
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 24/09/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Kerstboomverbranding Woumen op 11/01/2020 - 
Vraag tot plaatsen levende kerststal en aanbrengen kerstverlichting in bomen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Stads- en OCMW-gebouwen - Keuringen 
elektriciteit en aardgas  - Gunning. 

Goedkeuring wordt verleend om de opdracht te gunnen. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Sportcomplex - Advies concessie cafetaria - 
Ereloon Publius - Goedkeuring factuur.

Goedkeuring wordt verleend aan de factuur.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming gesloten ruwbouw en afwerking - Vorderingsstaat 12 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 12.

5. Mobiliteit - Verkeer - Plaatsing bewegwijzering op gewestwegen Sportpark/zwembad De 
Pluimen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plaatsen van bewegwijzering naar het sportpark/zwembad De 
Pluimen. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Dag van de Veiligheid (wijziging) op 03/10/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Stadstrail op 06/10/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wielerwedstrijd Grote Prijs Argenta op 
28/09/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Autotuning ten voordele van mugheli op 
05/10/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhouds- en renovatiewerken wegen 2018: Bien 
Acquisstraat & Viconiastraat in het kader van het plattelandsfonds 2018 - Voorlopige 
oplevering - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorlopige oplevering.

11. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop dolomiet 0/5 voor onderhoud petanquepleinen - 
Goedkeuring. 

De aankoop van dolomiet 0/5 wordt goedgekeurd.
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12. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg fietspaden/rioleringswerken Schoorbakkestraat 
N302 - deel: Stuivekenskerkestraat-IJzerdijk - Ontwerpdossier, kostenraming en wijze van 
gunnen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

13. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Raamovereenkomst voor heraanleg of herstel van 
beschadigde voetpaden, opritten en wegen - Aanneming Verkinderen - Vorderingsstaat 4 - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4.

14. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Plattelandsfonds 2015 - Zadelstraat en Oude Dorpstraat 
- Definitieve oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de definitieve oplevering.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Vestigingsaanvraag Bedrijventerrein 
Kaaskerke Zuid - Advies.

Gunstig advies wordt verleend.

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

Er wordt toelating gegeven voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de 
aanvragende notaris.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 27/09/2019 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 27/09/2019.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/164 plaatsen van 
een tuinhuis, gelegen te Beerst - Verlenen vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/163 herbouwen 
zonevreemde woning en functiewijziging naar vakantielogies, gelegen te Nieuwkapelle - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/217 verbouwen 
voorgevel, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/218 creëren van een 
dakuitbouw, gelegen te Diksmuide - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/209 - wijzigen van 
vergunde bouwaanvraag: inrichting gelijkvloers wijzigt, gelegen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.
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De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/133 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een 
varkenshouderij + bouwen kraamstal met biobed, een loods met quarantainestal, 
berging/garage en pergola en uitbreiden foliebassin - Aktename besluit Deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 12/09/2019.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/257 exploiteren van 
een tijdelijke bronbemaling, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/169 bouwen van 
stal voor weidedieren, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

27. Milieu - Dierenwelzijn - Reglement bestrijding overlast door katten - Principiële goedkeuring.

De stad is verplicht om een diervriendelijk plan op te stellen en uit te voeren voor de bestrijding van 
overlast door zwerfkatten. Hiervoor wordt een reglement opgemaakt. Principiële goedkeuring 
wordt verleend.

28. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Uganda - Goedkeuring.

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

29. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Burkina Faso - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Burkina Faso wordt goedgekeurd. 

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature helpdeskmedewerker - Openverklaring en 
bekendmaking - Goedkeuring.

De vacature van helpdeskmedewerker wordt open verklaard.

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

De jobstudenten in het stedelijk zwembad worden aangesteld.

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

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

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Weigering.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt niet goedgekeurd.

34. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Toelating.

Een medewerker krijgt de toelating om onbetaald verlof op te nemen.

35. Personeelsdienst - Vorming - Trefdag "burgerbegrotingen in de praktijk" - 01.10.2019 - 
Toelating.

Er wordt toelating verleend voor de vorming aan 1 personeelslid.

36. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren 2019-2020" - 
S. Anzempamber - Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend voor de vorming aan 1 personeelslid.

37. Personeelsdienst - Vorming - Studiebezoek aan Oudenaarde op 08/10/2019 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan 2 personeelsleden tot deelname aan het studiebezoek.
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38. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

39. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Statutenwijziging - Principiële goedkeuring.

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

40. Secretariaat - Intercommunales - Infrax West - Buitengewone Algemene Vergadering op 
09/12/2019 - Agenda, statutenwijzigingen en vaststelling mandaat vertegenwoordiger - 
Principiële goedkeuring.

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

41. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve inschrijving - Goedkeuring.

Twee burgers worden ambtshalve ingeschreven, gezien ze verzuimd hebben om aangifte te doen van 
hun adreswijziging.

42. Interne en externe communicatie - Algemeen - Uitgave infogids - Goedkeuring.

De vorige editie van de infogids dateert van 2016. Omdat er een nieuw stadsbestuur is, alsook andere 
veranderingen en nieuwigheden, willen we een nieuwe uitgave lanceren. Er wordt goedkeuring 
verleend.

43. Interne en externe communicatie - Algemeen - Gunning druk katern en extra brochures 
sportcomplex De Pluimen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven.

44. Informaticadienst - Aankopen - Verlenging supportcontract Fortinet firewall - Goedkeuring 
Factuur.

De factuur voor de verlenging van het supportcontract van de firewall wordt goedgekeurd. 

45. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Viering 50 jaar academie - Goedkeuring.

De organisatie van de viering 50 jaar academie wordt goedgekeurd.

46. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanvraag onbetaald ouderschapsverlof - 
Goedkeuring.

De leerkracht piano krijgt onbetaald ouderschapsverlof toegekend. 

47. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanvraag mutatie leerkracht viool - Goedkeuring.

De leerkracht viool krijgt 1 uur/week uitbreiding bij Kadens om reden van mutatie van Stap West 
Veurne naar Diksmuide.

48. Basisonderwijs - Aankopen - Aankoop bordboeken en differentiatiemodule voor het schooljaar 
2019-2020 - Goedkeuring.

De aankoop wordt goedgekeurd.

49. Toerisme - Algemeen - Samenwerking met Westtoer 2020-2025 - Goedkeuring.

De voortzetting van de samenwerking met Westtoer van 2020 tot 2025 wordt goedgekeurd.

50. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 74.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2018 
kohierartikel 74 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3176-6723-3105-9605.

https://www.verifieer.be/code/3176672331059605


51. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 23.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2018 kohierartikel 23 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

52. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 kohierartikels 46, 49, 50 en 51.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2018 
kohierartikels 46, 49, 50 en 51 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanslagen 
worden verminderd tot 400 euro.

53. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 59.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2018 kohierartikel 59 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

54. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 30.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2018 
kohierartikel 80 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

55. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 4.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2018 kohierartikel 4 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

56. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikels 1 en 2.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2018 kohierartikel 1 en 2 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

57. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

58. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

59. Verslag vorige zitting - Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 17/09/2019 wordt goedgekeurd.

60. Mededelingen - Mededelingen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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