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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 18 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 18 juni 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Groepsaankoop zonnepanelen.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/67: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv D.A.S.T., August Oleffelaan 12, 8620 Nieuwpoort tot
bouwen vrijstaande garage, inkompoort en nieuwe luifel bij zwembad, gelegen August Oleffelaan 12,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0475L.
(Evenementen)

3.

Facturen betaalbaar stellen deel 4 zomerfeest personeel.

(Evenementen)

4.

Betaalbaar stellen factuur workshop evenementenbeleid.

(Evenementen)

5.

Betaalbaarstelling facturen VIP event Drivers Days deel 3.

(Evenementen)

6.

Betaalbaarstelling visserijfeesten deel 1.

(Jeugddienst)

7.

Betaalbaarstelling vorming lokaal overleg kinderopvang voorjaar.

(Jeugddienst)

8.

Betaalbaarstelling Mobiel Speelplein deel 3.

(Sociaal Huis)

9.

Voorstel om deel te nemen aan de Tiendaagse geestelijke gezondheid 2019.

(Sociaal Huis)

10.

Betaalbaarstelling factuur activiteit als bedanking.

(Cultuur)

11.

Gebruik stadslokalen door derden.

(Toerisme)

12.
Beheersovereenkomst Mauritspark, Maritiem Park, sanitair gebouw en evenemententerrein
t.h.v. de Havengeul in functie van gebruik.
(Toerisme)

13.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Faromedia voor het uitvoeren van de eerste
aanpassingen aan de website www.visit-nieuwpoort.be.
(Toerisme)

14.
Distributieronde eventpocket voor zomer en inspiratiemagazine naar alle Nieuwpoortse
Horecazaken.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

15.

Begraafplaatsen - grondvergunning volle grond.
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(Bevolking & Burgerlijke stand)

16.

Begraafplaatsen - toekenning concessie columbariumnis.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

17.
Als men vertrekt naar het buitenland en zich niet laat afschrijven naar het buitenland wordt
men ambtshalve afgevoerd.
(Veiligheid & Preventie)

18.

Tijdelijk verkeersreglement verplaatsen boerenmarkt 6 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

19.

Tijdelijk verkeersreglement Sint – Janskermis 2019.

(Secretarie)

20.
Om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren is het aangewezen dat er in
vervanging van de algemeen directeur voorzien wordt voor de periodes van diens verlof.
(TD - Groendienst)

21.
Het padennetwerk in het Prins Mauritspark wordt heraangelegd. De aannemer dient een
tweede vorderingsstaat in voor de werken mei 2019.
(TD - Groendienst)

22.

Voor het afdekken van de aanwezige aanvulgrond is het leveren van teelaarde noodzakelijk.

(Aankoopdienst)

23.

Aankoop van een mulchingmaaidek voor een Walker grasmaaier.

(Aankoopdienst)

24.

Schadebestek 2019/08.

(Aankoopdienst)

25.

Aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor celhoofd evenementen en tijdelijke signalisatie.

(Aankoopdienst)

26.

Toewijzing aankoop diamantkernboormachine voor de dienst wegenissen.

(Aankoopdienst)

27.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 24/2019.
(TD - Ingenieur)

28.

Het betreft de gunning van het aandeel van de stad Nieuwpoort.

(TD - Ingenieur)

29.

De stad wordt gedagvaard in het kader van het dossier Groene Gordel - deelzone Singelpark.

(TD - Ingenieur)

30.

Het betreft de betaling van ereloonnota 1.

(TD - Cel Gebouwen)

31.
De aannemer dient een 10e vorderingsstaat met bijhorende factuur in voor de werken
uitgevoerd in de maand april 2019. Er wordt voorgesteld om deze vorderingsstaat goed te keuren en
de factuur betaalbaar te stellen.
(TD - Cel Gebouwen)

32.
Het betreft de betaalbaarstelling van de factuur voor het uitvoeren van de
veiligheidscoördinatie tijdens de instandhoudingswerken.
(TD - Cel Gebouwen)

33.
Deze nota behelst de goedkeuring en gunning voor het leveren en plaatsen van de buitendeur
in het scoutslokaal dat volledig kapot is.
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(TD - Cel Wegen)

34.
De offerte van Fluvius omvat het leveren en plaatsen van 2 nieuwe verlichtingsmasten ter
hoogte van het zebrapad Dudenhofenlaan nr. 2.
(Stedenbouw Algemeen)

35.

19.78. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

36.

19.84. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Personeelsdienst)

37.

Aanstelling vast verband – diensthoofd toerisme.

(Personeelsdienst)

38.

Bevordering vast verband – evenementencoördinator.

(Personeelsdienst)

39.
Aktename resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling naar aanleiding van de interne
personeelsmobiliteit voor een voltijds administratief medewerker evenementen (C1-C3).
(Personeelsdienst)

40.

Betaalbaarstelling vrijwilligers – sportdienst.

(Personeelsdienst)

41.

Betaalbaarstelling vrijwilligers – cultuur.

(Personeelsdienst)

42.

Betaalbaarstelling vrijwilligers – jeugddienst.

(Financiële Dienst)

43.
Kohierartikels 000225 en 000226 – aanslagjaar 2014 betreffende gemeentebelasting op het
plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.. op het openbaar domein in
onwaarde te brengen wegens afsluiting door vereffening van het faillissement.
(Financiële Dienst)

44.
Factuur 2017/6/VGAS in onwaarde te brengen vermits er na afsluit van het faillissement geen
dividend meer is voor de Stad Nieuwpoort.
(Financiële Dienst)

45.
Facturen 2017/230/VCON – 2018/6/VCON – 2019/275/VTEC betreffende retributie ophalen
containers voor bedrijven/ 1 oph./week in onwaarde te brengen vermits betrokkene failliet is sedert 1
maart 2017 en deze facturen werden verstuurd na datum faillissement.
(Financiële Dienst)

46.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

47.

Verstrekken omgevingsplichtige inlichtingen. Rechtzetting.

(Financiële Dienst)

48.
Het betaalbaar stellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten 2019/214 en
2019/215.
(Financiële Dienst)

49.

Parkeerretributies – facturatie overtredingen april 2019.

(Dienst Lokale Economie)

50.

Landbouwraad - aanstelling nieuwe leden.

(Secretarie)

51.

Diverse kennisgevingen aan het college van burgemeester en schepenen.
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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

