
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 14/05/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Administratief centrum - Nieuwe 
vergaderruimte en kantoorruimte - Gunning - Gunning.

De werken werden gegund. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
De Kring te Keiem - Stookplaatsrenovatie - kostenraming, gunningwijze en lijst leveranciers - 
Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis zolder - 
Inrichten tentoonstellingsruimte - Aanstellen ontwerper - Lastenboek, kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst dienstverleners - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen en lijst van 
dienstverleners. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wielerwedstrijd Vladslo op 07/09/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Dag van de buren Barbeelstraat op 24/05/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Straatfeest Mariastraat op 30/06/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kaaifeesten op 06/07/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gemeenteweg:  IJzerdijk - Principiële goedkeuring.

De tonnagebeperking op de IJzerdijk met uitgezonderd plaatselijk verkeer wordt uitgebreid met een 
uitzondering voor landbouwvoertuigen. Daarnaast wordt het voetpad thv de parking aan de 
IJzertoren verduidelijkt. 

9. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gewestweg N369 De Breyne Peellaertstraat - Principiële goedkeuring.

Het aanvullend reglement wordt vastgesteld.

10. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gewestweg N35 Veurnestraat - Principiële goedkeuring.

Er wordt voorgesteld tot het plaatsen van de een parkeerplaats voor mindervaliden.

11. Openbare ruimte - Aankopen - Potgrond voor éénjarig plantgoed dienstjaar 2019 - Goedkeuring 
en gunning. 

De aankoop van potgrond wordt gegund.



12. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop voetgangersbrug Reigersvliet - Goedkeuring factuur.

Goedkeuring wordt verleend.

13. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Vorderingsstaat 18 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 18 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 - 2019/72 bouwen van een 
woning, gelegen te Diksmuide - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/64 verbouwen van 
een woning, gelegen te Leke - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/63 exploiteren van 
een recyclagepark, gelegen te Diksmuide - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/5 bouwen van een 
eengezinswoning, tuinberging en loods voor opslag, gelegen te Vladslo - Sluiten openbaar 
onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/85 Uitbreiden en 
wijzigen van een varkenshouderij + uitbreiden zeugenstal, gelegen te Lampernisse - Sluiten 
openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/87 hernieuwen, 
uitbreiden, wijzigen, toevoegen van een rundvee-, varkens- en pluimveehouderij + plaatsen 
elektriciteitscabine en bouwen van een pluimveestal, gelegen te Pervijze - Sluiten openbaar 
onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
24/05/2019 - Omgevingsvergunningsaanvraag - POVC.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 24/05/2019.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/60 - Uitbreiden van 
de woning, gelegen te Woumen - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/34 - herbouwen van 
een loods, gelegen te Lampernisse - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/61 - plaatsen van 
een sectionale poort, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.



25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/66 regulariseren 
rooien van 2 bomen, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11887/B/OV2018/ 
283 bouwen van 5 ééngezinswoningen met bijhorende garages, gelegen te Keiem - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11850/B/OV2018/ 
269 bouwen van 3 gekoppelde ééngezinswoningen en garage na afbraak bestaande woning, 
gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/2579/B/OV2018/ 
286 renoveren van de historische pastoriesite Leke - fase I: het inrichten van loftwoning in de 
zolderruimte, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

30. Personeelsdienst - Algemeen - Stage via project Duoday van de VDAB - Toelating.

Toelating wordt verleend aan 2 personen om op 1 dag mee te werken als stagiair op 16/05/2019.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten sportdienst - Aanstelling - Goedkeuring.

De jobstudenten in het stedelijk zwembad worden aangesteld.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider openbare reiniging - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

33. Personeelsdienst - Werving - Aanstelling administratief medewerker Woonwinkel - Vervanging 
- Goedkeuring. 

De vervanging van de administratief medewerker Woonwinkel  wordt goedgekeurd. 

34. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte groen - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

35. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent gebouwen/onderhoudsman - 
Afsluiten kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

36. Personeelsdienst - Vorming - WinVorm op 14/05/2019 - Goedkeuring.

De goedkeuring tot deelname aan vorming wordt verleend aan 2 personeelsleden. 

37. Secretariaat - Algemeen - Aankoopcentrale stadsbestuur Brugge - Raamovereenkomst 
postdiensten - Toetreding - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
raad. 

38. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Algemene Vergadering op 18/06/2019 - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.



Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

39. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Algemene 
vergadering 18/06/2019 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring 
agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

40. Secretariaat - Intercommunales - Infrax West - Algemene Vergadering op 24/06/2019 - 
Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

De agenda voor de Algemene Vergadering van Infrax West op maandag 24/06/2019 om 18 uur werd 
goedgekeurd en het mandaat van de vertegenwoordiger werd vastgesteld.

41. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Algemene jaarvergadering op 21/06/2019 om 15 
uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

42. Secretariaat - Vertegenwoordigers - VVOG vzw - Algemene Vergadering op 06/06/2019 om 
10.30 uur - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 06/06/2019 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

43. Secretariaat - Vertegenwoordigers - De Lijn - Algemene Vergadering op 28/05/2019 om 18 uur 
- Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 28/05/2019 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

44. Interne en externe communicatie - Algemeen - Visietekst participatie - Principiële goedkeuring.

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht ons een participatiereglement op te maken. De visietekst 'kijk op 
participatie' wordt principieel goedgekeurd als uitgangspunt voor dit participatiereglement. Het 
ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

45. Interne en externe communicatie - Algemeen - Adviesraden en overleggroepen - Afspraken en 
timing - Principiële goedkeuring.

Het decreet lokaal bestuur stelt weinig regels op inzake inspraak. Uiteraard moeten lokale besturen 
inspraak organiseren van inwoners en doelgroepen. Maar de gemeente- en OCMW-raad krijgen 
lokale autonomie voor de manier waarop en over welke onderwerpen het gaat. Daarbij houdt het 
lokaal bestuur rekening met de sectorale wetten en decreten. Principiële goedkeuring wordt 
verleend aan de afspraken en timing.

46. Informaticadienst - Aankopen - Toetreding tot het platform 'Academic software' en aankoop 
domeinnaam gbsdiksmuide.be - Gunning.

De aankoop wordt goedgekeurd.

47. Cultuurbeleid - Algemeen - UiT op zondag - Kiosk op Grote Markt - Goedkeuring.

De organisatie van de concerten op en rond de kiosk op zondagochtenden in het hoogseizoen wordt 
goedgekeurd.

48. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Boeken voor doorverkoop - Goedkeuring en gunning.

In Kadens worden jaarlijks hand-en oefenboeken aangekocht voor doorverkoop aan de leerlingen. Bij 
groepsaankoop krijgen we de boeken aan een voordelige prijs. Goedkeuring wordt verleend aan 
de aankoop en de gunning.

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer in het 
lerarenplatform basisonderwijs en dit vanaf 25/04/2019 ten laatste eindigend op 30/06/2019 - 
Goedkeuring.



De aanstelling wordt goedgekeurd.

50. Sportdienst - Algemeen - Mivos - Jaarverslag met rekening 2018 - Jaarprogramma met budget 
2019 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de jaarrekening 2018 en het budget 2019 van Mivos, de 
burensportdienst waarvan Diksmuide lid is.

51. Jeugddienst - Algemeen - Ondersteuning Diksmuidse speelpleinwerkingen vzw's - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

52. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2019. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

53. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring. 

Goedkeuring wordt verleend en het kohier wordt uitvoerbaar verklaard.

54. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Diksmuide - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

55. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Vladslo - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

56. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Nieuwkapelle - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

57. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Stuivekenskerke - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

58. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Jacobskapelle - Jaarrekening dj 2018 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

59. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Oudekapelle - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

60. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Pervijze - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

61. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Oostkerke - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

62. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Leke - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

63. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Keiem - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

64. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Esen - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies gegeven.

65. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Woumen - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

66. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Kerkfabriek Beerst - Jaarrekening dj 2018 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.



67. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

68. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 07/05 en 09/05/2019 wordt goedgekeurd.

69. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 27/05/2019 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 27/05/2019 wordt vastgesteld door het college.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon


