
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 02/04/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Bergruimte verenigingen Nieuwkapelle - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Poetsmachines - Kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs te Leke - Verrekening 3 - 
Intrekking beslissing 19/03/2019 - Goedkeuring.

De goedkeuring van verrekeningsvoorstel 3 van 19/03/2019 wordt ingetrokken.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Gemeentelijke basisschool en 
ontmoetingscentrum Esen - Inbraak- en branddetectie - Kostenraming, wijze van gunnen en lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

5. Mobiliteit - Algemeen - Organisatie Groot Fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde 
leerjaar op 14 en 16/05/2019 - Goedkeuring organisatie.

Goedkeuring wordt verleend.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Groot onderhoud minigraver - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling Cabstar 576BKY - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Algemeen - Sint-Pietersstraat - Zaak Verkinderen - Ereloon Publius - 
Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Algemeen - Levering verticale signalisatie - Goedkeuring totaalsom levering.

Goedkeuring wordt verleend.

10. Openbare ruimte - Aankopen - 3 accu-haagscharen met toebehoren en 2 benzine aangedreven 
handbladblazers voor de dienst openbare ruimte - Gunning.

De aankoop van de machines wordt gegund.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/11 wijzigen van 
bestaande vergunning (wijzigen volumes, gevelindeling en materialen) en bouwen bijkomende 
fietsenstalling, gelegen te Diksmuide - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.



12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/13 plaatsen van 
tuinhuis en scheidingsmuur en aanleggen verharding, gelegen te Beerst - Sluiten openbaar 
onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/13 plaatsen van een 
elektriciteitscabine, gelegen te Nieuwkapelle - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/1247/1/E/7 
aanvraag tot omgevingsvergunning: OV: wijzigen en uitbreiden van een varkensbedrijf gelegen 
te Vladslo - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 21/03/2019.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/6316/B/OV2018/ 
245 uitbreiden van de woning, gelegen te Oudekapelle - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/82 overkappen van 
het terras, gelegen te Leke - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11871/B/OV2018/ 
244 bestemmingswijziging van permanente woning naar vakantiewoning, gelegen te Vladslo - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/2065/B/OV2018/ 
250 herbouwen van een woning na slopen bestaande bebouwing, gelegen te Keiem - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/9 wijzigen van de 
gevel, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/16 - exploiteren van 
een motoherstelplaats, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

De melding wordt geakteerd. 

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/9509/B/OV2018/ 
251 plaatsen van reclame op de vensters en banner op de gevel, gelegen te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/41 plaatsen van een 
ondergrondse propaangastank, gelegen te Esen - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

23. Duurzaamheid - Acties - Herbruikbare bekers - Aankoop van 10.000 herbruikbare bekers via 
groepsaankoop Provincie West-Vlaanderen - Goedkeuring.

Het stadsbestuur gaat over tot de aankoop van 10.000 herbruikbare bekers via de groepsaankoop van 
de Provincie West-Vlaanderen.

24. Duurzaamheid - Acties - Energieke dorpen - Leaderproject - Verlenging met 1 jaar - 
Goedkeuring.



Energieke dorpen is een project in samenwerking met de gemeenten Poperinge, Veurne, Diksmuide 
en Provincie West-Vlaanderen. Er wordt 1 jaar extra gevraagd voor het project zonder extra 
budget. 

25. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp - Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Cambodja wordt goedgekeurd. 

26. Personeelsdienst - Algemeen - Monitorenstatuut - Sportvijver/Paasvakantie - Goedkeuring.

De monitoren voor de sportvijver en paasvakantie worden aangesteld.

27. Personeelsdienst - Werving - Dienst burgerzaken - Openverklaring administratief medewerker 
- Goedkeuring.

Naar aanleiding van een pensionering wordt de functie van administratief medewerker open 
verklaard.

28. Personeelsdienst - Werving - Dienst communicatie - Openverklaring communicatiedeskundige 
- Goedkeuring.

Naar aanleiding van een pensionering wordt de functie van communicatiedeskundige open verklaard.

29. Personeelsdienst - Werving - Aanpassen RPR - Laatstejaarsstudenten - Goedkeuring.

Het uitbreiden van de toelatingsvoorwaarden voor laatstejaarsstudenten wordt goedgekeurd.

30. Personeelsdienst - Werving - Dienst gebouwen, facility en patrimonium - Vaststelling 
definitieve ongeschiktheid technisch assistent - Goedkeuring.

Naar aanleiding van de gezondheidsbeoordeling door de preventieadviseur-geneesheer wordt 
overgegaan tot een akkoordverklaring met de definitieve arbeidsongeschiktheid.

31. Personeelsdienst - Werving - Dienst gebouwen, facility, patrimonium - Openverklaring 
technisch assistent - Goedkeuring.

Naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid wordt de functie van technisch assistent open 
verklaard.

32. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Pathologie van gebouwen" op 21/05/2019 - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan 2 personeelsleden tot deelname aan de opleiding.

33. Secretariaat - Algemeen - Begeleiding workshops en gesprekstafels meerjarenplan - Gunning. 

De opdracht wordt gegund.

34. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Jaarvergadering op 29/05/2019 om 19 uur - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

35. Secretariaat - Intercommunales - WVI - Algemene Vergadering op 27/06/2019 om 18.30 uur - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

36. OCMW - Algemeen - Gezonde Gemeente - Charter 2019-2024 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

37. OCMW - Algemeen - Lokale gezondheidsenquête - Oproep - Goedkeuring organisatie.

Goedkeuring wordt verleend.

38. Informaticadienst - Aankopen - Intern reglement inzake de aan bestuursleden ter beschikking 
gestelde mobiele apparatuur - Goedkeuring.

Het intern reglement inzake de ter beschikking gestelde mobiele apparatuur aan bestuursleden wordt 
goedgekeurd.



39. Lokale economie - Algemeen - RESOC - Begeleidingstraject digitalisering V-ICT-OR - 
Goedkeuring.  

Er wordt goedkeuring verleend om in te stappen in het gratis begeleidingstraject rond digitalisering 
door V-ICT-OR. 

40. Cultuurbeleid - Algemeen - Project AmuseeVous als vervolgproject Howest jongeren en cultuur  
- Goedkeuring

De samenwerking met AmuseeVous wordt goedgekeurd.

41. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Aankoop instrumenten - Gunning.

Het instrumentarium van Kadens breidt uit met 1 marimba en 1 digitale piano. 

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 7/24 tijdelijk onderwijzer vanaf 18/03/2019 tot 
en 05/04/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 2/24 tijdelijk onderwijzer vanaf 18/03/2019 tot 
en 05/04/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

44. Basisonderwijs - Vorming - Kangoeroeklas - Professioneel omgaan met hoogbegaafde 
leerlingen in het basisonderwijs' op 07/06/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

45. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Update aangekochte en overzicht 
resterende aankopen (sport)materialen door Farys - Gunning.

De resterende aankopen van (sport)materialen door Farys voor het nieuwe sportcomplex De Pluimen 
worden gegund.

46. Jeugddienst - Toelagen - Project De Sleutel - Betaling aandeel werkingskosten dienstjaar 2018 - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de betaling van het aandeel werkingskosten.

47. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Paasfoor 2019 - Overname contracten - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de overname van 2 contracten tijdens de Diksmuidse Paasfoor 2019. 

48. Evenementen - Algemeen - Boterhalle - Alternatieve locatie tentoonstelling Rubensvrienden - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan een alternatieve locatie voor een tentoonstelling. 

49. Evenementen - Algemeen - Boterhalle - Klachtenmail KLJ - Goedkeuring.

50. Evenementen - Algemeen - Boter- en Kaasfeesten op 10/06/2019 - Organisatie, kostenraming 
en logistiek - Goedkeuring.

De organisatie en kostenraming van de Boter- en Kaasfeesten 2019 worden goedgekeurd.

51. Financiële dienst - Algemeen - Btw-controle - Correctieopgave - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

52. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

53. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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



54. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 26/03/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester
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