
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 01/10/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Gemeentelijke basisschool en 
ontmoetingscentrum Esen - Vernieuwen brandmeldcentrale - Gunning. 

De opdracht wordt gegund.

2. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 20/09/2019 - Aktename 
verslag.  

Akte wordt genomen van het verslag.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud Yanmar - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/176 exploiteren van 
een landbouwloonwerkbedrijf + bouwen van een nieuwe loods en aanleggen van verharding, 
gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/180 bouwen van 
een alleenstaande woning na slopen bestaande woning, gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/221 afbreken van 
de bestaande veranda en vervangen door veranda over de volledige breedte achtergevel, 
gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/179 bouwen van 
een schapenstal, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/172 exploiteren van 
een rundveehouderij, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/165 wijzigen van 
bestemming van "solitaire vakantiewoning" naar "woning met vakantielogies", gelegen te 
Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/171 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: verbouwen bedrijfsgebouw - Aktename besluit Deputatie.
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Aktename van het besluit van de deputatie van 19/09/2019.

13. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Organisatie 11.11.11-actie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring geven tot de organisatie van de 11.11.11-actie.

14. Preventie - Verslagen - Maandverslag juni en juli-augustus 2019 in toepassing van de 
welzijnswet - Goedkeuring en aktename risico's.

Het maandverslag preventie IDPBW van juni en juli-augustus 2019 wordt goedgekeurd en er wordt 
akte genomen van de risico's.

15. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent wegenaanleg - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de vaststelling van de selectiecommissie.

16. Personeelsdienst - Werving - Vacature planner/personeelsdeskundige - Openverklaring en 
bekendmaking - Goedkeuring.

De vacature van planner/personeelsdeskundige wordt open verklaard.

17. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur basisonderwijs - Bekendmaking en 
samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de bekendmaking van de vacature en samenstelling van de 
selectiecommissie.

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

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

19. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

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

20. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

21. Secretariaat - Intercommunales - Efin nv - Algemene Vergadering op 12/12/2019 om 17.30 uur 
- Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 12/12/2019 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

22. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving - Goedkeuring.

Drie burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt hun nieuwe 
hoofdverblijfplaats op te sporen.

23. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Hernieuwingen concessies begraafplaatsen 
Diksmuide en Esen - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring gegeven om de concessies op de begraafplaatsen van Diksmuide en Esen te 
hernieuwen.

24. Grafische dienst - Aankopen - Kopiepapier - Goedkeuring lastenboek, kostenraming, 
gunningwijze en lijst leveranciers.

Er wordt goedkeuring verleend aan het  bestek en de aan te schrijven leveranciers  om papier aan te 
kopen voor het werkingsjaar 2020.

25. Cultuurcentrum - Zebra - Evaluatieverslag van Zebra eva vzw en nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Zebra eva vzw en Stad Diksmuide - Principiële 
goedkeuring.
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Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

26. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Mutatie leerkracht woordkunst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontslag voor 8 uur/week van de leerkracht woordkunst wegens 
mutatie naar StapWest Veurne.

28. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer in het 
lerarenplatform basisonderwijs vanaf 01/10/2019 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

29. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 16/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

30. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer in het 
lerarenplatform basisonderwijs vanaf 01/10/2019 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

31. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 06/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

32. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 16/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

33. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 06/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

34. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 16/09/2019 en 
24/09/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

35. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 06/09/2019 en 
24/09/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer van 
02/09/2019 tot en met 03/09/2019 en van 05/09/2019 tot en met 06/09/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Tijdelijk andere opdracht als 24/24 onderwijzer vanaf 
01/09/2019 tot en met 31/12/2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verlofstelsel tijdelijk andere opdracht voor een leerkracht.

38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 20/24 tijdelijk onderwijzer via het 
werkingsbudget  en als 6/36 tijdelijke ICT-coördinatoranaf 01/09/2019 tot en met 31/12/2019 
.

De aanstelling wordt goedgekeurd

39. Basisonderwijs - Vorming - Netwerk begrijpend lezen op 09/10/2019, 06/11/19, 11/12/19 en 
29/01/20 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

40. Basisonderwijs - Vorming - Vorming 'Twee leraren voor de klas' - Goedkeuring.
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De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 2 leerkrachten.

41. Basisonderwijs - Vorming - Sportdag 1ste graad op 17/09/2019 en deelname aan activiteit 
zeeklas Keiem op 23/09/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de sportdag en zeeklas wordt goedgekeurd.

42. Basisonderwijs - Vorming - Vorming 'Stem in de kleuterklas' op 03/03/2020 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor twee leerkrachten.

43. Basisonderwijs - Vorming - 'Stem lager' op 14/01/2020 en 24/03/2020 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 3 leerkrachten.

44. Basisonderwijs - Vorming - Klasbezoeken 'Ons huis' te Ronsele - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

45. Basisonderwijs - Vorming - 'Inleefdag doven en slechthorenden' - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 2 leerkrachten.

46. Basisonderwijs - Vorming - 'Nieuwe autoriteit: Een andere aanpak om met moeilijk 
leerlinggedrag om te gaan' op 11/10/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

47. Jeugddienst - Algemeen - Evaluatie Sunbeam 2019 - Organisatie 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de evaluatie Sunbeam 2019 en de organisatie van Sunbeam 2020.

48. Jeugddienst - Acties - Ontbijt 'Dag van de jeugdbeweging' op 18/10/2019 - Goedkeuring en 
gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie ontbijt 'Dag van de jeugdbeweging' op 18/10/2019.

49. Toerisme - Algemeen - Filmproject 'A War of Their Own' - Participatie - Financiële inbreng - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de financiële inbreng voor het Filmproject "A War of Their Own".

50. Toerisme - Aankopen - Opstart drukwerk toerisme 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opstart van het drukwerk voor toerisme 2020.

51. Financiële dienst - Algemeen - Organisatie algemene verkoop - Vaststellen data kijkdag en 
afhaaldag - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

52. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Opmaak kohier van de belasting op verwaarloosde 
gebouwen en terreinen - Dienstjaar 2019. 

Er wordt goedkeuring gegeven aan de bijgevoegde lijst voor de opmaak van het kohier inzake belasting 
op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 2019.

53. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op onbebouwde bouwgronden in 
woongebied en onbebouwde kavels - Belastingjaar 2018 kohierartikels 72, 73, 74, 75, 76 en 77.

Het bezwaarschrift over de belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde 
kavels over het dienstjaar 2018 kohierartikels 72, 73, 74, 75, 76 en 77 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

54. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op het 
exploiteren van een toeristisch logies - Belastingjaar 2020-2025 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het reglement. het dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

55. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.
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De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden uitvoerbaar 
verklaard.

56. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

57. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 24/09/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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Handtekening(en) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5998-1119-6866-3504.

https://www.verifieer.be/code/5998111968663504

		Johanna Gilberte Verhaeghe
	2019-10-03T15:56:47+0200
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Lies An Laridon
	2019-10-04T11:54:13+0200
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




