blz. 1

BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 5 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 5 maart 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Splitsing perceel.

(Omgeving)

2.

Bouwen residentie Dukdalf, Franslaan 22-26: parkeerplaatsen.

(Omgeving)

3.

Splitsing perceel industriegrond Ambachtstraat.

(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/8: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van
een omgevingsvergunning tot bouwen van een tuinhuis en rooien boom op openbaar domein.
(Omgeving)

5.
Doss. O/2019/17: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot verbouwen en uitbreiden woning.
(Omgeving)

6.
Doss. O/2018/179: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning tot bouwen meergezinswoning met handelsruimte na afbraak
bestaande bebouwing.
(Evenementen)

7.

Goedkeuring organisatie Picknick in het park.

(Evenementen)

8.

Goedkeuring organisatie rommelmarkt.

(Evenementen)

9.

Organisatie rommelmarkt stadscentrum.

(Evenementen)

10.

Goedkeuren organisatie rommelmarkt Ramskapelle.

(Jeugddienst)

11.

Voorzien van budget voor de naschoolse opvang.

(Jeugddienst)

12.

Betaalbaarstelling taxicheques Taxi Pierre.

(Jeugddienst)

13.

Betaalbaarstelling Mobiel Speelplein 2019.

(Jeugddienst)

14.

Betaalbaarstelling Swap kerstvakantie 2018 deel 4.

(Sportdienst)

15.

Hervaststelling statuten sportraad.

(Sociaal Huis)

16.

Aanvraag van de OONIE-tussenkomst voor scholen door het Sint-Bernarduscollege.
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(Communicatie)

17.
Een publireportage van 2/1 pagina over Nieuwpoort in het kwaliteitsvolle magazine Feeling
Kust met verschijning in juni 2019.
(Communicatie)

18.
Het betaalbaar stellen van de factuur van Hannibal Advertising bvba voor het ontwerpen van
het infoblad Nieuwpoort, Uw Stad editie maart-april 2019.
(Communicatie)

19.
Voorstel tot het produceren van acht uitzendingen over Nieuwpoort voor het lifestyle-magazine
Tendens met als naam Nieuwpoort aan boord op Focus en WTV, verspreid over het voorjaar,
zomermaanden en najaar 2019.
(Communicatie)

20.

Infomoment PRUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort.

(Communicatie)

21.

Herdruk hardcover boek Nieuw Nieuwpoort.

(Cultuur)

22.

Omleiden verkeer beiaardconcerten zomer 2019.

(Cultuur)

23.

Organisatie zomer beiaardconcerten 2019.

(Cultuur)

24.

Gebruik stadslokalen.

(Toerisme)

25.

Campagne met o.a. springkastelen, spelletjes en proevertjes rond gezond leven en eten.

(Toerisme)

26.

Betaalbaarstelling Triootje aan de Westkust Deel 1.

(Bevolking & Burgelijke stand)

27.

Ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

28.

Ambtshalve schrapping.

(Bevolking & Burgelijke stand)

29.
De kostprijs voor de kiezerslijst, aangevraagd per aangetekend schrijven door een kandidaat,
dient vastgesteld te worden.
(Bevolking & Burgelijke stand)

30.
De Europese burger woonachtig in België die wenst te stemmen voor het Europees Parlement
dient zich te laten inschrijven.
(Bevolking & Burgelijke stand)

31.

Toekenning geboortepremie.

(Bevolking & Burgelijke stand)

32.

Begraafplaatsen - concessie columbariumnis.

(Bevolking & Burgelijke stand)

33.

Begraafplaatsen - bijplaatsen boventallige urne.

(Bevolking & Burgelijke stand)

34.
Europese burgers kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement mits
inschrijving.
(Veiligheid & Preventie)
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35.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Secretarie)

36.
Aan het college wordt gevraagd vier vertegenwoordigers aan te duiden voor de bijzondere
algemene vergadering van de I.W.V.A. op 29 mei 2019.
(Secretarie)

37.
Aan het college wordt gevraagd om vier vertegenwoordigers voor te dragen voor de
buitengewone algemene vergadering van de I.W.V.A. op 29 mei 2019.
(TD - Groendienst)

38.
In het Zonnebloempark dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien
en wieden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

39.
In het Zonnebloempark dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien
en wieden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

40.
Het klepelmaaien van bermen op het openbaar domein dient op regelmatige basis te
gebeuren. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

41.
In het Leopold II park dient op regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien
en wieden. Voor de uitvoering hiervan doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

42.
Rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, bloemperk Jeanne Panne en Bommevrij dient op
regelmatige basis groenonderhoud te gebeuren zoals maaien en wieden. Voor de uitvoering hiervan
doet de stad Nieuwpoort een beroep op aannemers.
(TD - Groendienst)

43.
De huidige speeltoestellen op de speelpleinen De Vierboete Bad en Stad zijn verouderd en
werden afgekeurd. Deze toestellen worden vervangen door nieuwe toestellen.
(Aankoopdienst)

44.

Aanvraag tot het volgen van een rijopleiding BE voor personeelsleden van de groendienst.

(Aankoopdienst)

45.
Aankoop van 1.200 zwarte klapstoelen met 24 bijhorende transportkarren voor de Cel
Evenementen.
(Aankoopdienst)

46.

Aankoop van 75 klaptafels met 3 bijhorende transportkarren voor de Cel Evenementen.

(Aankoopdienst)

47.

Aankoop van podiumrokken voor de verstelbare ijzeren podiumelementen.

(Aankoopdienst)

48.

Betaling factuur levering nieuw voertuig voor de Jeugd- en Sportdienst.

(Aankoopdienst)

49.
Aankoop van 30 aperotafels (receptietafels) + transportkarren en bijhorende hoezen voor de
Cel Evenementen.
(Aankoopdienst)

50.

Leveren van een digitale printer voor de vissorteermachine in de stedelijke Vismijn.

(Aankoopdienst)

51.
Toewijzing aankoop reflecterende zebrapadverlichting voor de zebrapaden in de
schoolomgeving.
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(Aankoopdienst)

52.

Toewijzing aankoop van 90 meter matten voor strandtoegangen.

(Aankoopdienst)

53.
Aankoop van een omslagvulmachine voor de Reken- en belastingdienst/Ontvangerij goedkeuring.
(Aankoopdienst)

54.
Verkoop 3 m² Argentijns porfier aan de firma GDD Infra bvba voor het herstellen van trottoirs
in opdracht van het I.W.V.A.
(Aankoopdienst)

55.

Aankoop verkeersteller voor de Technische Dienst.

(Aankoopdienst)

56.
Aankoop van een bovengrondse mazouttank voor laag belaste (rode) diesel om op de koer
van de Technische Dienst te plaatsen.
(Aankoopdienst)

57.

Aankoop van een lichte vracht rijbewijs B met enkele cabine en 3-weg kipper voor de metsers.

(Aankoopdienst)

58.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 9/2019.
(Aankoopdienst)

59.
Aanvraag tot het heraanplanten van de plantvakken in de Franslaan, tussen de IJzerstraat en
de Lefebvrestraat.
(Informatica)

60.
Voor het professionaliseren van de werking van verschillende diensten gaat het stadsbestuur
over tot de aankoop van diverse kassa pc's & benodigde toebehoren.
(Informatica)

61.
Om over te gaan tot een proefproject in het kader van het voeren van digital signage
campagnes binnen de stadsdiensten wenst de Dienst ICT over te gaan tot het aankopen van een
digitaal beeldscherm en bijhorend 4k digital signage device.
(TD - Ingenieur)

62.
Het betreft de betaling van de factuur behorende bij de vorderingsstaat 1bis en goedkeuring
van de eindafrekening.
(TD - Ingenieur)

63.
Het betreft de betaling van de factuur voor het juridisch advies in het dossier studie
basisonthaalinfrastructuur Nieuwpoort-Bad.
(TD - Cel Gebouwen)

64.

Villa Hurlebise - definitieve restauratie - aanpassing voorontwerp.

(TD - Cel Gebouwen)

65.
Deze nota behelst de omschrijving van de redelijke conditie de gemeenteschool en stelt het
dringende onderhoudsbudget en het jaarlijks onderhoudsbudget voor. Alsook de goedkeuring voor het
opmaken van een onderhoudsplan.
(TD - Cel Wegen)

66.
Het betreft de betaling van de uitgevoerde wegen- en rioleringswerken in de Franslaan tussen
de Lefebvrestraat – Sint-Bernardusplein voor de periode 1 juli tot 30 september 2018.
(TD - Cel Wegen)

67.
Het betreft het betalen van de uitgevoerde wegen- en rioleringswerken in de Franslaan
tussen de Lefebvrestraat en Sint-Bernardusplein voor de maand oktober 2018.
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(TD - Cel Wegen)

68.
De factuur van EANDIS betreft het leveren en plaatsen van een elektriciteitskast op de
Handelskaai.
(TD - Cel Wegen)

69.
18A.

De factuur van EANDIS betreft het verplaatsen van de verlichtingsmast in de Molenstraat nr.

(TD - Cel Wegen)

70.
Bij het vernieuwen van de Franslaan – fase 5 Franslaan tussen Albert I laan en
Vlaanderenstraat zijn enkel de rioleringswerken op het kruispunt Franslaan en Sint-Bernardusplein
voorzien; er wordt voorgesteld om ook de bovenbouw van het kruispunt Franslaan en SintBernardusplein in synergie met de rioleringswerken mee te vernieuwen.
(TD - Cel Milieu)

71.
Muziek/2019/3: Toelating tot het spelen van een verhoogd muziekniveau waarvoor een
muziekvergunning nodig is.
(TD - Cel Milieu)

72.

Schrappen Risicogrond uit gemeentelijke inventaris.

(Personeelsdienst)

73.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 7.

(Personeelsdienst)

74.

Aanvraag stage preventie.

(Personeelsdienst)

75.

Aanvraag stage preventie.

(Personeelsdienst)

76.

Betaalbaarstelling vrijwilligers (Cultuur)

(Personeelsdienst)

77.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Sportdienst.

(Personeelsdienst)

78.

Betaalbaarstelling vrijwilligers zwembad.

(Personeelsdienst)

79.

Consolidatie arbeidsongevallen.

(Personeelsdienst)

80.
Aktename van de resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling n.a.v. het wervingsexamen
voor een voltijds omgevingsambtenaar (A1-A3) in statutair verband.
(Personeelsdienst)

81.
Aktename resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling van een voltijds deskundige Toerisme
en Marketing (B1-B3) in statutair verband op basis van een procedure van interne
personeelsmobiliteit.
(Financiële Dienst)

82.

Parkeerretributie --- onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

83.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

84.
Elf parkeerretributies waarvan de reclamanten in het buitenland wonen, worden in onwaarde
geplaatst omdat de kosten voor inning hoger zijn dan het te innen bedrag.
(Secretarie)
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85.

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.

