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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 27 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 27 maart 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Splitsing perceel.

(Omgeving)

2.

Splitsing deel van achtergelegen grond.

(Omgeving)

3.

Gecoro - vergadering 4 maart 2019: verslag vergadering.

(Omgeving)

4.
Doss. 18.166: 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.
(Omgeving)

5.
Doss. 18.166: advies inzake het 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, 68A68B, 68K-68P, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr(s) 0510R en 0510S.
(Omgeving)

6.

Gemeentelijk RUP Noord de Noordvaart - 2de Uitbreiding: publicatie Belgisch Staatsblad.

(Omgeving)

7.
Doss. O/2019/49: advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de
omgevingsaanvraag ingediend door de bvba De Rese, Hemmestraat 28, 8620 Nieuwpoort tot
overkappen bestaande mestvaalt, gelegen Diksmuidse Weg 7, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 4° Afd., Sectie C nr. 0125L.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2019/4: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aan mevr. V.I., Hemmestraat 63, 8620 Nieuwpoort tot aanbouwen van een
veranda aan een zonevreemde woning, gelegen Hemmestraat 63, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 4° Afd. (Ramskapelle), Sectie B nr. 0005A2.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2019/12: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer V.H.F., Dam 38, 8870 Izegem tot samenvoegen
appartementen 0201 en 0202 tot 1 appartement - regularisatie, gelegen Elisalaan 22 bus 9 en, 8620
Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182G6.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2019/34: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan mevrouw D.L., Kaaistraat 23, 8620 Nieuwpoort tot verhogen raam
door opmetsen borstwering, gelegen Kaaistraat 23, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort
1° Afd., Sectie B nr. 0305C2.
(Omgeving)

11.
Doss. O/2019/20: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de cvba Twin Properties Projectontwikkeling, Albert I laan 104,
8670 Koksijde tot wijzigen en deels regulariseren omgevingsaanleg, aanleg sport- en spel, plaatsen
fietsenstalling, afvalverzameling en signalisatie totems in het hotelcomplex Nieuwpoortresort, gelegen

blz. 2

Brugse Steenweg 41, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B
nr. 0286A2.
(Omgeving)

12.
Doss. O/2019/24: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de bvba Sandeshoved, Goethalsstraat 1, 8620 Nieuwpoort tot
plaatsen half gesloten terras op openbaar domein gewestweg Albert I laan, gelegen Goethalsstraat 2,
8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0018C.
(Omgeving)

13.
Doss. O/2019/11: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de nv Bouwbedrijf Furnibo, Bedrijvenlaan 7, 8630 Veurne tot
bronbemaling, gelegen Duinkerkestraat 12 - Willem De Roolaan 87-89, 8620 Nieuwpoort, kadastraal
gekend Nieuwpoort 1ste afdeling, Sectie B nr(s) 0665Z, 0665A2, 0507G en 0665Y.
(Omgeving)

14.
Doss. O/2019/22: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer V.P., Langestraat 135, 8620 Nieuwpoort tot slopen van
een hangaar-berging-schuur, gelegen Ramskapellestraat 3A, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 3° Afd. (Sint-Joris), Sectie B nr. 0353V.
(Omgeving)

15.
Doss. O/2019/16: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Interbeach Group, Ter Duinenlaan 6 bus 202, 8670 Koksijde
tot deels verleggen overloopgracht recreatievijver Ysermonde - regularisatie, gelegen Victorlaan 13 en
17, Gustaaf Buffelstraat 23, Zeemeerminnendreef 6, 10 en 12, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie E nr(s) 0302K, 0285S, 0282D3, 0282C3, 0286H, 0282E3 en 0292P2.
(Omgeving)

16.
Doss. O/2018/185: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning aan de nv Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, Koninklijke Baan 196,
8434 Middelkerke tot bouwen van een meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen
Astridlaan 36 en Kokstraat 51-53, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B
nr(s) 0435P, 0433F, 0435N, 0435T, 0435M, 0435S en 0435R.
(Evenementen)

17.

betaalbaar stellen facturen Vrolijk Nieuwpoort.

(Evenementen)

18.

organiseren event aperotime.

(Evenementen)

19.

factuur betaalbaarstellen mobiele bands.

(Evenementen)

20.

betaalbaarstellen facturen Sint-Bernardusfeesten.

(Evenementen)

21.

facturen personeelsfeest betaalbaar stellen.

(Evenementen)

22.

goedkeuring organisatie Sint-Bernardusfeesten vanaf 23 augustus.

(Jeugddienst)

23.

vormingen lokaal overleg kinderopvang.

(Jeugddienst)

24.

Betaalbaarstelling taxicheques Taxi Patrick.

(Sportdienst)

25.

Aanvraag organisatie City Golf.
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(Sportdienst)

26.

Betaalbaarstelling deel 2 in het kader van de sportlaureatenhuldiging.

(Sportdienst)

27.

Provisie lonen hoofdstrandanimatoren sportwerk Vlaanderen zomerseizoen 2019.

(Sportdienst)

28.

Cursus signaalgever te Nieuwpoort.

(Sociaal Huis)

29.

Betaalbaarstelling baby- en peuterpakket 2 en 3 toegekend i.k.v. project Domino.

(Sociaal Huis)

30.

Betaalbaarstelling aankoop klein materiaal i.k.v. kledijwinkel Domino.

(Sociaal Huis)

31.
Huis van het Kind - OONIE organiseert een extra ‘Donderdag Filmdag’ in kader van de Week
van de Opvoeding.
(Communicatie)

32.
Het betaalbaar stellen van de factuur van de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek voor
het ophangen van de banner Westfront aan de zijkant van het Vismijngebouw.
(Communicatie)

33.
Het betaalbaar stellen van de factuur van GCV MAC voor het publiceren van een advertentie
ter promotie van Vrolijk Nieuwpoort in de brochure De Kust Wintert.
(Communicatie)

34.

Betaalbaarstelling facturen drukwerk en portkosten NUS editie maart – april.

(Communicatie)

35.

Huwelijksjubilea mei-juni-september 2019.

(Cultuur)

36.

Gebruik stadslokalen door verenigingen en derde.

(Toerisme)

37.

Demonstraties garnaalkruien 2019.

(Toerisme)

38.
Betaalbaar stellen van de factuur van Events Outside The Box voor het plaatsen van een
advertentie in de pocketbrochure Bezoek Jouw Westhoek 'De Grote Goesting' 2019 ter promotie van
de stad Nieuwpoort.
(Toerisme)

39.
Goedkeuring voor de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan gidsen die een gidsbeurt in
Westfront Nieuwpoort verzorgden in de maand februari.
(Toerisme)

40.

factuur optreden Eveline Cannoot - lentebijeenkomst senioren.

(Toerisme)

41.
Een voorstel tot adverteren in de 22ste editie van de Boarebreker, een magazine dat een
oplage kent van 25.000 exemplaren en ruim bedeeld wordt via de toeristische diensten langs de
kustlijn en via de adverteerders ter promotie van de stad Nieuwpoort in het kader van city marketing.
(Toerisme)

42.

bezoekersteller Toerisme Nieuwpoort-Bad.

(Toerisme)
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43.
Een voorstel om Akzie borden in te schakelen voor het promoten van het Reuze Feest 2019,
het zomers topevenement op 7 juli 2019, in de ruime regio rond Nieuwpoort met name Veurne,
Middelkerke, Diksmuide en zelfs richting Roeselare.
(Toerisme)

44.

Organisatie Netwerkavond Toerisme op woensdag 5 juni in Centrum Ysara.

(Toerisme)

45.
Uitbreiding van openingsuren toeristisch infokantoor Nieuwpoort-Bad naar twee periodes
(zomervakantie en andere).
(Toerisme)

46.

Verkoop van boeken over visserij op infostand Visserijfeesten aan promoprijs.

(Kinderboerderij)

47.
Extra versteviging van de weidedraad met dwarslatten is noodzakelijk zodat het paard de
weidedraad niet opnieuw zou beschadigen door erover te hangen en ook als extra veiligheid naar de
achterburen uit de Jules Filliaertweg.
(Kinderboerderij)

48.
Er wordt budget gevraagd voor 2019 om wekelijks een zak afvalwortelen af te halen bij 't
Dunehof te Nieuwpoort. De wortelen worden gebruikt als extra voeding en tijdens de educatie.
(Bevolking & Burgelijke stand)

49.
Personen die nalaten zich rechtmatig af te schrijven worden ambtshalve geschrapt na
onderzoek.
(Bevolking & Burgelijke stand)

50.
Personen die nalaten zich rechtmatig af te schrijven dienen ambtshalve geschrapt te worden
na grondig onderzoek.
(Bevolking & Burgelijke stand)

51.

Terugvordering ereloon beëdigd geneesheer - vaststelling doodsoorzaak.

(Bevolking & Burgelijke stand)

52.

Begraafplaatsen - bijplaatsen boventallige urne.

(Bevolking & Burgelijke stand)

53.

Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 dient er verkiezingsdrukwerk besteld te worden.

(Bevolking & Burgelijke stand)

54.

Thuiszorgpremie 1e kwartaal 2019.

(Veiligheid & Preventie)

55.

Goedkeuring lokale veiligheidsdiagnostiek en activiteitenrapport 2017-2018.

(Veiligheid & Preventie)

56.

Tijdelijk verkeersreglement Gent-Wevelgem op 31 maart 2019.

(Veiligheid & Preventie)

57.

Toekenning premie voor de aankoop van een fietsslot.

(Veiligheid & Preventie)

58.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Vismijn op 6 april 2019.

(Veiligheid & Preventie)

59.

Tijdelijk verkeersreglement Ezelstoet op 31 maart 2019.

(Veiligheid & Preventie)

60.
Goedkeuring afhandeling financieel dossier strategische veiligheids- en preventieplannen
2018-2019. Werkingsjaar 2018.
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(Veiligheid & Preventie)

61.

Tijdelijk verkeersreglement paella avond op 25 april 2019.

(Secretarie)

62.
In het kader van het parkeerbeleid werd in 2015 een recht van erfpacht verleend op de
ondergronds van het Nieuwlandplein met het oog op de bouw van ondergrondse garages. Het betrof
een ondergrondse inname van 2.157 m². Om technische redenen is echter 2.333 m² inname vereist.
De bijkomende vierkante meters dienen bijkomend in erfpacht gegeven. Hiervoor is de erfpachthouder
een bijkomende vergoeding verschuldigd. In dezelfde akte wordt tevens een recht van doorgang
bedongen ten gunste van het Eco-hotel.
(Secretarie)

63.
Aan het college wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van Zefier goed te
keuren.
(TD - Groendienst)

64.
Op het grondgebied van de Stad Nieuwpoort dienen hangschalen en bloembakken voorzien
van seizoensbeplanting. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op
aannemer/leveranciers.
(TD - Groendienst)

65.
De verouderde wandelpaden worden in het Prins Mauritspark vervangen door betonpaden.
Hiervoor wordt een opdracht uitgeschreven.
(TD - Groendienst)

66.
Voor het beheer en aanplanten van straatbomen 2019 wordt de opdracht gegund na open
aanbesteding.
(Aankoopdienst)

67.

Aanrekening gemaakte kosten voor uithuiszetting op 28 februari 2019.

(Aankoopdienst)

68.

Aanrekening gemaakte kosten voor uithuiszetting op 28 februari 2019.

(Aankoopdienst)

69.
Aanvraag en toewijzing van de aankoop van twee waterreservoirs voor de volkstuintjes op het
Stationsplein.
(Aankoopdienst)

70.

Aankoop leuningen voor bestaande podiumelementen.

(Aankoopdienst)

71.
2019.

Aanvraag tot het huren van chemische toiletten tijdens evenementen voor het zomerseizoen

(Aankoopdienst)

72.

Aankoop ontsmettingsmiddel voor kistenwasmachine van de stedelijke Vismijn.

(Aankoopdienst)

73.
Toewijzing kandidaat voor de opdracht van een rijopleiding BE voor zes mensen van de
Groendienst.
(Aankoopdienst)

74.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 11-12/2019.
(Informatica)

75.
Voor het leveren van betere grafische prestaties binnen de virtuele desktop omgeving gaat het
stadsbestuur over tot het verlengen van de licenties van de vPC SUMS van nVidia.
(TD - Ingenieur)

76.

Het betreft vergunning aan Eurofiber-Besix voor de aanleg van een glasvezelkabel.
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(TD - Ingenieur)

77.

Het betreft het afleveren van een vergunning voor de aanleg van laagspanningskabels.

(TD - Ingenieur)

78.

De stad wordt gedagvaard om de ondergrondse afvalcontainers te verwijderen.

(TD - Ingenieur)

79.
Vergunning werken openbaar domein – Infrax – Henri Crombezlaan, Georges Eekhoudlaan,
Emile Verhaerenlaan.
(TD - Cel Gebouwen)

80.
Het betreft de betaalbaarstelling van de facturen tot herstel van beschadigde elektrische
grondkabels in het sportpark en de terugvordering van de facturen aan de aannemer welke het
kunstgrasveld heeft aangelegd.
(TD - Cel Gebouwen)

81.
Er wordt een onderhoudscontract voorgesteld voor het reinigen van de dakgoten van diverse
stadsgebouwen en gebouwen van AGB Vrije Tijd.
(TD - Cel Wegen)

82.
De vraag van de Nieuwpoortse wapensportkring om een parking aan te leggen langs het
jaagpad tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het Nieuw Bedelf
(TD - Cel Wegen)

83.
De contractuele waarborgperiode van 3 jaar is verstreken zodat er kan worden overgegaan tot
de definitieve oplevering van de werken en de vrijgave van de waarborg.
(TD - Cel Wegen)

84.
De factuur van KRAUTLI betreft een interventie voor het herstellen van de inzinkbare
afsluitpalen Sint-Bernardusplein en Loodswezenplein alsook het leveren van 2 afstandsbedieningen
voor de pastoor.
(Stedenbouw Algemeen)

85.

19.32. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

86.

19.14. Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(Stedenbouw Algemeen)

87.

19.30. Terugvordering kosten openbaar onderzoek. Nv malecon.

(Stedenbouw Algemeen)

88.

Toekenning renovatiepremie.

(Stedenbouw Algemeen)

89.

14.118. Doss. 2014/118: verbouwen woning Oostendestraat 22 : vrijgave borgsom.

(TD - Cel Milieu)

90.

Adoptie Nona de zeehond.

(TD - Cel Milieu)

91.

Aktename olie in rioolstraatkolk Kinderlaan.

(TD - Cel Milieu)

92.

Aktename stakeholdersforum complex project kustvisie.

(TD - Cel Milieu)

93.

Verantwoording aan OVAM tarieven ondergrondse afvalcontainers.

(Personeelsdienst)

94.

Personeel - aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 8.
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(Personeelsdienst)

95.
Aanleg werfreserve voltijds deskundige Veiligheid en Preventie (b1-b3) in contractueel
verband.
(Personeelsdienst)

96.

Betaalbaarstelling vrijwilligers zwembad.

(Personeelsdienst)

97.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Sportdienst.

(Personeelsdienst)

98.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Onthaal.

(Personeelsdienst)

99.

Betaalbaarstelling vrijwilligers school Sint-Joris.

(Personeelsdienst)

100.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Cultuur.

(Personeelsdienst)

101.

Aanvraag stage – Dienst Preventie.

(Personeelsdienst)

102.

Aanvraag stage – Dienst Preventie.

(Personeelsdienst)

103.

Aanvraag stage – Dienst Preventie.

(Personeelsdienst)

104.
Vacantverklaring voltijds educatief medewerker (c1-c3) Kinderboerderij in contractueel
verband.
(Financiële Dienst)

105.

Parkeerretributies --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

106.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

107.
Het bezwaarschrift op de belasting op leegstand - aanslagjaar 2017 - is gegrond, waardoor de
kohierartikels 16 en 17 in onwaarde dienen gebracht te worden.
(Financiële Dienst)

108.
Bezwaarschrift belasting op leegstaande woningen en gebouwen ingediend namens Samie
Invest bvba aanslagjaar 2017 is gegrond. Kohierartikels 000031 & 000032 worden in onwaarde gezet.
(Financiële Dienst)

109.

Tweede verblijf - onwaarde aanslagjaar 2018.

(Financiële Dienst)

110.
Het kohierartikel 35 op de belasting op leegstaande woningen en gebouwen werd ten
onrechte aangerekend en dient in onwaarde geplaatst te worden.
(Financiële Dienst)

111.
Intrekken besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 februari 2019
houdende vaststellen en uitvoerbaarverklaren van het kohier belasting havenrechten zeehaven
schepen kleiner dan 500 BT en binnenvaartschepen – aanslagjaar 2018, generatie 13 (Dokrechten).
(Financiële Dienst)

112.
Het bezwaarschrift op het kohierartikel 1 van de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen is ongegrond. De belasting van 1.500,00 euro blijft verschuldigd.
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(Financiële Dienst)

113.

Belasting plaatsrechten markten – opschorting abonnement wegens ziekte.

(Financiële Dienst)

114.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde, kohierartikel 548/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

115.
Het bezwaarschrift op het kohierartikel 33 van de belasting op leegstaande woningen en
gebouwen is gegrond en wordt in onwaarde gebracht.
(Financiële Dienst)

116.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde kohierartikel 472/2018 en kohierartikel 591/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

117.
Het bezwaarschrift, op artikel 2 van de belasting op leegstaande woningen en gebouwen van
het aanslagjaar 2017, is ongegrond en blijft verschuldigd.
(Financiële Dienst)

118.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het vijfde belastingkohier tweede verblijven,
aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

119.
Het bezwaarschrift op artikel 14 van de belasting op leegstaande woningen en gebouw,
aanslagjaar 2017, is gegrond en wordt in onwaarde gebracht.
(Financiële Dienst)

120.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter – onwaarde, kohierartikel 372/2018 en kohierartikel 421/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

121.
Bezwaarschrift belasting op de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde
bouwgronden en op de onbebouwde kavels, kohierartikels 00056/2018 en 00057/2018, aanslagjaar
2018.
(Financiële Dienst)

122.
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 1.
(Financiële Dienst)

123.
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 2.
(Financiële Dienst)

124.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen
kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen – Aanslagjaar 2019 generatie 1 (Art. 4.- A: Aanleg-,
laad- en losrechten).
(Financiële Dienst)

125.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven voor schepen
kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen – Aanslagjaar 2019 generatie 2 (Art. 4.- A: Aanleg-,
laad- en losrechten).
(Financiële Dienst)

126.

Belasting op het plaatsen van strandcabines 2019.

(Financiële Dienst)

127.

Parkeerretributies – facturatie overtredingen januari 2019.
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(Financiële Dienst)

128.
Onwaarde: belasting op de gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden
en op de onbebouwde kavels, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

129.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven schepen kleiner
dan 500 BT en binnenvaartschepen – Aanslagjaar 2019, generatie 3 (Dokrechten).
(Financiële Dienst)

130.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

131.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven schepen gelijk
aan of groter dan 500 BT – Aanslagjaar 2019, generatie 2 (Art. 4.- A & B: Aanlegrechten, laad- en
losrechten).
(Financiële Dienst)

132.
Kohierartikels 000559/2017 en 001156/2017 betreffende algemene milieubelasting op
bedrijven werden verstuurd ná datum van faillissement waardoor geen betaling meer mogelijk is en
deze in onwaarde dienen gebracht te worden.
(Financiële Dienst)

133.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op het verstrekken van
omgevingsplichtige inlichtingen – aanslagjaar 2019 – januari.
(Financiële Dienst)

134.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op de kosteloze huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter, aanslagjaar 2019, kohier 2,
februari.
(Financiële Dienst)

135.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde
kohierartikels 176/2018 en 188/2018, aanslagjaar 2018.
(Financiële Dienst)

136.
Kohierartikel 000002/2018 betreffende belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner
dan 500 BT en voor binnenvaartschepen werd verstuurd ná datum van faillissement waardoor geen
betaling meer mogelijk is en deze in onwaarde dient gebracht te worden.
(Financiële Dienst)

137.
Kohierartikel 003565 – aanslagjaar 2008 betreffende algemene milieubelasting gezinnen in
onwaarde te brengen wegens summiere afsluiting faillissement.
(Financiële Dienst)

138.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

139.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting op bedrijven –
Aanslagjaar 2018, generatie 1.
(Financiële Dienst)

140.
Factuur VK1/2013/1319 – dienstjaar 2013 betreffende retributie ophalen containers voor
bedrijven/ 1 oph./week in onwaarde te brengen wegens summiere afsluiting faillissement.
(Financiële Dienst)

141.
Factuur 2014/717/VTEC – dienstjaar 2014 betreffende werken voor rekening van
derden/parkeerverbod in onwaarde te brengen wegens summiere afsluiting faillissement.
(Financiële Dienst)

blz. 10
142.
Factuur 2016/84/VTEC – dienstjaar 2016 betreffende werken voor rekening van
derden/personeelskosten en verwerkingskosten afval in onwaarde te brengen wegens summiere
afsluiting faillissement.
(Financiële Dienst)

143.
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter.
(Financiële Dienst)

144.
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden – onwaarde
kohierartikels 206/2018 en 228/2018, 246/2018 en 267/2018 aanslagjaar 2018.
(Onthaal)

145.
Aan de aanwezigen bij het orgelconcert wordt aansluitend aan het concert een receptie
aangeboden.
(Secretarie)

146.

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.

