.

(Financiële Dienst)

67.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.
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(Financiële Dienst)

68.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting op bedrijven –
Aanslagjaar 2018, generatie 2.
(Financiële Dienst)

69.
Vaststelling kohier belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein, aanslagjaar 2018, generatie 3.
(Financiële Dienst)

70.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier gemeentelijke activeringsheffing op de
onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels, aanslagjaar 2018, generatie 2.
(Financiële Dienst)

71.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het plaatsen van strandcabines.
Onwaarde. Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

72.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting plaatsrechten boerenmarkt. Onwaarde.
Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

73.

Parkeerretributies --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

74.

Tweede verblijf – onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

75.

Bezwaarschrift belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

76.

Het betaalbaar stellen van de facturen week 23 lijst 209.

(Financiële Dienst)

77.
Vaststelling en uitvoerbaar verklaring van het zesde belastingkohier tweede verblijven,
aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

78.

Bezwaarschrift belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

79.

Bezwaarschrift belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

80.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde,
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

81.
Intrekken besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 28 mei 2019
betreffende onwaarde van de belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2019.
(Dienst Lokale Economie)

82.

Sint-Janskermis 2019 - wijziging kraam.

(Dienst Lokale Economie)

83.

Schadevergoeding - BVBA Kim Trans.

(Onthaal)

84.
De stad wenst de zalen die geschikt zijn voor de organisatie van recepties en ontvangsten
professioneel uit te rusten.

blz. 6

(Secretarie)

85.

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

