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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 4 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 4 juni 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Oude Veurnevaart: publicatie Belgisch Staatsblad.

(Omgeving)

2.

Uitvoeren werken zonder vergunning op het openbaar domein.

(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/27: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Hoprom Invest, Beneluxpark 27A, 8500 Kortrijk tot bouwen
residentie 'The Green' na afbraak bestaande bebouwing, gelegen Franslaan 84, Benjaminstraat 4,
Lefebvrestraat 15 en Franslaan 86, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D
nr(s) 0122N, 0122P, 0122R, 0122S en 0122L.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/85: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan Deckers-Weerts, John F. Kennedylaan 35, 2630 Aartselaar tot
samenvoegen 2 appartementen nr. 0201 en 0202 tot 1 appartement, gelegen Zeedijk 18, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0030A.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/88: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan Vanderplasschen-Verbauwhede, Pastoor Verrieststraat 65, 8570
Anzegem tot uitbreiden terras bovenop handelsterras op openbaar domein ten behoeve van het
appartement op de eerste verdieping, gelegen Albert I laan 236A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 03154 en 03155.
(Jeugddienst)

6.

Betaalbaarstelling Swap zomer deel 2.

(Jeugddienst)

7.

Subsidies kadervorming animator in het jeugdwerk.

(Jeugddienst)

8.

Uitstappen speelpleinwerking zomer.

(Sportdienst)

9.

Betaalbaarstelling Sportwerk Vlaanderen in het kader van 'Kijk' 'Ik Fiets'.

(Sportdienst)

10.
2019.

Betaalbaarstelling gemeente Koksijde in het kader in het kader van de duin-strand-poldertocht

(Communicatie)

11.

Huwelijksjubilea juli – september.

(Toerisme)

12.

Triootje aan de Westkust: betaalbaarstelling 4.
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(Toerisme)

13.
Overeenkomst tussen Westtoer en de Stad Nieuwpoort voor realisatie van Beaufort
Beeldenpark Fietsroute die de permanente kunstwerken van Beaufort verbindt, er zijn geen kosten
voor de stad Nieuwpoort aan verbonden.
(Toerisme)

14.
Deelname met promotiestand van dienst toerisme aan Belgian Boat Show Float op zaterdag
19 en zondag 20 oktober in Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

15.
Personen die zich niet in regel stellen met hun nieuwe verblijfplaats na uitdrijving op het
huidige adres dienen ambtshalve geschrapt te worden.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

16.
Personen die vertrekken naar het buitenland en nalaten zich af te schrijven naar het
buitenland worden ambtshalve afgeschreven.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

17.
Personen die een huurcontract beëindigen dienen zich in regel te stellen met hun nieuwe
woonplaats. Indien zij dit nalaten dienen zij ambtshalve geschrapt te worden.
(Bevolking & Burgerlijke stand)

18.
Na een beslissing tot stopzetting van het referentieadres bij het OCMW dient een ambtshalve
schrapping te volgen.
(Veiligheid & Preventie)

19.

Toekenning premie voor de aankoop van een rookmelder.

(Veiligheid & Preventie)

20.

Tijdelijk verkeersreglement kermis criterium op maandag 1 juli 2019.

(Veiligheid & Preventie)

21.

Tijdelijk verkeersreglement receptie promovis op vrijdag 7 juni 2019.

(Secretarie)

22.
Aan het college wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van de
gemeentelijke holding van 26 juni 2019 goed te keuren en een vertegenwoordiger aan te duiden.
(TD - Groendienst)

23.
De toegangsregeling met betrekking tot natuurreservaten op het grondgebied Nieuwpoort
dient ter beschikking gesteld te worden van de bevolking.
(Aankoopdienst)

24.

Toewijzing aankoop veiligheidsschoenen voor aanvulling stock.

(Aankoopdienst)

25.

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

(Aankoopdienst)

26.

Aankoop van twee transportboxen voor een lichte vracht van de groendienst.

(Aankoopdienst)

27.

Leveren van 50.000 grote witte huisvuilzakken en 25.000 kleine witte huisvuilzakken.

(Aankoopdienst)

28.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 22/2019.
(TD - Ingenieur)

29.
Het betreft de vergoeding aan de nv Plantec in kader van de wedstrijd 'studie - vernieuwing
van het Nieuwlandplein'.
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(TD - Ingenieur)

30.

Het betreft de betaalbaarstelling van de ereloonnota 2.

(TD - Ingenieur)

31.

Het betreft de betaalbaarstelling van de ereloonnota 1.

(TD - Cel Gebouwen)

32.

Leveren en plaatsen 2 nieuwe poorten voor de reddingsdienst – goedkeuring gunning.

(TD - Cel Wegen)

33.
De borgstelling voor de studieopdracht herinrichten doortocht gewestweg N34 vak Jozef
Cardijnlaan – Kaai - Westendelaan ten voordele van de T.V. ARROW-Duynslaeger & C°n.v.-SCES
n.v. kan volledig worden vrijgegeven.
(Stedenbouw Algemeen)

34.

19.97. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

35.

19.96. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

36.

19.95. terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Personeelsdienst)

37.

Betaalbaarstelling vrijwilligers sportdienst.

(Personeelsdienst)

38.

Betaalbaarstelling vrijwilligers cultuur.

(Personeelsdienst)

39.

Betaalbaarstelling vrijwilligers zwembad.

(Personeelsdienst)

40.
Aanstelling van een voltijds buschauffeur/klusjesman (D1-D3) in contractueel verband ten
behoeve van de gemeenteschool Sint-Joris.
(Personeelsdienst)

41.

Aanstelling voltijds chauffeur (D1-D3) in contractueel verband.

(Personeelsdienst)

42.
Vacantverklaring van een voltijds administratief deskundige (B1-B3) in contractueel verband
van bepaalde duur ten behoeve van de financiële dienst.
(Personeelsdienst)

43.
Vacantverklaring van een voltijds administratief medewerker (C1-C3) in contractueel verband
ten behoeve van de dienst toerisme.
(Personeelsdienst)

44.
Beoordeling geldigheid kandidaturen in het kader van de aanleg werfreserve voor een voltijds
administratief medewerker evenementen (C1-C3) in statutair/contractueel verband.
(Financiële Dienst)

45.
Kohierartikels 001888/2014, 001962/2015, 002037/2016, 002108/2017 en 002128/2018 in
onwaarde te brengen aangezien betrokkene afgeschreven werd naar het buitenland.
(Financiële Dienst)

46.
Facturen 2013/3953/VBB en 2014/24/VPAR – betreffende retributie parkeren in onwaarde te
brengen aangezien betrokkene afgeschreven werd naar het buitenland.
(Financiële Dienst)

47.

Belasting op tweede verblijven: aanstellen raadsman.
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(Financiële Dienst)

48.
Factuur VK1/2019/324 – betreffende retributie ophalen containers voor bedrijven/1 oph./week
in onwaarde te brengen wegens ontbinding en onmiddellijke vereffeningstelling van betrokkene op 23
februari 2018.
(Financiële Dienst)

49.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

50.
Factuur VK1/2019/363– betreffende retributie ophalen containers voor bedrijven/ 1 oph./week
in onwaarde te brengen vermits betrokkene failliet is sedert 1 maart 2017.
(Financiële Dienst)

51.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

52.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

53.

Algemene milieubelasting op bedrijven - Onwaarden aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

54.
Facturen VK1/2013/3402 – 2014/201/VPAR – 2014/488/VPAR – 2014/840/VPAR –
2015/380/VPAR – 2015/300/VPAR – 2018/706/VPAR in onwaarde te brengen wegens afsluit van
faillissementen.
(Financiële Dienst)

55.

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen lijst 2019/201.

(Financiële Dienst)

56.

Ontwerpreglement belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

(Financiële Dienst)

57.

Belasting op het plaatsen van strandcabines 2019.

(Dienst Lokale Economie)

58.

Wekelijkse Vrijdagmarkt - verplaatsing n.a.v. Reuze Feest.

(Secretarie)

59.

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

