
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 13/03/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur en onderhoud van werk- en signalisatiekledij 
- Kostenraming, lastenboek en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

2. Coördinatie technische dienst - Overheidsopdrachten - Raamcontract busvervoer - 
Lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Herstelling Nissan Cabstar - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het herstel.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Sleutelplan - 
Goedkeuring.

Het nieuwe sleutelplan wordt goedgekeurd.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Aankoop woning 
IJzerlegerstraat - Principiële goedkeuring. 

Principiële goedkeuring wordt verleend.

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kerstsmul Vladslo op 15/12/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Paasfoor op 20-24/04/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Tuin@Markt van 03/04 tot en met 14/04/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Levering dienstvuilzakken - Goedkeuring en gunning.

De grote dienstvuilzakken voor gebruik in de 120 l containers zijn opgebruikt en moeten bijbesteld 
worden. De levering wordt gegund.

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

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 32003/194/1/E/9 
uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een inrichting voor fabricage van opbergrekken, 
gelegen te Esen - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.



13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/11880/B/OV2018/267 
bouwen van een eengezinswoning met carport, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/9048/B/OV2018/263 
bouwen van een carport en plaatsen van zonnepanelen, gelegen te Pervijze - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/10964/B/OV2018/236 
wijzigen van functie van woning naar vakantieverblijf en het wijzigen van functie van het 
bijgebouw naar woning, gelegen te Oostkerke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/11877/B/OV2018/262 
wijzigen bestemming naar vakantiewoning, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Kaaskerke - Vraag tot schrapping.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/1109/4/E/3 
hernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij met hoeveslagerij, gelegen te 
Vladslo - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden. 

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/194/1/E/9 
uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een inrichting voor fabricage van opbergrekken, 
gelegen te Diksmuide - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2018104861 exploiteren 
van een autocarbedrijf, gelegen te Kaaskerke - Aktename melding.

Aktename van de melding.

21. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Schrapping panden - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend om een aantal panden te schrappen uit het leegstandsregister.

22. Milieu - Recyclagepark - Aankoop perscontainers - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van nieuwe perscontainers om de efficiëntie 
te verhogen en de veiligheid te verbeteren in het nieuwe recyclagepark.

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

Toelating wordt verleend om een stagiair in te zetten bij de dienst cultuur.

24. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair jeugddienst - Toelating.

Toelating wordt verleend om een stagiair in te zetten bij de jeugddienst.

25. Personeelsdienst - Algemeen - Observatiestage gemeenschapswacht - Toelating.

2 personen krijgen de  toelating voor een observatiestage bij de gemeenschapswachten.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten technische dienst, personeelsdienst en 
burgerzaken en toerisme - Aanstelling - Goedkeuring.

Binnen de verschillende diensten worden jobstudenten aangesteld.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature vervanging technisch beambte onderhoud - Aktename 
proces-verbaal en aanstelling - Goedkeuring.



Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De geslaagde kandidaat wordt aangesteld. De 
werfreserve wordt vastgelegd.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde 
leeftijd - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt het pensioen aan met ingang van 01/05/2019.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde 
leeftijd - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt het pensioen aan met ingang van 01/07/2019.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag deeltijds onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt deeltijds onbetaald verlof aan met 1/5de.

31. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag stopzetten loopbaanvermindering - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt om haar loopbaanvermindering stop te zetten op 01/04/2019.  

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

De deeltijdse tewerkstelling in het kader van ziekte wordt verlengd voor 3 maanden.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag en openverklaring - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt ontslag. De functie wordt opnieuw open gesteld.

34. Personeelsdienst - Vorming - Introductiepakket burgerzaken - Toelating.

Een personeelslid krijgt de toelating tot deelname aan het "Introductiepakket burgerzaken".

35. Secretariaat - Algemeen - Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - 
Samenwerkingsovereenkomst UitPAS - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

36. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Bijzondere Algemene Vergadering op 29/05/2019 om 
18.30 uur - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de agenda en vaststelling van mandaat vertegen-
woordigers.

37. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Bijzondere Algemene Vergadering op 29/05/2019 om 
18.45 uur - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de agenda en vaststelling van mandaat vertegen-
woordigers.

38. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Verkiezingen op 26/05/2019 - Aankoop 
verkiezingspakketten stembureaus - Goedkeuring.

De aankoop verkiezingspakketten voor de stembureaus wordt goedgekeurd.

39. Interne en externe communicatie - Algemeen - Onthaal nieuwe inwoners op 07/04/2019 - 
Organisatie en programma - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

40. Lokale economie - Centrummanagement - Landbouwdag op 22/09/2019 - Organisatie en 
kostenraming - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

41. Cultuurbeleid - Algemeen - Opening OC Woumen op 12-13/10/2019 - Goedkeuring 
programma.

Het openingsweekend wordt goedgekeurd.

42. Cultuurbeleid - Toelagen - Ondersteuning 4AD - Stad Onderstroom 2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de ondersteuning.



43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer via punten 
convenant korte vervanging op 01/03/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer van 
02/03/2019 tot en met 05/04/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

45. Basisonderwijs - Aankopen - Raamcontract schoolmeubilair - Lastenboek, kostenraming, wijze 
van gunnen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. 

46. Basisonderwijs - Vorming - Seminarie directie op 19-21/03/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan het seminarie wordt goedgekeurd voor 1 personeelslid.

47. Sportdienst - Algemeen - SV Woumen en KSV Diksmuide reserven - 2de Memorial Luc 
Vanhooren - Vraag sponsoring - Weigering.

Er wordt ingegaan op de vraag om een voetbaltornooit te sponsoren.

48. Evenementen - Algemeen - Organisatie Park op Stelten op 15/08/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie.

49. Evenementen - Algemeen - Kerstmarkt op 13-16/12/2019 - Organisatie en kostenraming - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie van de kerstmarkt 2019.

50. Evenementen - Algemeen - Zomerse Vrijdagen 2019 - Reglement - Principiële goedkeuring.

Het reglement voor de Zomerse Vrijdagen wordt principieel goedgekeurd.

51. Evenementen - Algemeen - Boter- en Kaasfeesten - Intronisatie ridders 2019 - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend om tijdens de Boter- en Kaasfeesten de nieuwe ridders in de Orde van 
de Beuterwaeghe 2019 te introniseren.

52. Evenementen - PR & protocol - Plechtigheid Slag aan de IJzer - 23/10/2019 - Goedkeuring. 

De organisatie van de plechtigheid wordt goedgekeurd.

53. Financiële dienst - 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.

54. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

55. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

56. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 05/03/2019 wordt goedgekeurd.

57. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 25/03/2019 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 25/03/2019 wordt vastgesteld door het college.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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