
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 02/07/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur en onderhoud van werk- en signalisatiekledij 
- Gunning.

De huur van beroepskledij voor 12 jaar wordt gegund.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Stads- en OCMW Gebouwen - Keuringen 
elektriciteit en aardgas  - Goedkeuring lijst leveranciers. 

Goedkeuring wordt verleend aan de lijst van leveranciers. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Gemeentelijke Basisschool Leke - Ontwerper 
"Uitbreiden en verbeteren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs - 
Ereloonnota 2 - Goedkeuring ereloonnota.

Er wordt goedkeuring verleend aan ereloonnota 2.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Oud ontmoetingscentrum Woumen - Opmaak 
sloopopvolgingsplan - Aanstellen deskundige, wijze van gunnen en lijst leveranciers - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om de prijsvraag op te starten. 

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Voetbal Keiem - Vernieuwen veldverlichting - 
Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring. 

Vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd. 

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 19 
- Goedkeuring.

Vorderingsstaat 19 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in mei 2019.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - DDM architectuur - Ereloonnota 5 - Goedkeuring.

Ereloonnota 5 wordt goedgekeurd. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Rommelmarkt Vladslo op 15/09/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Openbare ruimte - Algemeen - Nieuw recyclagepark - Gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning. 

10. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds - Vastlegging project 2019 - Principiële 
goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

11. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling takkenschaar en kleine tractor - Goedkeuring factuur.

De factuur voor herstelling takkenschaar en kleine tractor wordt goedgekeurd.

12. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Verbeteringswerken aan de Stationsstraat - voorlopige 
oplevering - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorlopige oplevering.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2811-3488-0306-8999.

https://www.verifieer.be/code/2811348803068999


13. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Wegmarkering 2019-2023 - Lastenboek, kostenraming 
en lastvoorwaarden - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

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

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 30 
hoogstammige populieren, gelegen te Pervijze - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 30 populieren wordt goedgekeurd. 

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 05/07/2019 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 05/07/2019.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/168 Breken van puin 
voor hergebruik ter plaatse, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11248/B/2017/57 
bouwen van een loods voor landbouwmachines en opslag landbouwgewassen gelegen te 
Nieuwkapelle - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 13/06/2019.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/67 - aanbouwen van 
een veranda, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/65 - ombouwen en 
uitbreiden kloostergebouw en aanleg verharding tot schoolgebouw, gelegen te Woumen - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/70 - wijzigen van de 
loop van de Camardebeek, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/73 - herbouwen van 
de winkel en bouwen van een overdekte stapelplaats, gelegen te Kaaskerke - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/75 - uitbreiden en 
wijzigen van een akkerbouwbedrijf + vervangen van een loods, gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

24. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

25. Woonwinkel - Leegstand - Stad Diksmuide - Leegstandsregister - Beoordeling bezwaarschriften 
van panden opgenomen in het leegstandsregister. 

Tegen de opname in het leegstandsregister kan er binnen een termijn van 30 dagen bezwaar ingediend 
worden. Het college doet uitspraak over dit bezwaar en betekent zijn beslissing aan de indiener 
ervan. 

26. Milieu - Algemeen - Gebruik veld- en luchtdrukkanon, gelegen te Beerst - Goedkeuring.

De aanvraag voor het gebruik van een veld- en luchtdrukkanon wordt goedgekeurd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2811-3488-0306-8999.

https://www.verifieer.be/code/2811348803068999


27. Milieu - Algemeen - Gebruik veld- en luchtdrukkanon, gelegen te Esen - Goedkeuring.

De aanvraag voor het gebruik van een veld- en luchtdrukkanon wordt goedgekeurd.

28. Duurzaamheid - Acties - 'Week van de duurzame gemeente' op 18-25/09/2019 - Deelname - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de deelname van de 2de editie van de ‘Week van de duurzame 
gemeente’. 

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten technische dienst - Aanstelling - 
Goedkeuring.

De jobstudenten in de technische dienst worden aangesteld.

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch beambte onderhoud - Aanstelling - 
Goedkeuring.

De geslaagde kandidaat wordt aangesteld.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature vervanging technisch assistent openbare werken 
specialiteit wegenaanleg - Aktename proces-verbaal en openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open verklaard.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature vervanging technisch assistent gebouwen, facility en 
patrimonium - Aktename proces-verbaal en openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open verklaard.

33. Personeelsdienst - Werving - Vacature halftijdse administratief medewerker burgerzaken - 
Aktename proces-verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

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

34. Personeelsdienst - Werving - Vacature personeelsdeskundige - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

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

35. Personeelsdienst - Werving - Aanstelling administratief medewerker Woonwinkel - Contract 
bepaalde duur - Goedkeuring. 

De openstelling van de vacature voor een administratief medewerker Woonwinkel wordt 
goedgekeurd. 

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

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.

37. Personeelsdienst - Vorming - "Praktijkopleiding: modernisering van de burgerlijke stand" op 
20/09/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan 1 personeelslid.

38. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "LinkedIn Learning platform" - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de IT-dienst.

39. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

40. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een technisch beambte schoonmaak wordt vastgesteld. 

41. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 
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42. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

43. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen

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

44. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Aankoop verkiezingspakket Cevi - Goedkeuring.

De aankoop van een verkiezingspakket wordt goedgekeurd.

45. Cultuurbeleid - Toelagen - Toelage cultuurraad 2018 - Goedkeuring.

De jaarlijkse toelage aan de cultuurraad wordt goedgekeurd

46. Basisonderwijs - Aankopen - Raamcontract schoolmeubilair - Gunning.

De overheidsopdracht wordt gegund.

47. Sportdienst - Algemeen - Afsprakennota tussen stadsbestuur Diksmuide en Sporting Keiem 
voor het gebruik van containerunits - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

48. Sportdienst - Aankopen - Zwembad 'De Pluimen' - Aankoop bodemreiniger door Farys - 
Gunning.

De aankoop van een bodemreiniger voor het nieuw zwembad door Farys wordt goedgekeurd.

49. Evenementen - Algemeen - Feestelijke opening Keiemdorpstraat op 23/08/2019 - Organisatie - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

50. Archiefbeheer - Algemeen - Officiële vernietiging van archiefreeksen zonder waarde - 
Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de officiële vernietiging van archiefreeksen zonder waarde na 
goedkeuring van het Algemeen Rijksarchief Brugge en de werken worden gegund. 

51. Archiefbeheer - Aankopen - Heemkring Rond den Beverinck - Aankoop en plaatsen kunstwerk 
WOI - Weigering.

Er wordt geen goedkeuring verleend aan de aankoop en het plaatsen van een kunstwerk.

52. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - Aanstelling raadsman.

Aanstelling van een raadsman inzake een verzoekschrift op tegenspraak.

53. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

54. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

55. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 21/06/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur dd. De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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