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BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 05/02/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Renovatiedossier stadhuis - Zaak stad 
Diksmuide/ONO - Factuur expert - Goedkeuring.

De factuur wordt betaalbaar gesteld.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Voetbal Keiem - Slopen bestaand gebouw - 
Lijst leveranciers - Goedkeuring.

De lijst van leveranciers wordt goedgekeurd.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming  gesloten ruwbouw en afwerking  - Verrekening 7 - Goedkeuring.

Verrekening 7 wordt goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Sportpark 'De 
Pluimen' - Aansluitingen op elektriciteit, gas, kabeldistributie en riolering - Offertes Infrax - 
Goedkeuring.

De goedkeuring wordt verleend aan Farys/TMVW.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Sportpark 'De 
Pluimen' - Aansluitingen op het waterdistributienet door De Watergroep - Goedkeuring.

De goedkeuring wordt verleend aan Farys/TMVW.

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wielerwedstrijd Gent-Staden op 03/03/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld.

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Links afslaan richting Oostendestraat op Grote 
Markt van 01/04 tot en met 31/08/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld.

8. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 11/01/2019 - Aktename 
verslag.  

Akte wordt genomen van het verslag.

9. Openbare ruimte - Aankopen - Olie voor de garage - Goedkeuring.

De leveringsbon wordt betaalbaar te stellen.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein, externe 
aannemer, dienstjaar 2019 - Goedkeuring lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen en lijst 
leveranciers. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de overheidsopdracht. 

11. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Resterende werken schoolomgeving Esenplein en 
diverse kleine wegenwerken - Aanneming Verkinderen nv - Eindafrekening - Goedkeuring.

Na de uitvoering van de werken werd er een eindafrekening opgemaakt voor het dossier door de 
ontwerper.



12. Openbare ruimte - Schadegevallen - Schade verkeerssignalisatie Koekelare-/Houtlandstraat 
lastens onbekenden - Goedkeuring schadebestek.

Het schadebestek wordt goedgekeurd.

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

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/1771/B/OV2018/196 
verbouwen van de woning (wijziging materiaalgebruik), gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/10781/B/OV2018/197 
bouwen van een woning voor 10 personen met een beperking en zorgkoppel na slopen 
bestaande bebouwing, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/10819/2/E/1 
overname van een standaardschrijnwerkerij, gelegen te Woumen - Aktename.

Akte te nemen van de melding van overname van een standaardschrijnwerkerij. 

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/712/1/E/6 
hernieuwen van de ondiepe grondwaterwinning en uitbreiden en wijzigen van een rundvee- 
en varkenshouderij, gelegen te Esen - Gedeeltelijk afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk afgeleverd. 

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11874/1/E/1 
exploiteren  van een stalplaats voor mobilhomes en/of aanhangwagens + wijzigen 
bestemming van drukkerij naar stalplaats gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

19. Milieu - Algemeen - Rechtszaak Stad Diksmuide - Gemeente Koekelare/Van Ghelewe-Pierloot 
- Ereloon raadsman - Goedkeuring.

Het ereloon wordt goedgekeurd.

20. Duurzaamheid - Acties - Organisatie Fairtrade avondmarkt op 10/05/2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

21. Duurzaamheid - Acties - Fairtradepicknick op 10/06/2019 - Goedkeuring organisatie.

Er wordt goedkeuring verleend.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Vaststellen van waarnemend financieel directeur in geval van 
afwezigheid van de financieel directeur - Principiële goedkeuring.

Bij afwezigheid van de financieel directeur is er een waarnemend financieel directeur. Een 
personeelslid wordt aangeduid als waarnemend financieel directeur.

23. Personeelsdienst - Werving - Kadens - Muziekinitiatie en initiatie piano - Aanstelling.

Een medewerker wordt vervangen gedurende haar bevallingsverlof.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch beambte onderhoud - Aktename proces-
verbaal en openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open gesteld.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature vervanging teamleider onderhoud - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De lijst met de kandidaturen voor de functie van teamleider onderhoud wordt afgesloten.



26. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker.

27. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Verkiezingen 2019: Op naar een vlekkeloze 
organisatie" op 19/02/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring aan 3 personeelsleden tot deelname aan de opleiding.

28. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Doeltreffende onderhoudscontracten HVAC" op 
25/04/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring aan 1 personeelslid tot deelname aan de opleiding.

29. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "BBC 2020" op 28/05/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring aan 2 personeelsleden tot deelname aan de opleiding.

30. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Overheidsopdrachten - Elementaire beginselen" op 
18/02/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring aan 1 personeelslid tot deelname aan de opleiding.

31. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Overheidsopdrachten ontleed: beoordeling van 
offertes en onregelmatigheden" op 12/03/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring aan 1 personeelslid tot deelname aan de opleiding.

32. Secretariaat - Algemeen - Begeleiding en locatie conclaaf - Gunning. 

De opdracht wordt gegund.

33. Lokale economie - Algemeen - Organisatiebeheersing - Toetreding tot 
samenwerkingsvereniging Audio - Principiële goedkeuring. 

Er werd principiële goedkeuring verleend om toe te treden tot de samenwerkingsvereniging Audio 
inzake begeleiding en interne audit organisatiebeheersing. 

34. Lokale economie - Acties - Week van de Markt - 8-14/04/2019 - Goedkeuring deelname.

Er wordt goedkeuring verleend. 

35. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Vervanging leerkracht in ziekte-en bevallingsverlof - 
Goedkeuring.

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

36. Basisonderwijs - Vorming - "Hoogsensitieve kinderen" op 19/02/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 5 personeelsleden.

37. Basisonderwijs - Vorming - "Teambegeleiding" op 19/12/2018 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

38. Toerisme - Algemeen - Feniks 2020 - Activiteiten en subsidies - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

39. Evenementen - Algemeen - Tuin@markt 29/03-13/04/2019 en MNM Paaseiraap op 
13/04/2019 - Goedkeuring organisatie.

Er wordt goedkeuring verleend.

40. Financiën - Algemeen - Aanstelling beëdigd ambtenaar en eedaflegging. 

Aanstelling van een beëdigd ambtenaar en eedaflegging.

41. Financiën - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.



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

42. Financiën - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

43. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 29/01/2019 wordt goedgekeurd.
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