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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 12 FEBRUARI 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 12 februari 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Schrapping uit het leegstandregister - Inventaris Leegstaande Woningen: (aktenummer:
38016/1B/2014/W/37).
(Omgeving)

2.

Splitsing deel van achtergelegen grond.

(Omgeving)

3.

Splitsing deel onroerend goed.

(Omgeving)

4.

Wederopbouw hoeve: adviesvraag over voorlopige bescherming.

(Omgeving)

5.

Bouwen meergezinswoning niet conform stedenbouwkundige vergunning (doss. 09/78).

(Omgeving)

6.
Aanbouwen aan de garage van een carport ondanks weigering omgevinsgvergunning CBS
dd. 9 oktober 2018 (doss. 18/100).
(Omgeving)

7.
Doss. O/2018/203: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag tot uitbreiding rundvee, bouw sleufsilo en loods.
(Omgeving)

8.

O/2018/199/: concessie plaatsen handelsterras op openbaar domein gemeenteweg.

(Omgeving)

9.
Doss. O/2018/193: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot wijzigen vergunning van een in oprichting zijnd
appartementsgebouw.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2018/175: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot bouwen gesloten handelsterras op openbaar domein na afbraak
bestaand gesloten handelsterras.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2018/199: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan tot uitbreiden handelsterras op O.D.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2018/192: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot verbouwen loodswezengebouw tot een museale functie en recaactiviteit.
(Evenementen)

13.

Ter kennisgeving evenementen februari - maart - april

(Evenementen)

14.

Betaalbaar stellen facturen Sint-Bernardusfeesten
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(Evenementen)

15.

Facturen betaalbaar stellen Vrolijk Nieuwpoort.

(Evenementen)

16.

Toelating organisatie SUP paddlefront.

(Evenementen)

17.

Voorstel sponsorovereenkomst.

(Jeugddienst)

18.

Wijzigen locatie mobiel speelplein.

(Jeugddienst)

19.

Uitstappen jongeren van 16 tot en met 25 jaar.

(Jeugddienst)

20.

Betaalbaarstelling busvervoer speelpleinwerking kerstvakantie.

(Sociaal Huis)

21.
Betaalbaarstelling facturen voor de theatervoorstelling Vergeet mij niet in kader van Gezonde
Gemeente.
(Cultuur)

22.
De stedelijke adviesraden dienen te worden heropgericht. Hiervoor dienen de statuten te
worden vastgelegd door het college van burgemeester en de gemeenteraad.
(Cultuur)

23.
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad dienen de (her)oprichting
van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum goed te keuren, alsook het organiek
reglement. Het gemeenschapscentrum bestaat uit de culturele infrastructuur door de gemeente
beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.
(Cultuur)

24.

Goedkeuring stadslokalen.

(Bibliotheek)

25.
Na de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de gemeenteraad, wordt de
bibliotheekraad opnieuw samengesteld. Hiertoe gebeurt eerst een hervaststelling van de statuten van
deze adviesraad.
(Toerisme)

26.

Vaststellen van het programma voor de plechtigheid op 17 februari 2019.

(Toerisme)

27.

Vastleggen van het programma voor de plechtigheid op 8 mei 2019.

(Toerisme)

28.

Goedkeuring programma plechtigheid op 21 juli 2019.

(Toerisme)

29.

Goedkeuring programma plechtigheid voor Allerheiligen.

(Toerisme)

30.

Goedkeuring van het programma voor de plechtigheid van Koningsdag op 15 november 2019.

(Toerisme)

31.

De datum lentebijeenkomst senioren is gewijzigd van 21 maart 2019 naar 4 april 2019.

(Kinderboerderij)

32.
Inzetten van onbezoldigde vrijwilliger, student schrijnwerk, die hier bekend is via stage en
jobstudent en graag zijn vrije tijd hier wil invullen met klusjes tijdens de krokusvakantie.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

33.

ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

34.

Ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

35.

Toekenning geboortepremie.

(Veiligheid & Preventie)

36.
Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid bij besluit van de burgemeester
mountainbiketocht op 9 februari 2019. Aanvulling.
(Veiligheid & Preventie)

37.

Goedkeuring locaties plaatsen observatiecamera’s voor de politiezone Westkust.

(Secretarie)

38.
Aan het college wordt gevraagd om een volmachtdrager en een plaatsvervangend
volmachtdrager aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
(Secretarie)

39.
Aan het college wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering goed te keuren en
het mandaat van vertegenwoordiger vast te stellen.
(Secretarie)

40.

OCMW - aktename beknopte beschrijving punten raad dd. 24 oktober 2018.

(Secretarie)

41.
Aan het college wordt gevraagd een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor te dragen voor het bekkenbestuur IJzerbekken.
(Secretarie)

42.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
goed te keuren en een vertegenwoordiger voor te dragen voor de algemene vergaderingen en de raad
van bestuur.
(Secretarie)

43.

Aan het college wordt gevraagd om een kandidaat-afvaardiging voor te stellen.

(TD - Groendienst)

44.
Maaien van grote grasvelden op het grondgebied van Nieuwpoort wordt door derden
uitgevoerd.
(Aankoopdienst)

45.
2019.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor januari

(Aankoopdienst)

46.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken januari 2019.

(Aankoopdienst)

47.

Aanvraag tot aankoop van veiligheidsschoenen voor aanvulling stock.

(Aankoopdienst)

48.
Het betreft de gunning van de samenaankoop van hout voor de dienstjaren 2019-2020 met de
steden/gemeenten Nieuwpoort, De Panne en Veurne.
(Aankoopdienst)

49.
Verkoop van 5 m² klinkers aan de firma Belgokabel voor het herstellen van het trottoir hoek
Meeuwenlaan en Albert I laan.
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(Aankoopdienst)

50.
Aankoop van 7 roldeurkasten voor het inrichten van de bureelunit waarin de coördinator
Technische Dienst Uitvoering en de celhoofden zullen worden ondergebracht.
(Aankoopdienst)

51.
Aankoop van drie bijkomende transportkarren voor de schilferijsmachine in de stedelijke
Vismijn.
(Aankoopdienst)

52.

Aankoop van materiaal voor de cel Evenementen - opstart dossier.

(Aankoopdienst)

53.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 6/2019.
(Aankoopdienst)

54.

Aankoop gesloten transportbox om te plaatsen op de open bestelwagen van de Groendienst.

(Aankoopdienst)

55.

Aankoop twee kettingzagen voor de Groendienst.

(Informatica)

56.
Om de digitale (media)-bestanden te ontsluiten waarover het stadsbestuur beschikt gaat het
bestuur over tot het aanschaffen van een media asset management oplossing in de cloud.
(Informatica)

57.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de grafische vormgever gaat Stad Nieuwpoort
over tot het aanschaffen van een abonnement op de Adobe Creative Cloud.
(Informatica)

58.
Om de werkzaamheden van de grafische vormgever te optimaliseren gaat Stad Nieuwpoort
over tot het aankopen van een laptop incl. toebehoren voor de grafische vormgever.
(Informatica)

59.
Om de werking van de gemeenschapswachten-vaststellers te optimaliseren gaat Stad
Nieuwpoort over tot het aankopen van de nodige soft- en hardware voor Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS).
(TD - Cel Gebouwen)

60.
In deze nota wordt de betaalbaarstelling van het ereloon voor AVA partners voor het indienen
van het voorontwerp aangevraagd.
(Stedenbouw Algemeen)

61.
Doss. 2017/145: plaatsen handelsterras op openbaar domein Albert I laan 236: vrijgave
borgsom.
(Stedenbouw Algemeen)

62.
Doss. 2015/52: bouwen appartementsgebouw na afbraak woning Albert I laan 119: vrijgave
borgsom.
(Stedenbouw Algemeen)

63.

19.13 Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

64.

18.204. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

65.

18.203. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

66.

19.10. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.
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(Personeelsdienst)

67.

Vaste benoeming ingenieur.

(Personeelsdienst)

68.

Personeel - aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 4.

(Personeelsdienst)

69.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Toerisme.

(Personeelsdienst)

70.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Sportdienst.

(Personeelsdienst)

71.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Cultuur.

(Personeelsdienst)

72.

Betaalbaarstelling Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (4e kwartaal 2018).

(Personeelsdienst)

73.

Stageaanvraag Jeugddienst.

(Financiële Dienst)

74.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 7, juli.
(Financiële Dienst)

75.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 8, augustus.
(Financiële Dienst)

76.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2018, kohier 11,
november.
(Financiële Dienst)

77.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bouwen en verbouwen van
gebouwen, aanslagjaar 2019, kohier 1, januari 2019.
(Financiële Dienst)

78.

Parkeerretributies – facturatie overtredingen november 2018.

(Financiële Dienst)

79.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 9, september.
(Financiële Dienst)

80.

Parkeerretributies --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

81.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2018, kohier 12,
december.
(Financiële Dienst)

82.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 10, oktober.
(Financiële Dienst)

83.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 11, november.
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(Financiële Dienst)

84.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2018, kohier 12, december.
(Financiële Dienst)

85.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2018 – december.
(Financiële Dienst)

86.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

87.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Secretarie)

88.

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

