
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 29/01/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur en onderhoud van werk- en signalisatiekledij 
- Stopzetting nieuwe procedure.

Er wordt goedkeuring verleend om de huidige prijsvraag stop te zetten en na nieuw onderzoek een 
andere prijsvraag op te starten.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Rijkswachtstraat 2 - Plaatsbeschrijving en 
vrijgave borg - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring aan de plaatsbeschrijving en vrijgave van borg van de voormalige 
huurders van Rijkswachtstraat 2.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Nieuw recyclagepark - 
Stopzetting aanbestedingsdossier - OVAM - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om beide aanbestedingsdossiers voor de aanleg van een nieuw 
recyclagepark stop te zetten zolang het subsidiedossier bij OVAM niet wordt goedgekeurd. 

4. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend 
verkeersreglement op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd in de dorpen - 
Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

5. Openbare ruimte - Aankopen - Bomen voor het openbaar domein, groene lanen - Voorjaar 
2019 - Goedkeuring aankoop en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

6. Openbare ruimte - Nutsleidingen - Infrax - Erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen - 
Oostendestraat/Blandijnstraat - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Notariële berichten - Diverse notarissen.

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/9906/B/OV2018/237 
plaatsen van een nieuwe gevelsteen/isolatie en nieuwe ramen, gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/5842/B/OV2018/238 
vellen van 1 kastanjeboom, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/11250/B/OV2018/239 
regulariseren van 2 rijwoningen (bijkomend venster in de voorgevel), gelegen te Vladslo - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd.



11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/3675/B/OV2018/195 
bouwen van een autoberging, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/3064/B/OV2018/151 
herbestemmen en verbouwen van een ex-klooster, -school, -woning tot 16 wooneenheden, 
gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Esen - Vraag tot schrapping.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond 
Rapestraat/Kwaeden Hoek - ANB - Vraag tot schrapping.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
01/02/2019 - Omgevingsvergunningsaanvraag - POVC.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 01/02/2019.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11866/1/E/1 
plaatsen van bovengrondse propaangastank, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/934/2/E/7 
aanvraag tot omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden  en toevoegen van de 
varkenshouderij en het bouwen van een mestvarkensstal, plaatsen van een 
elektriciteitscabine, voedersilo's en aanleggen van betonverharding, gelegen Moerestraat 19 - 
Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 13/12/2018.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/70/3/E/1 
overname van een rundveehouderij, gelegen Pervijzestraat 62 - Aktename.

Aktename van de overname.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/94/2/E/3 
plaatsen van een bovengrondse propaangastank (1.600 liter), gelegen Werkenstraat 60 - 
Aktename melding.

Aktename van de melding.

20. Duurzaamheid - Acties - Ontzorgingstraject energiezuinige investeringen Energieke Dorpen - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan energetische renovaties en de realisatie van hernieuwbare energie 
te versnellen door het aanbieden van een ontzorgingstraject via een netwerk van lokale 
ondernemers..

21. Duurzaamheid - Acties - Deelname Dikketruiendag 2019 - Goedkeuring.

De deelname wordt goedgekeurd. 

22. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst cultuur - Toelating.

Er wordt toelating verleend om een stagiair in te zetten.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair sportdienst - Toelating.

Er wordt toelating verleend om een stagiair in te zetten.



24. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

25. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

26. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

27. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

28. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

29. Personeelsdienst - Werving - Vervanging teamleider openbare ruimte - Goedkeuring.

Wegens pensionering van de teamleider wordt een procedure opgestart tot vervanging.

30. Personeelsdienst - Werving - Evaluatie van de jobstudenten toerisme 2018 en aanstelling 
jobstudenten 2019 - Goedkeuring.

De functie van jobstudenten bij de dienst voor toerisme voor 2019 wordt opengesteld. 

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider onderhoud - Vaststelling selectiecommissie 
- Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selecties van teamleider onderhoud wordt vastgesteld.

32. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.

33. Secretariaat - Intercommunales - WVI - Buitengewone Algemene Vergadering op 28/02/2019 
om 18.30 uur - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

34. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius - Bevestiging van de beheersoverdracht en de 
onderschrijving van een aandeel A - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

35. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Verkiezingen op 26/05/2019 - Aanstellen 
personeel hoofdbureau - Goedkeuring.

Het personeel voor het hoofdbureau wordt aangesteld.

36. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Verkiezingen op 26/05/2019 - Aankoop 
verkiezingspakket en kiezerslijsten - Goedkeuring.

De aankoop van het verkiezingspakket en kiezerslijsten wordt goedgekeurd.

37. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen.

De aanvragen voor 30-jarige grondconcessies op de stedelijke begraafplaatsen worden goedgekeurd.

38. Interne en externe communicatie - Algemeen - Fotoboek 'Dit is Diksmuide' 2018 - Gunning 
drukwerk + goedkeuring lancering.

De gunning van het drukwerk en lancering van het fotoboek worden goedgekeurd.



39. Lokale economie - Centrummanagement - Organisatie avondmarkt op 21/07/2019 - Bond 
Westvlaamse Marktkramers - Goedkeuring.

De aanvraag tot organisatie wordt goedgekeurd.

40. Lokale economie - Centrummanagement - EFRO project KI:SS WEST - Engagementsverklaring 
tot deelname - Goedkeuring.

De engagementsverklaring wordt goedgekeurd.

41. Cultuurbeleid - Algemeen - Toneelvoorstelling De Speye Leke april/mei 2019 - Logistieke steun 
- Goedkeuring.

De vraag tot logistieke steun wordt goedgekeurd.

42. Cultuurbeleid - Acties - Week van de lokale kunsten 2019 - Organisatie en logistieke steun - 
Goedkeuring.

De Week van de Amateurkunsten wordt goedgekeurd.

43. Cultuurcentrum - Algemeen - Optimalisatie ticketingsysteem - Gunning.  

Het ticketingsysteem van het cultuurcentrum heeft cruciale updates in functie van de gebruiks-
vriendelijkheid en efficiëntie voor klanten en medewerkers. De optimalisatie wordt gegund.

44. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Aanvraag gebruik OC Inghelram Esen aan gunsttarief 
op 22/03/2019 - Quizavond ten voordele van Kinderkankerfonds - Toelating. 

Toelating wordt verleend aan het gebruik aan gunsttarief.

45. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Vervanging leerkracht in bevallingsverlof - 
Goedkeuring.

De leerkracht piano in bevallingsverlof wordt vervangen vanaf 16/01/2019.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 10/32 tijdelijk kinderverzorgster vanaf 
07/01/2019 tot en met 30/06/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

47. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 2/24 tijdelijk onderwijzer via het werkingsbudget 
vanaf 07/01/2019 tot en met 30/06/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Tijdelijk andere opdracht als 9/24 kleuteronderwijzer en 
aanstelling als 9/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur ter vervanging van een 
titularissen vanaf 01/01/2019 tot en met 30/06/2019 - Goedkeuring.

De tijdelijk andere opdracht en aanstelling worden goedgekeurd.

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 3/24 tijdelijk kleuteronderwijzer en 10/24 
tijdelijk kleuteronderwijzer via beleidsondersteuning vanaf 01/02/2019 tot en met 
30/06/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

50. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 22/01/2019, 
24/01/2019 en 25/01/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

51. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
24/01/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

52. Basisonderwijs - Vorming - Moderniseren secundair onderwijs op 01/03/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 personeelslid.

53. Jeugddienst - Acties - Organisatie cursus 'Levensreddend handelen bij baby's en peuters' voor 
onthaalouders op 21/03/2019 - Goedkeuring. 



De organisatie van de cursus wordt goedgekeurd.

54. Financiën - Belastingen - Kohieren - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - 
Belastingjaar 2018 kohierartikel 81.

Het bezwaarschrift van 22/01/2019 dienstjaar 2018 kohierartikel 81 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

55. Financiën - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 
en belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikels 72 
en 56.

Het bezwaarschrift van 19/11/2018 belastingjaar 2018 kohierartikels 72 en 56 worden ontvankelijk 
en gegrond verklaard.

56. Financiën - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 
- Belastingjaar 2018 kohierartikel 38.

Het bezwaarschrift van 14/12/2018 dienstjaar 2018 kohierartikel 38 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

57. Financiën - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 
- Belastingjaar 2018 kohierartikel 15.

Het bezwaarschrift van 05/12/2018 dienstjaar 2018 kohierartikel 15 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

58. Financiën - Reglementen - Heffen van een retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de retributie. Dit dossier wordt voor goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

59. Financiën - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden uitvoerbaar 
verklaard.

60. Financiën - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.

61. Verslag vorige zitting - Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 22/01/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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