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

(Omgeving)

1.

Gemeentelijk RUP Oude Veurnevaart: definitieve aanvaarding.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2018/173: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot bouwen gebouw voor hoeveverblijfstoerisme na slopen bestaande
bebouwing.
(Omgeving)

3.
O/2019/38: melding bronbemaling te Franslaan 60- 62, 8620 Nieuwpoort, kadastraal bekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0131M en 0131G.
(Jeugddienst)

4.
Ondersteuning inleefreis Nieuwpoortse studenten aan Zuid India, met het Bisschoppelijk
College van Veurne.
(Jeugddienst)

5.

Lidmaatschap Bataljong voorheen Vlaamse Vereniging van Jeugddiensten en –consulenten.

(Jeugddienst)

6.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Jeugddienst)

7.

Verlenging subsidiereglement voor- en naschoolse opvang.

(Jeugddienst)

8.
Deelname aan de groepsaankoop spelmateriaal bij MateriaalMagazijn BVBA ten behoeve van
de speelpleinwerking en de naschoolse opvang.
(Sportdienst)

9.

Betaalbaarstelling deel 1 in het kader van de sportlaureatenhuldiging.

(Sportdienst)

10.

Organisatie Nieuwpoort Beweegt - Seniorensportdag op dinsdag 21 mei 2019.

(Sociaal Huis)

11.

Ontvangsten en uitgaven voor onderwijscheques in januari en februari 2019.

(Sociaal Huis)

12.

Betaalbaarstelling klein materiaal i.k.v. project Domino.

(Communicatie)

13.

Diamanten jubileum.

(Cultuur)

14.
KKFN en NCB vragen extra subsidie aan voor het bekostigen van het repetitielokaal in Het
Sociaal Huis.
(Cultuur)

15.
Dienst Cultuur organiseert op zaterdag 20 juli 2019 een Kunstmarkt op het Marktplein en in de
Marktstraat.
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(Toerisme)

16.
Aanvraag van Westtoer om met een groep campinguitbaters die op prospectie zijn aan de
kust, Westfront gratis te mogen bezoeken.
(Toerisme)

17.

Triootje aan de Westkust: betaalbaarstelling 2.

(Toerisme)

18.
De bevraging van de handelaars van Nieuwpoort-Bad en de daaruit vloeiende resultaten leidt
tot het nemen van beslissing over duur van Sint-Bernardusfeesten, organisatie tweede braderie in mei
en eindejaarsprogramma in Nieuwpoort-Bad.
(Toerisme)

19.
Organisatie van Open Klassieke Schepen wordt in handen genomen van KYCN maar wordt
verplaatst naar 15 en 16 augustus om niet gehinderd te worden door organisatie van Storms’ Harbour
op 17 augustus 2019.
(Toerisme)

20.

Betaalbaarstellen van facturen voor overeengekomen bijdragen aan Westtoer voor 2019.

(Toerisme)

21.
Realisatie van stadsplan met stratenindex door firma Gentle waarbij de stad een overdruk
ontvangt en ook een afgeleide op A3 als scheurplan. De stad distantieert zich van de
advertentiewerving door de firma Gentle.
(Gemeenteschool)

22.

Vervanging ICT coördinator wegens vaderschapsverlof en ouderschapsverlof.

(Gemeenteschool)

23.

Aanstelling 9 tijdelijke instaplestijden kleuter na de krokusvakantie.

(Bevolking & Burgelijke stand)

24.
Een voorschot dient gestort te worden aan de provincie voor het aandeel in de kosten van de
komende verkiezingen ten laste van de komende verkiezingen.
(Veiligheid & Preventie)

25.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

26.

Tijdelijk verkeersreglement voor paasfeest op 3 april 2019.

(Veiligheid & Preventie)

27.

Tijdelijk verkeersreglement zwerfvuilactie 23 maart 2019.

(Veiligheid & Preventie)

28.

Incident torenkraan. Betaalbaarstelling.

(Secretarie)

29.
Aan het college wordt gevraagd de deontologische code voor de gemeenteraad goed te
keuren.
(Secretarie)

30.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpakte betreffende kosteloze
grondafstand door Gehoco goed.
(Secretarie)

31.
De verleende concessie van de gronden in de handelshaven worden voor een jaar verlengd
tot 31 december 2019.
(Secretarie)

blz. 3

32.
Aan het college wordt gevraagd akte te nemen van de geldigverklaring van de verkiezing van
de politieraad.
(TD - Groendienst)

33.
Het onkruidvrij houden van voetpaden Canadalaan, Kinderlaan, Louisweg, Elisalaan wordt
uitgevoerd door een externe aannemer.
(TD - Groendienst)

34.
In de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het bloemperk Jeanne Panne en het
Duvetorre dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien en wieden. Voor de
uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(Aankoopdienst)

35.
2019.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor februari

(Aankoopdienst)

36.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken februari 2019.

(Aankoopdienst)

37.
Aanvraag tot het huren van een EHBO-unit om op de Zeedijk te plaatsen voor de
zomerperiode 2019.
(Aankoopdienst)

38.
Toewijzing aankoop veiligheidskledij voor personeelsleden van de Groendienst om met
kettingzagen te werken.
(Aankoopdienst)

39.
Toewijzing van het dossier om het onderhoud van de kunststof atletiekpiste in het stedelijk
sportpark uit te voeren.
(Aankoopdienst)

40.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 10/2019.
(Aankoopdienst)

41.
Aankoop van nieuwe verkiezingspanelen voor de aanplakbiljetten van de volgende
verkiezingen.
(Informatica)

42.
Om over te gaan tot het vervangen van verouderde thin clients en fat clients gaat het
stadsbestuur over tot de aankoop van 30 nieuwe thin clients.
(Informatica)

43.
Om de werking van de Technische Dienst uitvoeringen te optimaliseren gaat het stadsbestuur
over tot het aankopen van 3 laptops incl. toebehoren.
(TD - Ingenieur)

44.
Het betreft het betaalbaar stellen van de factuur voor de veiligheidscoördinatie in het kader
van de vernieuwing van de landbouwwegen 2017.
(TD - Ingenieur)

45.
Het betreft een vergunning voor de aanleg van kabels aan Proximus ter hoogte van de Albert I
laan 242.
(TD - Ingenieur)

46.
Het betreft het afleveren van een vergunning aan Proximus voor het aanleggen van kabels in
de Albert I laan t.h.v. Louisweg.
(TD - Ingenieur)

47.
Het betreft het afleveren van een vergunning aan de I.W.V.A. voor het uitvoeren van een
gestuurde boring in de Canadalaan.
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(TD - Ingenieur)

48.
Het betreft de betaling van de vergoeding aan de tweede gerangschikte kandidaat-ontwerper
in het kader van de opdracht 'studie-vernieuwing van het Nieuwlandplein'.
(TD - Ingenieur)

49.
Het betreft de gunning van de opdracht tot herstel van het openbaar domein ten gevolge van
de omgevallen torenkraan.
(TD - Cel Gebouwen)

50.

Dit besluit omhelst de goedkeuring van 2 facturen van sanitairwerken.

(TD - Cel Gebouwen)

51.
De nota behelst de goedkeuring van de ereloonnota fase ontwerp van de architect die het
bestek van de aanleg regenwaterafvoeren Onze-Lieve-Vrouwekerk opgesteld heeft.
(TD - Cel Gebouwen)

52.
Het betreft het voorstel tot definitieve overname van de grondwerken tot aanleg van een
skatepark in het sportpark en de vrijgave van de gestelde borgsom.
(TD - Cel Gebouwen)

53.
Deze nota beschrijft het verder dossierverloop en omvat de goedkeuring om een
subsidiedossier in te dienen.
(TD - Cel Gebouwen)

54.
Deze nota behelst de goedkeuring van het ereloon voor het opstellen van de conditiemeting
voor de Vismijn en de Gemeensteschool.
(TD - Cel Wegen)

55.
De vorderingsstaten nr. 11, 12, 13, 14, 15 betreffen de uitgevoerde wegen- en
rioleringswerken van 1 juli 2018 tot 30 november 2018.
(TD - Cel Wegen)

56.
De offerte van Fluvius omvat het vervangen van 3 bestaande verouderde lichtmasten in de
Benjaminstraat tussen de Albert I laan en de Franslaan.
(TD - Cel Wegen)

57.
Het leveren en plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in de Artanlaan wordt gegund
aan Fluvius Ter Waarde 79 8900 Ieper voor een bedrag van 16.538,88 euro (BTW verlegd).
(TD - Cel Wegen)

58.
Er is een ontwerp-akte voor de kosteloze grondafstand werd opgemaakt door de
vennootschap De Baets & De Kock Gulden Vlieslaan 34 bus A 8670 Koksijde, in opdracht van de
vereniging van mede-eigenaars van de verschillende residenties.
(TD - Cel Wegen)

59.
De factuur betreft de honoraria van het advocatenkantoor voor het opmaken van een dading
inzake de heraanleg rijweg Onze Lieve Vrouwstraat door de aannemer.
(Stedenbouw Algemeen)

60.
Plaatsbeschrijving van de wegenis Albert I laan 21-53 naar aanleiding van het bouwen van
een meergezinswoning
(Stedenbouw Algemeen)

61.
Verstrekken omgevingsplichtige inlichtingen Rijkswachtstraat 10, kadastraal gekend
Nieuwpoort 1e afd., sectie a nr. 48v38. Rechtzetting.
(Stedenbouw Algemeen)

62.

Dossier 19.13: terugvordering kosten openbaar onderzoek. M.d.k. Rechtzetting.

(TD - Cel Milieu)

63.

Toestemmingsaanvraag tot het vangen van vogels op openbaar domein en deze te ringen.
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(TD - Cel Milieu)

64.

Opheffen bestuurlijke maatregel.

(TD - Cel Milieu)

65.

Risicogronden in eigen beheer.

(Personeelsdienst)

66.

Betaalbaarstelling personeelskosten muziekschool.

(Personeelsdienst)

67.

Ontslag.

(Personeelsdienst)

68.

Vacantverklaring voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) in contractueel verband.

(Financiële Dienst)

69.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

70.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

71.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

72.
Het bezwaarschrift ingediend door New-Port Investment Company nv is ongegrond en het
bedrag van 7x 1500,00 euro blijft verschuldigd.
(Onthaal)

73.
Goedkeuring voor de betaling van leveranciers naar aanleiding van de plechtigheid van 11
november 2018.
(Onthaal)

74.

Het programma voor de Vissershulde op 10 juni 2019 wordt goedgekeurd.

(Secretarie)

75.

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.

