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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 21 MEI 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 21 mei 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

O/2019/72/: Concessie plaatsen handelsterras op openbaar domein gemeenteweg.

(Omgeving)

2.

Doss. O/2019/72: retributie op analoog ingediende omgevingsaanvraag.

(Omgeving)

3.
Doss. 18.125: beroep tegen de omgevingsvergunning dd. 8 januari 2019 tot wijzigingen aan
de vergunning dd. 22 december 2014 (doss. 14/77), gelegen Albert I Laan 68, 68A-68B, 68K-68P,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0510R en 0510S: besluit deputatie.
(Omgeving)

4.

Doss. O/2019/82: retributie op analoog ingediende omgevingsaanvraag.

(Omgeving)

5.

Doss. 18.49: omvormen eengezinswoning tot tweewoonst - regularisatie: affectatie.

(Omgeving)

6.
Doss. O/2019/50: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Steyaert Philip, Lombaardstraat 23A, 8900 Ieper tot
functiewijziging van kantoor naar detailhandel, gelegen Vlaanderenstraat 3, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0270.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/70: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer De Vlieger Johan, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051
Gent tot bouwen van een handelsterras op openbaar terrein, gelegen Albert I laan 173i, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0070P4.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/72: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba WAZ, Langestraat 91, 8620 Nieuwpoort tot plaatsen open
handelsterras op openbaar domein - wijziging vergunning, gelegen Langestraat 91, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0163K.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/19: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Hoprom Construct, Beneluxpark 27 bus A, 8500 Kortrijk
tot bouwen appartementsgebouw na sloop van de bestaande bebouwing, gelegen Louisweg 10-12,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0294T9 en 0292Y.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/65: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer Dezaeyer Marc, Brugse Steenweg 66, 8620 Nieuwpoort
tot stallen van voertuigen en een mazouttank met verdeelslang, gelegen Nieuwendammeweg 1, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie A nr. 0173L.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/87: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Coenen Jeannine, Schipstraat 42, 8620 Nieuwpoort tot
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plaatsen zonnepanelen op het voorgeveldakvlak van een woning, gelegen Schipstraat 42, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0859S.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/68: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevr. Blancke Christina, Spoorwegstraat 15, 8620 Nieuwpoort tot
aanbouwen veranda, gelegen Spoorwegstraat 15, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1°
Afd., Sectie A nr. 0032E17.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/73: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Jomar, Albert I laan 234, 8620 Nieuwpoort tot regulariseren
van de kelderverdieping van een appartementsgebouw , gelegen Franslaan 81C, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0382A.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2018/189: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Condius, Franslaan 59 bus 1, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen Albert I laan 310, 8620 Nieuwpoort,
kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0263D.
(Omgeving)

15.
O/2019/82: Aktename melding van houden van 6 honden gelegen Oude Veurnevaart 16, 8620
Nieuwpoort, Nieuwpoort 1° Afd., Sectie A nr. 0050V.
(Omgeving)

16.
O/2019/91: Aktename van melding van Johan Debergh, Diksmuidse Weg 4, 8620 Nieuwpoort
tot overname landbouwexploitatie naar Johan Debergh en Bjorn Verstraete FV gelegen Diksmuidse
Weg 4, 8620 Nieuwpoort kadastraal gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie D nr(s) 0014P,
0114S, 0114X, 0114R, 0114Y en 0114Z.
(Evenementen)

17.

Toelating organisatie event cars & more cars.

(Evenementen)

18.

Betaalbaarstelling vip event Drivers Days.

(Evenementen)

19.

Toelating organisatie rommelmarkt Sint-Joris.

(Evenementen)

20.

Betaalbaarstelling personeelsfeest deel 3.

(Evenementen)

21.

Toelating organisatie beach games door horeca Nieuwpoort.

(Evenementen)

22.

Betaalbaarstelling facturen Vrolijk Nieuwpoort deel 12.

(Jeugddienst)

23.

Betaalbaarstelling Buitenspeeldag 2019 deel 1.

(Jeugddienst)

24.

Betaalbaarstelling taxicheques Taxi MNC.

(Jeugddienst)

25.

Betaalbaarstelling theatervoorstelling omnidoekamp.

(Jeugddienst)

26.

Betaalbaarstelling Rode Kruis buitenspeeldag.

(Jeugddienst)

27.

Betaalbaarstelling speelpleinwerking paasvakantie maaltijden.
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(Jeugddienst)

28.

Betaalbaarstelling factuur kinderopvangwijizer Vandasin.

(Jeugddienst)

29.

Betaalbaarstelling speelpleinwerking fruitsapjes.

(Jeugddienst)

30.

Junior techniekacademie 2019.

(Sportdienst)

31.

Parcours en kosten kermiskoers op 1 juli 2019.

(Sportdienst)

32.

Werkingssubsidie 2019 aan sportverenigingen.

(Sportdienst)

33.

Impulssubsidie sportverenigingen 2019.

(Sociaal Huis)

34.

Betaalbaarstelling peuterpakket toegekend i.k.v. project Domino.

(Sociaal Huis)

35.

Aanvraag tot het organiseren van een tombola t.v.v. project Domino.

(Communicatie)

36.

Bewonersbrief Reuze Feest en kermiscriterium.

(Communicatie)

37.

Promotiemateriaal Nieuwpoort als sportersbelevenmeer-stad.

(Communicatie)

38.

Betaalbaarstelling facturen - drukwerk en portkosten Nieuwpoort Uw Stad - editie mei – juni.

(Communicatie)

39.

Betaalbaarstelling factuur - ontwerpen Nieuwpoort Uw Stad editie mei-jun 2019.

(Communicatie)

40.

Betaalbaarstelling factuur - herdruk hardcover boek ‘Nieuw Nieuwpoort’.

(Communicatie)

41.

Toekennen opdracht tot fotoreportage sfeerfoto's en voorpagina NUS (zomereditie 2019).

(Communicatie)

42.

Toekennen opdracht tot fotoreportages diverse evenementen en plechtigheid.

(Cultuur)

43.

MusicalStage 2019.

(Cultuur)

44.

De organisatie van kunsttentoonstellingen op het grondgebied van Nieuwpoort.

(Cultuur)

45.

Gebruik stadslokalen door derden.

(Cultuur)

46.

Voorstel om kunstenares deze zomer te laten exposeren in Bommenvrij.

(Cultuur)

47.

Banner Beiaard 2019.

(Cultuur)

48.

Drankje vergaderingen Cultuurraad.
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(Toerisme)

49.
Voorstel tot aankoop van 30 vlaggen om het Reuze Feest te promoten door gebruik van de
bestaande vlaggenmasten op het grondgebied van Nieuwpoort.
(Toerisme)

50.
Voorstel tot bestellen van 20 gepersonaliseerde magneetbuttons voor de medewerkers van de
Dienst Toerisme naar aanleiding van de organisatie van een netwerkavond. De buttons zijn nadien
ook herbruikbaar bij andere gelegenheden.
(Toerisme)

51.

Toekenning subsidie jumelagecommissie 2018.

(Toerisme)

52.
Goedkeuring voor de uitbetaling van facturen aan gidsen (vrijwilligers) die in de maand april
een gidsbeurt in Westfront Nieuwpoort hebben verzorgd.
(Toerisme)

53.
Het laten filmen van de Visserijfeesten 2019 om over beeldmateriaal te kunnen beschikken
voor het maken van promotievideo's en een stukje voor de educatieve film over de stedelijke Vismijn.
(Toerisme)

54.

Vraag om iemand te mogen laten optreden op 10 en 17 augustus 2019.

(Toerisme)

55.
Het betaalbaar stellen van de factuur van de firma Waelkens voor de aankoop van 20
beachflags.
(Toerisme)

56.
Voorstel tot het bestellen van 35 gepersonaliseerde stoffen vlaggetjes op stok met opdruk van
het Reuze Feest voor de Reuze Strandspelen op zaterdag 6 juli 2019 en het aankopen van reuze
spelen voor de winnende gezinnen van de reuze zandkastelenwedstrijd.
(Toerisme)

57.

Betaalbaarstelling factuur voor gastronomische uitwisseling met Durbuy.

(Toerisme)

58.

Betaalbaarstelling facturen voor het Reuze Feest.

(Kinderboerderij)

59.

Facturen om uit te betalen van Familiedag deel 2.

(Kinderboerderij)

60.
Betaalbaarstelling van de gidsen voor de natuurwandelingen voor gezinnen, die doorgegaan
zijn in de paasvakantie.
(Kinderboerderij)

61.
Voor de Week van de Zee 2019 moeten reeds 7 facturen betaalbaar gesteld worden, vooral
betreffende het weekend voor gezinnen 4-5 mei 2019.
(Kinderboerderij)

62.

Uitbetaling van 2 vrijwilligers en 1 gids, alsook uitbetaling factuur N.V. Unic.

(Gemeenteschool)

63.

Organisatie bosklassen mei 2019.

(Gemeenteschool)

64.

Uitstap kleuterklassen domein Zonnegloed Vleteren.

(Gemeenteschool)

65.

Aanvraag zorgkrediet medische bijstand juni 2019.
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(Gemeenteschool)

66.

Vervanging titularis afwezig wegens zorgkrediet medische bijstand (juni).

(Gemeenteschool)

67.

Vaststelling lestijdenpakket schoolkaar 2019 – 2020.

(Gemeenteschool)

68.

Aanvraag zorgkrediet 1/5 schooljaar 2019 – 2020.

(Gemeenteschool)

69.

Aanvraag extra PWB-uren ten laste van het werkingsbudget.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

70.

Toekenning geboortepremie.

(Bevolking & Burgerlijke stand)

71.
Als men nalaat zich in regel te stellen met zijn nieuw adres, wordt men ambtshalve geschrapt
van het adres.
(Veiligheid & Preventie)

72.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

73.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

74.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

75.

Tijdelijk verkeersreglement levensloop op school op vrijdag 24 mei 2019.

(Veiligheid & Preventie)

76.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

77.

Tijdelijk verkeersreglement Schoolfeest Sint-Joris 25 mei 2019.

(Veiligheid & Preventie)

78.

Tijdelijk verkeersreglement zegening van de zee 30 mei 2019.

(Veiligheid & Preventie)

79.

Tijdelijk verkeersreglement schoolfeest Stella Maris 25 mei 2019.

(Veiligheid & Preventie)

80.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot

(Veiligheid & Preventie)

81.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

82.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

83.
Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester
Week van de Zee op 4 mei 2019.
(Veiligheid & Preventie)

84.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

85.

Ontwerp algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties – wijziging.
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(Veiligheid & Preventie)

86.

Tijdelijk verkeersreglement visserijfeesten en vissershulde 2019.

(Secretarie)

87.

Aan het college wordt gevraagd de bestuurlijke ambitienota westhoek goed te keuren.

(Secretarie)

88.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene jaarvergadering van
Gaselwest goed te keuren.
(Secretarie)

89.
Aan het college wordt gevraagd om de dagorde van de statutaire algemene ledenvergadering
van de V.V.O.G. goed te keuren.
(Secretarie)

90.

Aan het college wordt gevraagd de huur van een stadswoning te verlengen.

(Secretarie)

91.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van De Lijn
goed te keuren en een volmachtdrager aan te stellen.
(Secretarie)

92.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Infrax West dd. 24 juni 2019 goed te keuren.
(Secretarie)

93.
In het licht van het nieuw administratief centrum wordt de werkplekomgeving geanalyseerd,
waarbij een bezettingsmeting en profielanalyse hiertoe bijdragen.
(Containerpark)

94.

Vraag tot vaststellen retributie voor het ledigen van ondergrondse afvalcontainers.

(Containerpark)

95.

Vraag tot vaststellen retributie voor het huren en ledigen van restafval container op jaarbasis.

(Containerpark)

96.
Vraag tot vaststellen retributie voor het huren en ledigen van restafval container op jaarbasis
voor bedrijven.
(Containerpark)

97.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(Containerpark)

98.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(Containerpark)

99.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(Containerpark)

100.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(Containerpark)

101.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(Containerpark)

102.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
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(Containerpark)

103.
Vraag tot opmaak onwaarde voor aangerekende retributie gebruik containers restafval,
wegens stopzetting of aanpassing contract.
(TD - Groendienst)

104.
De wandelpaden in het Prins Mauritspark worden vernieuwd. De aannemer maakt hiervoor
een eerste vorderingsstaat op.
(Aankoopdienst)

105.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken - april 2019.

(Aankoopdienst)

106.

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

(Aankoopdienst)

107.
Aanvraag en toewijzing aankoop potgrond voor de bloembakken op de Zeedijk, de Kaai en het
Marktplein.
(Aankoopdienst)

108.
Aankoop van 10 vuilnisbakken type Spencer in RAL 9010 met kleine vulopening en
gepersonaliseerd plaatje.
(Aankoopdienst)

109.
Aanvraag tot aankoop van materiaal voor het onderhoud en herstellen van bestaande
kerstverlichting.
(Aankoopdienst)

110.

Opstarten systeem poolwagens.

(Aankoopdienst)

111.

Aankoop van twee mobiele airco toestellen voor de dienst toerisme te Nieuwpoort-Bad.

(Aankoopdienst)

112.

Aanvraag en toewijzing aankoop vloeibare meststof voor de bloemschalen, aanvulling stock.

(Aankoopdienst)

113.

Aanvraag en toewijzing tot de aankoop van een onkruidbrander voor de groendienst.

(Aankoopdienst)

114.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 19/2019.
(Aankoopdienst)

115.

Goedkeuring aanrekening voor de ophaling van metaalafval voor februari 2019.

(Aankoopdienst)

116.

Aanvraag tot aankoop van een diamantkernboormachine voor de dienst wegenissen.

(Aankoopdienst)

117.
Uitnodigen kandidaten voor de prijsvraag tot het leveren van twee transportboxen voor een
lichte vracht van de groendienst.
(Aankoopdienst)

118.
Aankoop van een nieuw dienstvoertuig voor celhoofd evenementen en tijdelijke signalisatie ter
vervanging van een versleten voertuig.
(Aankoopdienst)

119.
Publiceren aanbesteding voor de contracten tot overbrengen en verwerken van afvalstoffen
van het stedelijk recyclagepark voor de periode 2020 - 2022.
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(Aankoopdienst)

120.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 20/2019.
(Informatica)

121.

Aankoop bijkomend Autocad LT-abonnement voor de technische dienst.

(Informatica)

122.
Om de continuïteit van het mailverkeer naar het stadspersoneel toe te garanderen, wenst het
stadsbestuur over te schakelen van lokale Exchange mailservers naar het online Office 365 platform.
(Informatica)

123.

Maatwerk voor stedelijke website.

(Informatica)

124.

Betaalbaarstelling: kassa pc's & toebehoren.

(Informatica)

125.
Om over te kunnen gaan tot de digitalisering van het aankoopproces binnen de aankoopdienst
wenst het stadsbestuur over te gaan tot de digitalisering van het aankoopproces.
(Informatica)

126.
Om te kunnen beschikken over een volledige digitale flow voor de besluitnemingen wenst
Stad Nieuwpoort over te gaan tot de aankoop van nieuwe software.
(Informatica)

127.
Ter voorbereiding van de Beleids-en BeheerCyclus 2020 dient de Stad Nieuwpoort over te
gaan tot de aankoop van een upgrade van de in gebruik zijnde software New Horizon.
(TD - Ingenieur)

128.
Het betreft vergunning aan Eurofiber Belgicastraat 5 1930 Zaventem voor het plaatsen van
een 1XDB1 en een inspectieput .
(TD - Ingenieur)

129.
Het betreft vergunning aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor het aanleggen van 179m
laagspanningskabels, 54m middenspanningskabels en 108m openbare verlichtingskabel in de
Louisweg tussen Albert I-laan en Dienstweg Havengeul en in de Albert I-laan tussen Wilgenweg en
Vlambloemweg.
(TD - Ingenieur)

130.
Het betreft de betaling van de ereloonnota 2 in kader van de werken 'Vernieuwen van de
Franslaan – fase 2 Benjaminstraat/Henegouwenstraat/Brabantstraat/Vlaanderenstraat tussen
Elisalaan en Franslaan'.
(TD - Ingenieur)

131.
Het betreft de betaalbaarstelling van de ereloonnota 2 in kader van de werken 'Vernieuwen
van de Franslaan – fase 3 IJzerstraat/Veurnestraat/Goethalsstraat tussen Albert I-laan en Franslaan’.
(TD - Ingenieur)

132.
Het betreft de betaalbaarstelling van de ereloonnota 2 in kader van de werken 'Vernieuwen
van de Franslaan – fase 4 Henegouwenstraat/Brabantstraat tussen Albert I-laan en Franslaan'.
(TD - Ingenieur)

133.

Het betreft de betaalbaarstelling van de factuur voor het juridisch advies.

(TD - Ingenieur)

134.

Het betreft de wijziging van de samenstelling van het overlegcomité.

(TD - Ingenieur)

135.
Het betreft de goedkeuring van de voorlopige oplevering dd. 10 mei 2019 en vrijgave van de
helft van de borgsom.
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(TD - Ingenieur)

136.

Het betreft de aktename van de borgstelling.

(TD - Ingenieur)

137.

Het betreft de afrekening van het bovengronds parkeren 2018.

(TD - Ingenieur)

138.

Het betreft de afrekening ondergronds parkeren 2018.

(TD - Cel Gebouwen)

139.
De voorziene waarborgtermijn van de opdracht bouwen bezoekerscentrum 'De Ganzepoot' en
sportschietstand aan het Koning Albert I-monument is verlopen. De werken worden definitief
overgenomen.
(TD - Cel Gebouwen)

140.

Dit besluit behelst de goedkeuring voor het herstel van de waterinfiltratie.

(TD - Cel Gebouwen)

141.
Voor de goede en veilige werking van de secionaalpoorten van de brandweer is het
noodzakelijk om de kabelbreukbeveiliging te vervangen van de 6 poorten. Deze opdracht wordt
gegund aan Assa Abloy, de onderhoudsaanneming.
(TD - Cel Gebouwen)

142.
Deze nota behelst een bondige omschrijving van de verificatienota van het opstellen van een
conditiemeting van 3 gebouwen en de goedkeuring voor het opstellen een prijsvraag voor het
uitvoeren van een conditiemeting voor 12 gebouwen. Alsook het engagement van het beleid om mee
na te denken over de toekomst van de diverse gebouwen in de Stad Nieuwpoort.
(TD - Cel Gebouwen)

143.
Door de aannemer wordt de 7e vorderingsstaat van de restauratie van het dak van de villa
Hurlebise ingediend. Er wordt goedkeuring gevraagd van deze vorderingsstaat.
(TD - Cel Gebouwen)

144.
Goedkeuring en betaalbaarstelling wordt gevraagd van de 8e vordering tot het restaureren
van het dak van de villa Hurlebise.
(TD - Cel Gebouwen)

145.
Goedkeuring en betaalbaarstelling van de werken aan het dak van de villa Hurlebise. Het
betreft de 8e vordering door de aannemer.
(TD - Cel Gebouwen)

146.
Dit besluit behelst de goedkeuring van de bouwhistorische studies, de oplevering en de
betaling van het ereloon voor het Stadhuis, Stadshalle en de Pastorij.
(TD - Cel Gebouwen)

147.
Deze nota behelst de goedkeuring van de eindstaat en bijhorende facturen, alsook de
goedkeuring van het PV van voorlopige oplevering.
(TD - Cel Wegen)

148.
De vorderingsstaat nr. 6 betreft de eindstaat voor de wegenwerken Valkestraat uitgevoerd in
juni 2016. De kostprijs van de werken bedragen 32.449,25 EUR (BTW verlegd).
(Stedenbouw Algemeen)

149.

Verstrekken omgevingsinlichtingen rechtzetting.

(Stedenbouw Algemeen)

150.

19.61 terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

151.

Toekenning renovatiepremie.
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(Stedenbouw Algemeen)

152.

19.78 terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(TD - Cel Milieu)

153.

Premie hemelwater.

(Personeelsdienst)

154.

Betaalbaarstelling factuur Koksijde (GOW).

(Personeelsdienst)

155.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 14.

(Personeelsdienst)

156.

Aanleg werfreserve voltijds HR-manager (A1-A3) in statutair verband.

(Personeelsdienst)

157.

Aanleg werfreserve voltijds deskundige personeel (B1-B3) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

158.

Betaalbaarstelling vrijwilligers cultuur.

(Personeelsdienst)

159.

Betaalbaarstelling vrijwilligers toerisme.

(Personeelsdienst)

160.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 15.

(Personeelsdienst)

161.

Aanstelling waarnemend diensthoofd sport/strandreddingsdienst (B4-B5).

(Personeelsdienst)

162.

Ontslag personeelslid.

(Personeelsdienst)

163.

Ontslag personeelslid.

(Financiële Dienst)

164.

Parkeerretributie --- onwaarde parkeerretributie.

(Financiële Dienst)

165.

Belasting op het plaatsen van strandcabines – onwaarde, aanslagjaar 2019.

(Financiële Dienst)

166.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

167.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein ingediend – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

168.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

169.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

170.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
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(Financiële Dienst)

171.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

172.

Bezwaarschrift algemene milieubelasting op bedrijven - Aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

173.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven.

(Financiële Dienst)

174.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven.

(Financiële Dienst)

175.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

176.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven.

(Financiële Dienst)

177.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven.

(Financiële Dienst)

178.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

179.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2019 – maart.
(Financiële Dienst)

180.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

181.
Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz... op het openbaar domein - Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

182.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het eerste belastingkohier tweede verblijven,
aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

183.

Tweede verblijf – onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

184.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

185.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

186.
Een retributie aan te rekenen ten bedrage van 390,45 EUR voor het gebruik van de
sorteerinstallatie van de stedelijke vismijn voor de periode van 01 februari 2019 tot en met 28 februari
2019.
(Financiële Dienst)

187.
Een retributie ten bedrage van 761,50 EUR wordt aangerekend voor het gebruik van de
sorteerinstallatie van de stedelijke vismijn voor de periode van 01 april 2019 tot en met 30 april 2019.
(Financiële Dienst)

188.

Retributie op het gebruik van de vissorteermachine van de stedelijke vismijn – maart 2019.
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(Financiële Dienst)

189.
Voor het eerste kwartaal 2019 wordt er een retributie ten bedrage van 1.950,00 EUR
aangerekend voor het gebruik van de koelcel van de stedelijke vismijn.
(Financiële Dienst)

190.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2019, kohier 3, maart.
(Financiële Dienst)

191.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohierbelasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2019, kohier 4,
april.
(Financiële Dienst)

192.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde
kohierartikel 36/2019, aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

193.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

194.
Bezwaarschrift belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en
stoelen, enz. op het openbaar domein – Aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

195.

Belasting op het te huur stellen van kamers – Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

196.

Parkeerretributies – facturatie overtredingen maart 2019.

(Financiële Dienst)

197.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het plaatsen van boten,
scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en
handelshaven – Aanslagjaar 2019 – Generatie 4.
(Financiële Dienst)

198.
Het diensthoofd van de aankoopdienst krijgt de bevoegdheid om bestelaanvragen tot 5.000,00
EUR goed te keuren én om goedgekeurde facturen, van bestellingen die beslist werden door de
aankoopdienst, betaalbaar te stellen.
(Financiële Dienst)

199.
Er wordt bevoegdheid gegeven aan de algemeen directeur (tot 10.000 EUR), de
ploegverantwoordelijke (tot 1.500 EUR), de coördinator (tot 2.000 EUR), het diensthoofd (tot 3.000
EUR), het afdelingshoofd (tot 5.000 EUR) en de financieel directeur (tot 10.000 EUR) om dringende
bestellingen te plaatsen, mits het volgen van het proces voor dringende bestellingen.
(Financiële Dienst)

200.
Verkopen hoeven niet langer voorgelegd te worden aan het College van burgemeester en
schepenen vóór ze worden uitgestuurd naar klanten.
(Financiële Dienst)

201.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

202.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het tweede belastingkohier tweede verblijven,
(Polderpark Kinderlaan 19), aanslagjaar 2019.
(Financiële Dienst)

203.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het belastingkohier op het bezetten van de openbare
weg bij bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2019, kohier 4, april.
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(Financiële Dienst)

204.
Gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen,
enz... op het openbaar domein - Onwaarden aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

205.

Het betaalbaar stellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijst 184.

(Financiële Dienst)

206.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

207.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen
kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - Aanslagjaar 2019 - Generatie 5 (Art. 4.- A: Aanleg-,
laad- en losrechten).
(Financiële Dienst)

208.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen
gelijk aan of groter dan 500 BT - Aanslagjaar 2019 - Generatie 4 (Art. 4.- A & B: Aanlegrechten, laaden losrechten).
(Dienst Lokale Economie)

209.

Kunstmarkt 2019 - budget animatie DLE.

(Dienst Lokale Economie)

210.

Concessie Bumperbootjes Zeedijk - concessievergoeding 2019.

(Dienst Lokale Economie)

211.

Aanvragen evenementen-activiteiten Barza Beach 2019.

(Dienst Lokale Economie)

212.

Aanvraag evenementen en activiteiten 2019 Chagall Beach.

(Onthaal)

213.

De locatie voor de ontvangst van de verdienstelijke reders wordt vastgelegd.

(Onthaal)

214.

De ontvangst van nieuwe inwoners wordt voorzien op 14 september in Westfront Nieuwpoort.

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

