
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 26/02/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Rijkswachtstraat 8 - Vervangen verwarming - 
Kostenraming, lijst leveranciers en wijze van gunnen - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Zaal Sint-Sebastiaan - Vervangen 
verwarming - Kostenraming, lijst leveranciers, wijze van gunnen - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Boterhalle - Stopzetting 
verhuring evenementenhal - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om de Boterhalle niet langer te verhuren/gebruiken. 

4. Mobiliteit - Aankopen - Telslangen - Kostenraming, lijst leveranciers en wijze van gunnen - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Rommelmarkt Woumen op 14/07/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Vinkenzettingen Zuidbroekstraat Woumen 2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Iron Boy & Girl op 15/05/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg parkbegraafplaats Woumen - Aanneming Dewulf Gebrs 
- Vrijgave 1ste helft borg - Goedkeuring.

De 1ste helft van de borg wordt vrijgegeven.

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

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/11871/B/OV2018/ 
244 gedeeltelijk opsplitsen permanente woning naar vakantiewoning, gelegen te Vladslo - 
Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/6316/B/OV2018/ 
245 uitbreiden van de woning, gelegen te Oudekapelle - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/4192/B/OV2018/ 
246 wijzigen van bestemming garage naar kappersruimte en vervangen poort door deur met 
glasraam, gelegen te Beerst - Sluiten openbaar onderzoek.



Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/9589/B/OV2018/ 
247 bouwen van 2 garages, gelegen te  Diksmuide - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/2065/B/OV2018/ 
250 herbouwen van een woning na slopen bestaande bebouwing, gelegen te Keiem - Sluiten 
openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/9509/B/OV2018/ 
251 plaatsen van reclame op de vensters en banner op de gevel gelegen te Diksmuide - Sluiten 
openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/11875/B/OV2018/ 
257 bouwen van een woning met carport, gelegen te Woumen - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/2424/B/OV2018/232 
uitbreiden van de woning en aanleggen van verharding (regularisatie), gelegen te Esen - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/3601/B/OV2018/226 
vervangen van houten dakgoten door standaard gegalvaniseerde dakgoten, gelegen te 
Diksmuide - Vergunning.

De omgevingsaanvraag wordt vergund.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/2386/B/OV2018/ 
241 aanvraag tot omgevingsvergunning: bouwen bijgebouw voor bedrijfsdoeleinden, gelegen 
te Vladslo - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 14/02/2019.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/3922/B/OV2018/ 
190 aanvraag tot omgevingsvergunning: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een varkens- 
en rundveehouderij (+ bouwen nieuwe melkveestal, plaatsen elektriciteitscabine, aanleggen 
foliebassin en mestsilo, vellen bomen en aanleggen inbuizing & verharding), gelegen te Esen - 
Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 14/02/2019.

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selecties van teamleider arbeiders wordt vastgesteld.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature vervanging teamleider arbeiders - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

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

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker openbare ruimte.

25. Personeelsdienst - Vorming - Rijbewijs BE - Toelating.

Diverse personeelsleden krijgen de toelating tot het volgen van de opleiding voor het rijbewijs BE.



26. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Spreken tot een publiek" - Toelating.

Een gemeenteraadslid krijgt de toelating tot deelname aan de opleiding "Spreken tot een publiek".

27. Personeelsdienst - Vorming - Basisopleiding graafmachine (minigraver) - Toelating.

Twee personeelsleden krijgen de toelating tot deelname aan de basisopleiding graafmachine 
(minigraver).

28. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Snoeien: essentiële technieken" - Toelating.

Twee personeelsleden krijgt de toelating tot deelname aan de opleiding "Snoeien: essentiële 
technieken".

29. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Begeleidingssnoei van bomen (van plant tot 
volwassenheid)" - Toelating.

Zeven personeelsleden krijgt de toelating tot deelname aan de opleiding "Begeleidingssnoei van 
bomen (van plant tot volwassenheid)".

30. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen. 

Twee burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt hun nieuwe 
verblijfplaats te achterhalen.

31. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Verkiezingen op 26/05/2019 - 
Voorschotfactuur pro rata het aantal kiezers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

32. Informaticadienst - Aankopen - Laptops - Goedkeuring en gunning.

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

33. Lokale economie - Centrummanagement - Organisatie rommelmarkt te Woumen op 
14/07/2019 door Koninklijke Fanfare Hoger Op - Toelating.

De toelating tot organisatie wordt verleend.

34. Lokale economie - Centrummanagement - Toelage straatcomités handelaars centrum - 
Goedkeuring.

De toelage wordt toegekend.

35. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Aanvraag gratis gebruik ontmoetingscentrum Ingelram 
op 04/05/2019 - Eetfestijn Steunplatform Boterronde. 

Goedkeuring wordt verleend.

36. Bibliotheek - Aankopen - Bibliotheekpassen - Goedkeuring en gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop en de levering wordt gegund.

37. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Aankoop instrumenten - Kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Het instrumentarium van Kadens is aan uitbreiding toe met een marimba en een elektrische piano 
voor de vakken slagwerk en groepsmusiceren.

38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer via punten 
convenant korte vervanging, 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 19/02/2019 en 12/24 
tijdelijk kleuteronderwijzer op 21/02/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

39. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer via punten van 
het convenant korte vervanging en als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 19/02/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.



40. Basisonderwijs - Vorming - Deelname aan workshop KaMOShibai op 14/03/2019 - 
Goedkeuring.

De deelname aan de workshop KaMOShibai  wordt goedgekeurd voor 1 personeelslid.

41. Basisonderwijs - Vorming - Autismebelevingscircuit op 13/06/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

42. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Overzicht van de aankopen in 
functie van de inrichting door Farys/TMVW - Aktename.

Akte wordt genomen van de geplande aankopen door Farys/TMVW.

43. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 1 Aankoop van 
bureelmaterieel via raamcontract Farys/TMVW - Gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning door Farys/TMVW.

44. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 2 Aankoop van sanitaire 
voorzieningen en recyclagesystemen via raamcontract Farys/TMVW - Gunning.

De gunning door Farys/TMVW wordt goedgekeurd.

45. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 3 Aankoop van 
serviesmateriaal door Farys/TMVW - Gunning.

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning door Farys/TMVW. 

46. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 5 Aankoop van een op maat 
gemaakte kastenwand voor bureau sportdienst door Farys/TMVW - Gunning.

De gunning door Farys/TMVW wordt goedgekeurd.

47. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 7 Aankoop van archiefkasten 
door Farys/TMVW - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning door Farys/TMVW.

48. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 7 Aankoop van klaptafels 
met toebehoren door Farys/TMVW - Goedkeuring.

De gunning door Farys/TMVW wordt goedgekeurd.

49. Toerisme - Aankopen - Drukwerk toerisme 2019 - Goedkeuring en gunning.

Het drukwerk wordt goedgekeurd en gegund.

50. Evenementen - Algemeen - Buitenspeeldag op 24/04/2019 - Kostenraming en logistieke steun 
- Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend.

51. Evenementen - Algemeen - Festumma belevingsmarkt op 23-25/08/2019 - Organisatie en 
logistieke steun - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie en de logistieke steun.

52. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Paasfoor 2019 - Organisatie en animatie - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

53. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Paasfoor 2019 - Contracten - Goedkeuring. 

De contracten van de foorkramers worden goedgekeurd.

54. Evenementen - Algemeen - Foodtruckfestival Kantien Royal op 26-28/07/2019 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend.

55. Evenementen - Acties - Sint te gast - Huis van de Sint op 23-24/11/2019 - Concept, 
kostenraming en logistieke steun - Goedkeuring.



Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie.

56. Financiën - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op 
leegstaande woningen en gebouwen - Dienstjaar 2018. 

Het kohier van belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor 2018 wordt goedgekeurd.

57. Financiën - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op 
de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 
producten - Dienstjaar 2018. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

58. Financiën - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 27.

Het bezwaarschrift van 19/11/2018 belastingjaar 2018 kohierartikel 27 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

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 - Goedkeuring.

Het verslag van 19/02/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon


