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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN ZITTING OP 9 APRIL 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 9 april 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.

Ontwerp Provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort: openbaar onderzoek.

(Omgeving)

2.
Doss. O/2019/10: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer V.H., Brugse Steenweg 74, 8620 Nieuwpoort tot bouwen
carport, gelegen Brugse Steenweg 74, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 3° Afd. (SintJoris), Sectie B nr. 0365N.
(Omgeving)

3.
Doss. O/2019/41: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer P.M., Hoogstraat 24, 8620 Nieuwpoort tot gedeeltelijke
bestemmingswijziging van gelijkvloerse woonkamer naar sushibar (meenemen), gelegen Hoogstraat
24, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend Nieuwpoort 1° Afd., Sectie B nr. 0621B.
(Omgeving)

4.
Doss. O/2019/43: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning aan de heer V.J.J., Beckhofstraat 60, 8820 Torhout tot verbouwen van
alleenstaande woning, gelegen Emile Verhaerenlaan 33, 8620 Nieuwpoort, kadastraal gekend
Nieuwpoort 2° Afd., Sectie D nr. 0182B5.
(Evenementen)

5.

betaalbaarstelling factuur zomerfeest deel 2.

(Jeugddienst)

6.

het aandeel van de stad Nieuwpoort in de regionale drughulpverlening.

(Jeugddienst)

7.

betaalbaarstelling factuur Ternier Kabienen BVBA.

(Jeugddienst)

8.

Inzet Rode Kruis buitenspeeldag 24 april 2019.

(Jeugddienst)

9.

Organisatie fairtrade ontbijt op 16 juni 2019.

(Jeugddienst)

10.

Betaalbaarstelling Techniekacademie 2019.

(Jeugddienst)

11.

Betaalbaarstelling jeugdvoordeelpas zwembad.

(Sportdienst)

12.

Betaalbaarstelling in het kader van het hockeytornooi van 3 april 2019.

(Sociaal Huis)

13.

Betaalbaarstelling aankoop klein materiaal voor het paasfeest in Het Sociaal Huis.

(Sociaal Huis)

14.

Voorstel tot invoeren van de European Disability Card.
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(Sociaal Huis)

15.

Oprichting van een regionaal perinataal netwerk.

(Cultuur)

16.

P.A. beiaard openingsconcert 16 juni 2019.

(Cultuur)

17.
Er wordt voorgesteld een gratis inleiding te voorzien bij de theatervoorstelling Het koninkrijk
van Henry Darger (Peter De Graef en Lynn Van Royen) op 2 november 2019 in de City.
(Cultuur)

18.

Verenigingendag 2019.

(Cultuur)

19.

Zomertentoonstellingen Ramskapelle 2019.

(Cultuur)

20.

Gebruik stadslokalen door derden.

(Toerisme)

21.
Om meer in de kijker te staan op evenementen, infoavonden, beurzen e.a. wenst de Dienst
Toerisme 20 beachflags en 6 twin roll-ups aan te kopen in het kader van city marketing.
(Toerisme)

22.

Betaalbaarstelling factuur voor reuzenfeest 2019.

(Toerisme)

23.

betaalbaarstelling factuur van vertaling in verschillende talen van de werfbrochure editie 2019.

(Toerisme)

24.

aanvraag inzetten 2de bus voor senioren.

(Bevolking & Burgelijke stand)

25.
Het aantal kiezers voor de komende verkiezingen dient vastgesteld op 1 maart 2019, datum
van opmaak van de kiezerslijst.
(Bevolking & Burgelijke stand)

26.
Voor de komende verkiezingen dienen de kiezers ingedeeld te worden per stembureau met
een max. van 800 kiezers per stembureau.
(Bevolking & Burgelijke stand)

27.
Een ambtshalve schrapping dient doorgevoerd te worden als men zich niet in regel stelt met
zijn adres.
(Bevolking & Burgelijke stand)

28.

Thuiszorgpremie 1e kw 2019 - nieuwe aanvragen

(Veiligheid & Preventie)

29.

Tijdelijk verkeersreglement Nieuwpoort Drivers Days 2019.

(Veiligheid & Preventie)

30.
Plaatsen verborgen mobiele camera's op grondgebied Nieuwpoort ter bestrijding van
sluikstorten.
(Secretarie)

31.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering dd. 27 juni 2019
van de W.V.I. goed te keuren en een vertegenwoordiger aan te stellen.
(Secretarie)

32.
Aan het college wordt gevraagd om de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS
goed te keuren.
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(TD - Groendienst)

33.
De drinkwater-aansluiting dient voorzien te worden ter hoogte van te bouwen berging in de
volkstuin stationsplein.
(TD - Groendienst)

34.

Aanvraag voor gemeentelijke toelage voor het knotten van 20 knotwilgen Polderdijk 10.

(Aankoopdienst)

35.

Aankoop klepelmaaier om te monteren op de frontmaaier van de Groendienst.

(Aankoopdienst)

36.

Betaling factuur betreffende het leveren van een lichte vracht rijbewijs C voor de Groendienst.

(Aankoopdienst)

37.
Leveren van broodjes en koud buffet voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op
zondag 26 mei 2019.
(Aankoopdienst)

38.

Toewijzing huren van chemische toiletten voor de evenementen in het zomerseizoen 2019.

(Aankoopdienst)

39.

Aankoop dienstvoertuigen - principe beslissing.

(Aankoopdienst)

40.

Aanrekening verkochte huisvuil en PMD-zakken - maart 2019.

(Aankoopdienst)

41.
2019.

Aanrekening retributie voor het plaatsen van een aangevraagd parkeerverbod voor maart

(Aankoopdienst)

42.
Overzicht van goed te keuren kleine aankopen en herstellingen voor verschillende
stadsdiensten - week 14/2019.
(TD - Ingenieur)

43.

Het college neemt akte van het schattingsverslag.

(TD - Ingenieur)

44.

Het betreft de betaalbaarstelling van de factuur behorende bij vorderingsstaat nummer 12.

(TD - Ingenieur)

45.

Het betreft vergunning aan Fluvius voor werken in de Toevluchtweg.

(TD - Ingenieur)

46.
Het betreft de aanvaarding en voorlegging aan de gemeenteraad van het onderhoudscontract
wegen 2019-2020.
(TD - Ingenieur)

47.

Het betreft een vergunning aan Fluvius voor aanleg kabels op het Hendrikaplein.

(TD - Ingenieur)

48.
Het betreft vergunning aan Proximus voor aanleg kabels in Ambachtstraat en
Ramskapellestraat.
(TD - Ingenieur)

49.
Het betreft vergunning aan Fluvius voor aanleg gasleiding in de Albert I laan t.h.v.
Brabantstraat.
(TD - Ingenieur)

50.

Het betreft de vergunning aan Fluvius voor de aanleg van kabels in de Artanlaan.

(TD - Cel Wegen)
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51.
De aanvraag van Portus Albert I laan 99 8620 Nieuwpoort betreft het aanleggen van een
helling en trapconstructie op openbaar domein ter hoogte van de Kaai 34.
(Stedenbouw Algemeen)

52.
Verstrekken omgevingsplichtige inlichtingen Zeedijk 7, 2e afd. Sectie d 47a, en Veurnestraat
7, 2e afd. Sectie d 72l.
(Stedenbouw Algemeen)

53.

Terugvordering kosten openbaar onderzoek.

(TD - Cel Milieu)

54.

Belasting op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

(Personeelsdienst)

55.

Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 10.

(Personeelsdienst)

56.

Betaalbaarstelling vrijwilligers busvervoer.

(Personeelsdienst)

57.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Sportdienst.

(Personeelsdienst)

58.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Toerisme.

(Personeelsdienst)

59.

Betaalbaarstelling vrijwilligers Cultuur.

(Personeelsdienst)

60.

Betaalbaarstelling vrijwilligers zwembad.

(Personeelsdienst)

61.

Aanvraag stage bibliotheek.

(Personeelsdienst)

62.
Aktename resultaten, aanleg werfreserve en aanstelling van een voltijds medewerker
Secretarie (c1-c3) in statutair/contractueel verband op basis van een wervingsexamen in het kader
van interne personeelsmobiliteit.
(Financiële Dienst)

63.
Factuur 2013/3637/VBB in onwaarde te brengen vermits de deurwaarder meldt dat
tegenpartij roerend insolvabel is.
(Financiële Dienst)

64.
Factuur 2013/3817/VBB in onwaarde te brengen vermits de deurwaarder meldt dat
tegenpartij roerend insolvabel is.
(Financiële Dienst)

65.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting havenrechten zeehaven schepen gelijk
aan of groter dan 500 BT – Aanslagjaar 2019, generatie 1 (Art. 4.- A & B: Aanlegrechten, laad- en
losrechten).
(Financiële Dienst)

66.
Vaststellen en uitvoerbaarverklaren kohier belasting op het bezetten van de openbare weg bij
bouwwerkzaamheden, aanslagjaar 2019, kohier 2, februari.
(Financiële Dienst)

67.

Parkeerretributie --- vraag om vrijstelling.

(Financiële Dienst)

68.

Belasting op het plaatsen van strandcabines 2019.
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(Financiële Dienst)

69.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Secretarie)

70.

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.

