
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 08/10/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Oud ontmoetingscentrum Woumen - Opmaak 
omgevingsvergunning sloop - Aanstellen deskundige - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om de deskundige voor indienen omgevingsvergunning sloop aan te 
stellen. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 22 
- Goedkeuring.

De vorderingsstaat 22 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in augustus 2019.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming technieken - Verrekening 1-6 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1-6 technieken.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
De Kring te Keiem - Stookplaatsrenovatie - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

5. Mobiliteit - Algemeen - Samenstelling van de nieuwe projectstuurgroep PSG - Principiële 
goedkeuring.

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

6. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud 1BXW691 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2019 - 
Vorderingsstaten 14 tot en met 17 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 14 tot en met 17 worden goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Infrastructuurwerken verkaveling 'Hendrik 
Consciencestraat' te Beerst - Proces-verbaal van voorlopige oplevering - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 
Omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van de zuidwestelijke omleiding, N35f 
Diksmuide + vegetatiewijziging - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 11/10/2019 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 11/10/2019.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/225 bouwen van 
twee eengezinswoningen, gelegen te Leke - Verlenen vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/226 bouwen van 
twee eengezinswoningen, gelegen te Leke - Verlenen vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/183 aanleggen 
publieke ruimte Schependomstraat rond groepsbouw, gelegen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/230 verbouwen van 
handelspand met functiewijziging woning naar handelspand en bouwen 2 appartementen, 
gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/234 wijzigen van 
aantal woonentiteiten, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/182 verbouwen 
woning + bouwen nieuwe carport en open constructie, gelegen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/220 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: wijzigen en uitbreiden (grondwaterwinning) van een melkveebedrijf - 
Aktename besluit Deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 26/09/2019.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/219 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij + 
uitbreiden van een landbouwloods en bouwen van een hoogspanningscabine  - Aktename 
besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 26/09/2019.

20. Milieu - Algemeen - Uitvoering werken Dodengang - Inname standpunt.

De factuur voor het uitvoeren van dringende werken aan het drugslabo in café De Dodengang wordt 
niet goedgekeurd maar doorgestuurd naar de civiele bescherming.

21. Duurzaamheid - Algemeen - Drinkwatertappunten - Aanbod van de Watergroep - Goedkeuring.

Elke gemeentevennoot van de Watergroep krijgt een aantal gratis tappunten en kan mits betaling extra 
drinkwatertappunten.  

22. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.

1 stagiair krijgt de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst toerisme wordt goedgekeurd.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders openbare reiniging en afvalbeheer 
- Aktename proces-verbaal - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De vacature wordt opnieuw opgesteld.
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26. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit groen  - 
Aktename proces-verbaal - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De vacature wordt opnieuw opgesteld.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature jeugdwerker - Aktename proces-verbaal, aanstelling en 
aanleggen van een werfreserve - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De eerste kandidaat wordt aangesteld en een 
werfreserve wordt aangelegd.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Bekrachtiging.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd gedurende 1 maand.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd gedurende 1 maand.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Technisch medewerker cultuur - Ontslag werknemer en 
openverklaring - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt ontslag. De functie wordt openverklaard.

31. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag Vlaams zorgkrediet - Toelating.

Een medewerker krijgt de toelating om zorgkrediet op te nemen.

32. Personeelsdienst - Vorming - Studienamiddag private huur op 19/11/2019 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan een personeelslid tot deelname aan de studienamiddag.

33. Personeelsdienst - Vorming - Terugkomdag leden gemeentelijke veiligheidscel - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan een personeelslid tot deelname aan de terugkomdag voor de leden 
van de gemeentelijke veiligheidscel.

34. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grafvergunningen en verlengen concessies - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de concessies.

35. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Sluiting oude begraafplaats Keiem - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het sluiten van de oude begraafplaats in Keiem. Het 
dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

36. Informaticadienst - Aankopen - Hardware via Opname Cevi Ledencredits 2019 - Gunning.

De aankoop van de hardware wordt gegund.

37. Informaticadienst - Aankopen - Aankoop plotter grafische dienst - Goedkeuring offerte.

De offerte voor de aankoop van de plotter voor de grafische dienst wordt goedgekeurd. 

38. Kunstonderwijs - Algemeen - Personeelsvergadering Kadens - Factuur Coaching en consulting - 
Goedkeuring.

De factuur wordt goedgekeurd.

39. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanstelling tijdelijke leerkrachten - Goedkeuring.

Na afsluiting van de inschrijvingen op 30/09/2019 kunnen de opdrachten van de tijdelijke leerkrachten 
Kadens officieel worden toegekend. 

40. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 27/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.
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41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 27/09/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 21/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
02092019 voor de duur van het ziekteverlof van de titularis en als 4/24 tijdelijk 
kleuteronderwijzer op 25092019  - Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk kleuteronderwijzer wordt goedgekeurd. 

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 20/24 tijdelijk kleuteronderwijzer en 4/24 vanaf 
26092019 voor de duur van het ziekteverlof van de titularis - Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijkkleuteronderwijzer wordt goedgekeurd. 

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Affectatie personeelsleden naar de gemeentelijke basisschool 
Klavertje vier Keiem vanaf 01/09/2019 - Goedkeuring.

De affectatie van personeelsleden wordt goedgekeurd. 

45. Basisonderwijs - Vorming - 'Nieuwe autoriteit in het onderwijs – Haim Omer’ op 07/02/2020 - 
Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 2 leerkrachten.

46. Basisonderwijs - Vorming - 'Congres Verkeer op School’ op 05/11/2020 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 leerkracht.

47. Basisonderwijs - Vorming - 'Mentoropleiding duaal traject' tijdens het schooljaar 2019-2020 -  
Goedkeuring.

De vorming als mentor wordt goedgekeurd.

48. Sportdienst - Aankopen - Programma en raming officiële opening sportcomplex De Pluimen op 
01-02/11/2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het programma en de daaraan gekoppelde raming.

49. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 3 Aankoop van 2 flessenfrigo's 
door Farys/TMVW - Goedkeuring.

De gunning door Farys/TMVW wordt goedgekeurd.

50. Evenementen - Algemeen - Huur kersthuisjes - Dienstjaren 2019/2020/2021 - Gunning.

De huur van de kersthuisjes voor 2019/2020/2021 wordt gegund.

51. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Meerjarenplan - Kerkfabriek Heilige Pastoor Van Ars De 
Mokker - Meerjarenplan 2010-2025 - Principiële goedkeuring.

Het meerjarenplan 2010-2025 wordt principieel goedgekeurd. Het dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

52. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek De Mokker - Budget dj 2020 - Akte.

Er werd akte genomen van het budjet dj 2020. Het dossier wordt voor aktename voorgelegd aan de 
gemeentraad.

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 01/10/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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De wnd. algemeen directeur De wnd. burgemeester

Johanna Verhaeghe Marc Deprez
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