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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 15 JANUARI 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 15 januari 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Samenstellen nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

(Omgeving)

2.

Intrekken besluit dd. 11 december 2018 en vaststellen nieuw besluit.

(Omgeving)

3.

De borgsom wordt vrijgegeven.

(Omgeving)

4.
Plaatsbeschrijving naar aanleiding van het wijzigen vakantiewoning naar eengezinswoning +
verbouwen en uitbreiden eengezinswoning. (doss. 18/145).
(Omgeving)

5.
Plaatsbeschrijving naar aanleiding van het bouwen 36 appartementen voor senioren met
ondersteunende functies, 3 koopwoningen en ondergrondse garages. (doss. 16/98).
(Omgeving)

6.
Doss. O/2018/201: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag tot uitbreiden GOP.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2018/143: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning tot verplaatsen tankplaats en aanleg bijkomende parkeerplaatsen
vrachtwagens.
(Stedenbouw)

8.
Doss. O/2018/173: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag tot bouwen gebouw voor hoeveverblijfstoerisme na slopen bestaande
bebouwing.
(Evenementen)

9.

Factuur betaalbaarstellen vuurwerk 5 januari 2019.

(Evenementen)

10.

Betaalbaarstellen van factuur mobiele animatiebands tijdens kerstperiode.

(Evenementen)

11.

Betaalbaarstellen facturen Halloween deel 5.

(Evenementen)

12.

Voorstel programmatie Sint-Bernardusfeesten.

(Evenementen)

13.

Betaalbaarstelling Vrolijk Nieuwpoort deel 5.

(Evenementen)

14.

Factuur betaalbaarstellen ontbijt Open Klassieke Schepen.

(Jeugddienst)

15.

Zaal MACW
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(Jeugddienst)

16.
Aanvraag polyvalente zaal jeugdcentrum door New Gym VZW voor hun algemene
vergadering 26/1/2019.
(Jeugddienst)

17.

Voorzien van provisies voor de speelplein- en tienerwerking voor 2019, uitgaven 2018.

(Jeugddienst)

18.
De speelpleinwerking wil het aanbod uitbreiden en activiteiten organiseren op het strand
tijdens de zomerwerking.
(Jeugddienst)

19.

Betaalbaarstelling Swap kerstvakantie deel 1.

(Jeugddienst)

20.
TTC Nieuwpoort vraagt toelating tot het gebruik van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum
voor de organisatie van een mosselsouper.
(Jeugddienst)

21.

Betaalbaarstelling ontbijt Dag van de Jeugdbeweging deel 5.

(Jeugddienst)

22.

Betaalbaarstelling taxicheques.

(Sociaal Huis)

23.

Overzicht ontvangsten en uitgaven onderwijscheques december 2018.

(Sociaal Huis)

24.

Aanschrijven van nieuwkomers voor gratis basisvaccinaties: adressenlijst Dienst Bevolking.

(Sociaal Huis)

25.
De Dienst Bevolking voorziet maandelijks een adressenlijst voor verzending van
herinneringskaartjes in kader van het project ‘Boekstart’.
(Sociaal Huis)

26.

Aanduiden van de leden van de stuurgroep en het beheerscomité IGS (W)Integratie.

(Sociaal Huis)

27.

Deelname project bewegen op verwijzing kleinstedelijke zorgregio Veurne.

(Sociaal Huis)

28.

Betaalbaarstelling aankoop winkeltassen en klein materiaal i.h.k.v. project ‘Domino’.

(Communicatie)

29.
Het betaalbaar stellen van de derde reeks facturen naar aanleiding van de
communicatiecampagne voor het winters evenement ‘Vrolijk Nieuwpoort’ waaronder de
speculooskoekjes, de productie van een radiospot, het ontwerpen van het beeld voor de vlaggen, de
straatpanelen, de banners en de akzieborden alsook de productie van de straatpanelen en de
banners.
(Communicatie)

30.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Hannibal Advertising bvba voor het ontwerpen van
Nieuwpoort, Uw Stad editie januari-februari 2019.
(Cultuur)

31.
Voorstel ontwerpreglement tweejaarlijkse Kunstprijs M.J.Moortgat-Keukelinck met als thema
‘Collage & Assemblage’.
(Cultuur)

32.
Organisatie van Erfgoeddag 2019 met als thema ‘ambachten’. Voorstel om workshops en een
lezing te organiseren.
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(Cultuur)

33.

Toelating voor de huur en gebruik van stadslokalen.

(Cultuur)

34.
Er wordt goedkeuring gevraagd om de factuur voor de auteursrechten van het concert The
Armed Man: A Mass For Peace te betalen.
(Toerisme)

35.
Er wordt gevraagd om de kosten van de ligplaats van de Endlich, K26 KYCN, opnieuw te
dragen met als tegenprestatie dat de Endlich minstens 10 vaarten doet op verzoek van Stad
Nieuwpoort.
(Toerisme)

36.

Herfstbijeenkomst senioren 25 oktober 2018 - Betaalbaarstelling deel 2.

(Toerisme)

37.
Een aantal muziekgroepen vragen om alhier een gratis optreden te mogen geven op de
Zeedijk.
(Toerisme)

38.

Uitgaven eindejaarsfeest senioren 28 december 2018.

(Toerisme)

39.

Uitgaven toneelnamiddag senioren in Ramskapelle 15 december 2018.

(Bevolking & Burgelijke stand)

40.

Ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

41.

Omvorming en kosteloze verlenging eeuwigdurende grondvergunning.

(Bevolking & Burgelijke stand)

42.

Omvorming en kosteloze verlenging eeuwigdurende grondvergunning.

(Bevolking & Burgelijke stand)

43.

Toekenning concessie urnenveld 50 jaar - begraafplaats Nieuwpoort-centrum.

(Bevolking & Burgelijke stand)

44.

Begraafplaats Nieuwpoort - toekenning concessie columbarium.

(Bevolking & Burgelijke stand)

45.

Begraafplaatsen - grondvergunning kinderbegraafplaats.

(Bevolking & Burgelijke stand)

46.

Begraafplaatsen - verlenging grondvergunning.

(Veiligheid & Preventie)

47.

Onwaarde GAS-sanctie.

(Veiligheid & Preventie)

48.

Vergunning uitbating taxidienst – wijziging.

(Veiligheid & Preventie)

49.

Vergunning voor verhuur van voertuig met bestuurder.

(Veiligheid & Preventie)

50.

Tijdelijk verkeersreglement Sandman Inferno op 10 februari 2019.

(Secretarie)

51.

Vaststelling van het klachtenrapport 2018.
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(Secretarie)

52.

De verlenging van de duurtijd IWVA wordt besproken in het college.

(Aankoopdienst)

53.
2018.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor december

(Aankoopdienst)

54.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken december 2018.

(Aankoopdienst)

55.
Leveren slagwerkinstrumenten voor de muziekschool StAPwest.
De muziekschool heeft een nieuwe richting groepsmusiceren opgestart voor leerlingen van de tweede
graad en een richting initiatie muziek voor kinderen vanaf het eerste leerjaar.
Voor deze richtingen zijn nog geen instrumenten aanwezig.
(Aankoopdienst)

56.

Aankoop van brandstof voor de machines van de Groendienst.

(Aankoopdienst)

57.
Betaalbaarstelling facturen betreffende het leveren van kerstbomen en douglasgroen voor de
winter 2018-2019.
(Aankoopdienst)

58.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren van 10 vuilnisbakken type Spencer in RAL
9010 om aan het Spaarbekken te plaatsen.
(Aankoopdienst)

59.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren van een dienstvoertuig voor de Dienst
Toerisme.
(Aankoopdienst)

60.
Het aanrekenen van een schadebestek betreffende het afrijden van een katafootpaal in de
Albert I laan ter hoogte van de Veurnestraat.
(Aankoopdienst)

61.
Om een tweede ploeg metsers op te richten wordt er voorgesteld om een lichte vracht met
kipbak aan te kopen.
(Aankoopdienst)

62.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen voor verschillende stadsdiensten en facturen
voor hoogdringende uitgaven van Technische Uitvoeringsdienst en facturen volgens lopende
raamcontracten, opgelijst in week 1 en 2 van het dienstjaar 2019.
(Informatica)

63.
Na de gunning en de levering van de uitbreiding van de virtuele server infrastructuur kan
worden overgegaan tot de betaalbaarstelling van de factuur.
(TD - Ingenieur)

64.
2018.

Het betreft de betaalbaarstelling deel 7 van herstellingen aan ondergrondse afvalcontainers in

(TD - Ingenieur)

65.

Het betreft de betaling van de nieuwe openbare verlichting in het Leopold II park aan Eandis.

(TD - Ingenieur)

66.
Er wordt opdracht gegeven aan Geomex tot de opmaak van een schattingsverslag van het
Vredegerecht/Politiecommissariaat.
(TD - Ingenieur)

67.
Het betreft de betaalbaarstelling van een factuur voor de opmaak van een schattingsverslag
van een perceel langs de Ramskapellestraat.
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(TD - Cel Gebouwen)

68.
Goedkeuring gunningsverslag voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van
een beheersplan voor de O.L.V.-kerk.
(TD - Cel Gebouwen)

69.
Herstel houten buitenramen jeugd- en sportlokalen - goedkeuring vorderingsstaat 1 –
eindstaat - oplevering.
(TD - Cel Gebouwen)

70.
Het betreft de betaalbaarstelling van het verschuldigd ereloon aan de ontwerper van de
dringende restauratiewerken aan het Politiecommissariaat-Vredegerecht.
(TD - Cel Gebouwen)

71.
De architect vraagt om de betaling van het verschuldigd ereloon voor de renovatie van de
sacristie van de Sint-Laurentiuskerk te Ramskapelle.
(TD - Cel Wegen)

72.
De factuur betreft kleine onderhoudswerken in het vierde kwartaal 2018 uitgevoerd door
Eandis zonder uitdrukkelijke opdracht.
(TD - Cel Wegen)

73.
De factuur nr. 0099874254 van Eandis betreft de onderhoudskosten die buiten het jaarforfait
vallen en bedraagt 2.064,26 euro.
(TD - Cel Wegen)

74.
De facturen betreffen het onderhoud aan de openbare verlichting voor het 4e kwartaal 2018
die binnen het totale jaarforfait en buiten het jaarforfait vallen en bedragen respectievelijk 3.505,14
euro en 121,10 euro (BTW verlegd).
(TD - Cel Wegen)

75.
De wegen- en rioleringswerken van de verkaveling in de Pelikaanstraat werden uitgevoerd.
De werken kunnen voorlopig worden opgeleverd en de borgsom kan worden vrijgeven.
(Stedenbouw Algemeen)

76.
doss. 2015/52 : bouwen appartementsgebouw na afbraak woning Albert I laan 119 : vrijgave
borgsom.
(TD - Cel Milieu)

77.

Toelage vervoer gekwetste vogels en wilde dieren.

(Personeelsdienst)

78.

Aanvraag stage animator speelplein.

(Personeelsdienst)

79.

Aanvraag stage Kinderboerderij.

(Financiële Dienst)

80.
Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen die vermeld zijn op de lijsten 469, 470, 474,
477, 478, 479, 480, 481, 482 en 485.
(Financiële Dienst)

81.

Onwaarde belasting op de tweede verblijven.

(Financiële Dienst)

82.
Belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2016: berusten in vonnis rechtbank van eerste
aanleg.
(Financiële Dienst)

83.
Belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2016: berusten in vonnis rechtbank van eerste
aanleg.
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(Financiële Dienst)

84.

Verstrekken omgevingsplichtige inlichtingen. Sint-Bernardusplein 10. Rechtzetting.

(Financiële Dienst)

85.

Parkeerretributie: vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

86.

Correctie vismijnrecht op de verkoop van de visproducten.

(Financiële Dienst)

87.

Bezwaarschrift belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

88.
KTC Issera ontvangt een subsidie van 500,00 euro voor het gebruik van een externe zaal
tijdens het winterseizoen 2018-2019.
(Financiële Dienst)

89.
De te innen retributie voor het gebruik van de koelcel visafval van de stedelijke Vismijn voor
het vierde kwartaal 2018 bedraagt 2.100,00 euro.
(Financiële Dienst)

90.
Een retributie ten bedrage van 424,50 euro wordt aangerekend aan de firma Huyghebaert en
Zoon Com voor het gebruik van de sorteerinstallatie van de stedelijke Vismijn voor de periode van 1
december 2018 tot en met 31 december 2018.
(Secretarie)

91.

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

