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BEKENDMAKING VAN DE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
IN ZITTING OP 22 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 22 januari 2019 volgende besluiten heeft
genomen:

(Omgeving)

1.
Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten. Inventarisatie 2019.
(Omgeving)

2.

Voorontwerp Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder: verslag plenaire vergadering.

(Omgeving)

3.
Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat: verslag plenaire
vergadering.
(Omgeving)

4.

O/2018/180/: Concessie plaatsen handelsterras op openbaar domein gemeenteweg.

(Omgeving)

5.
Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Polderfront: opmaak ontwerpend onderzoek site Swartes
Fabriek: factuur 1.
(Omgeving)

6.
Doss. 2017.44: annuleren stedenbouwkundige vergunning dd. 25 april 2017 tot bouwen
ééngezinswoning.
(Omgeving)

7.
Doss. O/2018/159: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot verbouwen van 2 duplexappartementen tot 1 duplexappartement.
(Omgeving)

8.
Doss. O/2018/180: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot bouwen van een wegneembaar gesloten handelsterras op
openbaar domein.
(Omgeving)

9.
Doss. O/2018/195: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen
van een omgevingsvergunning tot gevelrenovatie.
(Omgeving)

10.
Doss. O/2018/182: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het weigeren
van een omgevingsvergunning tot samenvoegen van 2 appartementen naar 1 appartement.
(Omgeving)

11.
O/2019/6: Aktename melding van exploitatie recyclage beton- en metselwerkpuin tot corpogekeurde granulaten + opslag gasolie voor recyclagemachines.
(Evenementen)

12.

Nieuw evenement i.s.m. zender VIER.

(Evenementen)

13.

Betaalbaarstellen van facturen voor het event Vrolijk Nieuwpoort.

(Evenementen)

14.

Betaalbaarstellen factuur vuurwerk oudejaarsavond.
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(Jeugddienst)

15.

Samenwerking carnavalsfeest ouderraad school de Vierboete.

(Jeugddienst)

16.

Schade uitleendienst Xoca Events.

(Sportdienst)

17.

Betaalbaarstelling werkingsbijdrage IKWV (strandreddingsdienst) 2019.

(Sportdienst)

18.

Betaalbaarstelling toelage kermiscriterium 2019.

(Sportdienst)

19.
Toelating tot organisatie van een cursus 'Kijk Ik Fiets' voor kleuters van het 2de en 3de kleuter
op woensdag 3 april 2019.
(Sportdienst)

20.
Toelating tot organisatie nieuwjaarsreceptie stedelijke sportraad en huldiging sportlaureaten
2018 op zondag 24 februari 2019.
(Sportdienst)

21.

Openingsperiode strandreddingsdienst Nieuwpoort 2019: EHBO-post, adjuncten en redders.

(Sociaal Huis)

22.

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

(Communicatie)

23.
Het betaalbaar stellen van de factuur voor de muzikale omlijsting van de opening van het
groensculptuurfestival dat plaatsvond begin juli 2018.
(Communicatie)

24.

Viering huwelijksjubilea O. T'Jaeckx - S. Lanssen en W. Gheeraert - F. Van Biervliet

(Cultuur)

25.

Erkenning vereniging Sí a la vida.

(Cultuur)

26.
Voorstel om het theaterstuk 'Het koninkrijk van Henry Darger' met Lynn van Royen en Peter
De Graef te programmeren op 2/11/19 in de City. De voorstelling handelt over schizofrenie en past in
het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheid.
(Cultuur)

27.

Vraag tot extra promotie voor de voorstelling Gelukzoeker van Bert Gabriëls via sociale media.

(Cultuur)

28.

Toestemming voor huur en gebruik zalen.

(Bibliotheek)

29.

Er werd een aanvraag ingediend tot het verrichten van vrijwilligerswerk in de bibliotheek.

(Toerisme)

30.

Sint-Bernardusfeesten 2018 - Uitgaven deel 9.

(Toerisme)

31.

Goedkeuring uitgaven Jeanne Panne Heksencomité 2018.

(Gemeenteschool)

32.

Vervanging kleuteronderwijzer wegens ziekteverlof 3de kleuter.

(Bevolking & Burgelijke stand)

33.

Ambtshalve schrapping referentiekaders.
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(Bevolking & Burgelijke stand)

34.

Ambtshalve schrapping.

(Veiligheid & Preventie)

35.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

36.

Toekenning premie inbraakpreventie.

(Veiligheid & Preventie)

37.

Tijdelijk verkeersreglement personeelsreceptie OCMW Nieuwpoort op 25 januari 2019.

(Secretarie)

38.

Aan het college wordt voorgesteld om de huidige adviesraden al dan niet te behouden.

(TD - Groendienst)

39.
Goedkeuring en betaalbaarstelling factuur veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
dossier TD 2017-15 Heraanleggen padennet Maritiem park.
(Aankoopdienst)

40.
Het betreft een voorstel om de 22 jaar oude Case graafmachine die uit dienst werd genomen
te verkopen aan een opkoper.
(Aankoopdienst)

41.
Het aanrekenen van een schadebestek betreffende het afrijden van een katafootpaal in de
Albert I laan ter hoogte van de Benjaminstraat.
(Aankoopdienst)

42.

Aanrekening retributie voor uitgevoerde werken bij een uithuiszetting.

(Aankoopdienst)

43.

Aanvraag tot aankoop van elektrisch materiaal ter vervanging van verouderd materiaal.

(Aankoopdienst)

44.

Betaalbaarstelling factuur betreffende het huren van elf kerstmotieven voor de Albert I laan.

(Aankoopdienst)

45.
Het aanrekenen van een schadebestek betreffende het afrijden van een katafootpaal in de
Albert I laan ter hoogte van Sandeshoved.
(Aankoopdienst)

46.

Leveren en plaatsen van een nieuwe zeefband op de strandreinigingsmachine.

(Aankoopdienst)

47.
Betaalbaarstelling factuur betreffende het leveren van kantoormeubilair voor het inrichten van
de dienst informatica op de zolder van het Stadhuis.
(Aankoopdienst)

48.
Opstellen schuldvordering voor het groenonderhoud uitgevoerd door de stadsdiensten op de
gewestwegen N39, N56, N367 en N34 in het kader van de mobiliteitsconvenant.
(Aankoopdienst)

49.
Het voorstel tot het in onwaarde plaatsen van het schadebestek 2018/03 en tot het opstellen
van een nieuwe factuur.
(Aankoopdienst)

50.
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 3 van het dienstjaar 2019.
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(Informatica)

51.
Na de afloop van het raamcontract Vlaamse Overheid telefonie werd er opnieuw gekozen voor
Orange als provider voor de mobiele telefonie & data binnen het stadsbestuur Nieuwpoort.
(TD - Ingenieur)

52.
Advocatenkantoor Publius stelt de stad ingebreke voor de geplaatste ondergrondse
afvalcontainers in de Vlaanderenstraat.
(TD - Ingenieur)

53.
De Vlaamse overheid rekent de retributies voor de stadsplanborden kalenderjaar 2018 aan.
De kosten worden teruggevorderd van Clear Channel nv.
(TD - Ingenieur)

54.
De studieopdracht 'vernieuwing van het Nieuwlandplein' wordt gegund aan D+A Consult uit
Halle.
(TD - Ingenieur)

55.
De opdracht voor het vernieuwen van de Pieter Deswartelaan fase 1 (vak SluizenLangestraat) wordt niet geplaatst en heraanbesteed via mededingingsprocedure met onderhandeling.
(TD - Cel Gebouwen)

56.
Engie M2M vraagt om een antenne te plaatsen op de stedelijke Vismijn Nieuwpoort, om zo
connectiviteit te creëren voor Internet of Things.
(TD - Cel Gebouwen)

57.
Het betreft het betalen van de vergoeding voor het onderhoud- en beschikbaarheidscontract
ten behoeve van het veilsysteem zoals opgesteld in de stedelijke Vismijn Nieuwpoort.
(Stedenbouw Algemeen)

58.

2018.194. terugvordering kosten openbaar onderzoek. Debergh Johan.

(Personeelsdienst)

59.

Aanstelling voltijds ploegverantwoordelijke groendienst (werfreserve)

(Personeelsdienst)

60.

Personeel – Aktename besluiten van de algemeen directeur november 2018.

(Personeelsdienst)

61.

Personeel – Aktename besluiten van de algemeen directeur december 2018.

(Personeelsdienst)

62.

Personeel – Aktename ziekteverloven – omstandigheidsverloven 1.

(Personeelsdienst)

63.

Vaste benoeming milieuambtenaar.

(Personeelsdienst)

64.

Stageaanvraag technische uitvoeringsdienst (schilders).

(Personeelsdienst)

65.
Beslissing tot aanvaarden en betaalbaar stellen van de vordering van het advocatenkantoor
Phibalex.
(Personeelsdienst)

66.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - zwembad (2018).

(Personeelsdienst)

67.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - evenementen (2018).

(Personeelsdienst)

68.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - Cultuur (2018).
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(Personeelsdienst)

69.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - Toerisme (2018).

(Personeelsdienst)

70.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - Evenementen (2019).

(Personeelsdienst)

71.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - Cultuur (2019).

(Personeelsdienst)

72.

Betaalbaarstelling vrijwilligers - Toerisme (2019.)

(Personeelsdienst)

73.
Beoordeling van de geldigheid van de kandidaturen voor de aanleg van een werfreserve voor
voltijds diensthoofd burgerzaken (A1-A3) in statutair verband.
(Financiële Dienst)

74.

Parkeerretributie – Onwaarde factuur.

(Financiële Dienst)

75.

Het betaalbaarstellen van de aankoopfacturen opgenomen op de mandaatlijsten.

(Financiële Dienst)

76.
Na derdenbeslag zijn geen gelden meer beschikbaar voor de Stad Nieuwpoort en dient
factuur 2016/158/VPAR in onwaarde gebracht.
(Secretarie)

77.

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.

