
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 09/04/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en dorpshuis" - Lastenboek, 
kostenraming, wijze van gunnen - Principiële goedkeuring. 

Principiële goedkeuring wordt verleend.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering schoonmaakmiddelen en -
materialen via Creat - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om gedurende 1 jaar de schoonmaakmiddelen en -materialen aan te 
kopen via Creat. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Voetbal Keiem - Slopen bestaand gebouw - 
Gunning.

De opdracht voor het slopen van het douchegebouw en voorzien van fundering wordt gegund.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Herstructurering gemeentelijke 
basisschool Keiem - Aanstellen landmeter - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

5. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement tot 
de bepaling van de grenzen van zone 30 en woonerven - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Vervangen onherstelbare verlichtingspunten op diverse 
plaatsen - Goedkeuring offerte.

De offerte voor vervangen onherstelbare verlichtingspunten wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud ACN074 - Goedkeuring factuur.

De factuur voor onderhoud van de vrachtwagen wordt goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Algemeen - Regeneratie voetbalterrein Nieuwkapelle 2019 - Gunning.

9. Openbare ruimte - Aankopen - Wisselstukken voor herstel klim- en klautertoestel speelplein 
Fernande Verstraeteplein te Diksmuide - Gunning.

De aankoop wordt gegund.

10. Openbare ruimte - Aankopen - Vegen van straatgoten en fietspaden, dienstjaar 2019 – Gunning. 

Het vegen van straatgoten en fietspaden, dienstjaar 2019, wordt gegund.

11. Openbare ruimte - Begraafplaatsen - Renovatie paden diverse begraafplaatsen - 
Vorderingsstaat 4 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 4 wordt goedgekeurd.

12. Openbare ruimte - Groenaanleg - Aanleg publieke ruimte wijk Lange Veldstraat - Fase 2 - 
Goedkeuring voorontwerp.

Het voorontwerp wordt goedgekeurd.



13. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Vorderingsstaat 17 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 17 wordt goedgekeurd.

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

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/24 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Kaaskerke - Sluiten 
openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - 32003/10914/B/2016/298 
aanvraag tot vergunning: regulariseren van schuur en omgevingsaanleg voor paardenfokkerij, 
gelegen te Nieuwkapelle - Aktename besluit Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Aktename van het besluit van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 08/01/2019.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
12/04/2019 - Omgevingsvergunningsaanvraag - POVC.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 12/04/2019.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/3 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: OV: plaatsen propaangastank in een gemengd landbouwbedrijf, gelegen 
te Sint-Jacobskapelle - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 28/03/2019.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/86 uitbreiden van 
de bijkeuken, gelegen te Pervijze - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/89 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: exploiteren van een inrichting voor het boren van een 
grondwaterwinningsput en bijhorende proefpompingen, gelegen te Woumen - Aktename 
besluit Departement Omgeving.

Aktename van het besluit van het Departement Omgeving van 02/04/2019.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/29 aanpassen 
bestaande verharding, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/83 uitbreiden en 
wijzigen van een varkenshouderij + nieuwe loods, aanleggen verharding en rooien bomen, 
gelegen te Leke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/10 aanleggen 
verharding, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/24 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Kaaskerke - Advies voor 
deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/28 plaatsen van een 
steiger op de IJzer, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd.



26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Onroerend Erfgoed - Melding - Vanhulle-Neirinck 
- Vernieuwen van toegangspad en pad rond de woning - Aktename melding.

Aktename van de melding.

27. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Aktename actualisatie 2019.

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden toe te voegen aan het leegstandsregister. 

28. Milieu - Algemeen - Beheerplan Oudlandpolders Lampernisse - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

29. 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.

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature jeugdwerker - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

31. Personeelsdienst - Werving - Reinigingsdienst - Openverklaring technisch beambte - 
Goedkeuring.

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

32. Personeelsdienst - Werving - Vervanging van een technisch assistent openbare ruimte 
specialiteit groen - Goedkeuring.

Naar aanleiding van een pensionering wordt er overgegaan tot een nieuwe aanwerving en wordt 
hiertoe de functie open verklaard. 

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

34. Personeelsdienst - Vorming - Wetgeving kappen en planten van bomen op 08/10/2019 - 
Toelating.

2 personeelsleden krijgen de toelating tot deelname aan de opleiding.

35. Secretariaat - Algemeen - Inbinden notulen gemeenteraad en college van burgemeester en 
schepenen 2018 - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend.

36. Secretariaat - Intercommunales - TMVS dv - Algemene jaarvergadering op 11/06/2019 om 18 
uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

37. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Intentieverklaring - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de intentie om de deelname in de opdrachthoudende vereniging 
IVVO verder te zetten na 09/11/2019 voor een nieuwe periode van 18 jaar.

38. Secretariaat - Vertegenwoordigers - ERSV West-Vlaanderen vzw - Aanduiden van een 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de legislatuur 2019-2024 - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. 

39. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - 26/05/2019 - Wijziging aanstelling personeel 
hoofdbureau - Goedkeuring.

De wijziging van aanstelling van personeel voor het hoofdbureau wordt goedgekeurd.



40. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatie - Advertentiecampagne 2019 - 
Goedkeuring.

De verschillende advertentiebudgetten binnen de stadsdiensten worden gebundeld. Om in te kunnen 
spelen op opportuniteiten en creatieve ingevingen in de loop van de te voeren promotie-
campagnes, wordt geen volledige mediacampagne meer vastgezet vanaf het begin van het jaar. 
Per evenement wordt binnen het voorziene budget een variabele communicatiemix gehanteerd. 
Hiervoor wordt telkens samengewerkt met de partner die daar op dat ogenblik best geschikt voor 
lijkt. 

41. Informaticadienst - Aankopen - Opstart migratie servers naar Fluvius Datacenter - Huur - 
Goedkeuring.

De huur wordt goedgekeurd. 

42. Informaticadienst - Aankopen - Laptops technici CC Kruispunt - Goedkeuring Factuur.

De aankoop wordt goedgekeurd.

43. Informaticadienst - Aankopen - Iphones - Goedkeuring factuur.

De aankoop wordt goedgekeurd.

44. Cultuurcentrum - Algemeen - CC Kruispunt - Dringende herstelling trekkenwand - Goedkeuring 
factuur.

Goedkeuring wordt verleend.

45. Basisonderwijs - Aankopen - Raamcontract schoolmeubilair - Wijziging datum indienen offertes 
- Lijst leveranciers - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

46. Sportdienst - Toelagen - Toekenning subsidie ter ondersteuning kwalitatieve uitbouw van 
sportverenigingen werkingsjaar 2017-2018 en subsidie 2018 ter stimulering professionalisering 
jeugdsportbegeleiding - Goedkeuring.

De werkingstoelage 2017-2018 en de jeugdsporttoelage 2018 wordt toegekend aan een 
ruitersportvereniging.

47. Jeugddienst – Jeugddienst - Resultaten enquête Blokkot - Gewijzigde afsprakennota - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de gewijzigde afsprakennota.

48. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetaling startpremie aanvraag onthaalouder - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

49. Evenementen - Algemeen - Kaaifeesten op 06/07/2019 - Organisatie en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

50. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2018. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2018 wordt goedgekeurd. 

51. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Renovatienota - Aanvraag goedkeuring 
renovatienota.

De renovatienota van 14/03/2019 wordt goedgekeurd.

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 02/04/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon


