
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 15/10/2019

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - OC Woumen - Klaptafels en stapelstoelen - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om 36 klaptafels en 200 stapelstoelen aan te kopen met bijhorende 
stapelkarren voor het nieuwe ontmoetingscentrum te Woumen.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk te Lampernisse - Dhooghe & 
Meganck architectuur - Ereloonnota 3 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 3.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - OC Woumen - Aanneming gesloten ruwbouw 
en afwerking - Voorlopige oplevering - Goedkeuring.

De voorlopige oplevering van de ruwbouwwerken wordt goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Aannemingsdossier - Principiële goedkeuring. 

Principiële goedkeuring wordt verleend aan het aannemingsdossier. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Stadhuis en toerismekantoor - 
Onderhoudscontract ketels - Goedkeuring en gunning.

Het onderhoudscontract voor de ketels wordt goedgekeurd en gegund.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Winterdienst - Strooiseizoen dienstjaar 2019-2020 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het strooiprogramma 2019-2020 en de strooiploegen.

7. Openbare ruimte - Algemeen - 'Netwerk van sites tussen Frontzate en IJzerdijk in Diksmuide, 
lot II ’ - Aanleg van een wandel- en fietsverbinding - Vorderingsstaat 9bis - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 9bis. 

8. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg nieuw recyclagepark - Camerabewaking - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plaatsen van camera's. 

9. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg Galileiwegel - nv Deneire - Vorderingsstaat 1 - 
Goedkeuring.

Vorderingsstaat 1 voor de werken aan de nieuwe wandel - en fietsverbinding wordt goedgekeurd. 

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Zuidwestelijke omleidingsweg N35f 
tussen N35 Kaaskerkestraat en N369 Woumenweg - Advies voor deputatie.

Advies wordt verleend aan de deputatie.

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

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

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Lange Veldstraat - Openbaar 
domein - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend over de openbaar te maken terreinen van het woonproject.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Zuidwestelijke omleidingsweg - 
Beslissing over de zaak van de wegen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Woumen - Vraag tot schrapping - Goedkeuring.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/193 aanbouwen van 
een pergola, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/254 
bestemmingswijziging van studio naar berging, gelegen te Diksmuide - Verlenen vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/188 plaatsen van 
gevelreclame, gelegen te Diksmuide - Gedeeltelijke vergunning.

De vergunning wordt deels en onder voorwaarden verleend.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/261 aanbouwen van 
een veranda, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/196 uitbreiden, 
wijzigen en hernieuwen van een gemengd bedrijf + afbraak huisvesting seizoensarbeiders en 
heropbouw loods met huisvesting, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/187 het hernieuwen 
(grondwaterwinning), uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkenshouderij, gelegen te 
Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/154 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: wijzigen en uitbreiden van een rundveehouderij en akkerbouwbedrijf + 
bouwen van een nieuwe loods voor bergplaats van voertuigen en stro-opslag - Aktename 
besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 03/10/2019.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/98 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: hernieuwen en uitbreiden van een rundveehouderij + bouwen 
stroboxen  - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 03/10/2019.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/208 exploiteren van 
een hondenfokkerij + zonevreemde functiewijziging zonder verbouwing, gelegen te 
Nieuwkapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

25. Milieu - Algemeen - Natuurbeheerplan IJzerboomgaard - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het natuurbeheerplan.

26. Milieu - Algemeen - OVAM beleidsdoelstelling - Aanpak bodemproblematiek - Goedkeuring.
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Goedkeuring wordt verleend aan de aanpak van de bodemproblematiek.

27. Milieu - Recyclagepark - Verwerking van landbouwfolie - Goedkeuring onkostennota. 

De onkostennota voor het verwerken van landbouwfolie wordt goedgekeurd.

28. Duurzaamheid - Premies - Uitbetalingen subsidiereglement gescheiden afvoer - Goedkeuring.

Voor het aanleggen van een gescheiden afvoer wordt een premie uitbetaald door Fluvius en door de 
stad Diksmuide. De subsidieaanvragen worden goedgekeurd. 

29. Personeelsdienst - Algemeen - Aanstellen van een waarnemend jeugdconsulent - Goedkeuring.

Een personeelslid wordt aangeduid als waarnemend jeugdconsulent.

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature jeugdconsulent - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch beambte schoonmaak - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch hoofdassistent gebouwen - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

33. 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.

34. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

35. Personeelsdienst - Vorming - Studiedag "Omgeving: 18 topics voor beginners en gevorderden" 
- Toelating.

Vijf personeelsleden krijgen de toelating tot deelname aan de Studiedag "Omgeving: 18 topics voor 
beginners en gevorderden".

36. Organisatiebeheersing - Auditcomité - Oprichten van een auditcomité - Principiële goedkeuring.

In het kader van de organisatiebeheersing wordt principiële goedkeuring verleend om een auditcomité 
op te richten. 

37. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Aanvraag gratis gebruik LDC Quirinus op 05/04/2019 
door Koninklijke Vereniging Steun aan België - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het gratis gebruik van LDC Quirinus op 05/04/2019.

38. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Mutatie leerkracht fluit - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontslag voor 4 uur/week van de leerkracht fluit wegens mutatie 
naar dé Academie in Ieper.

39. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 18/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
01/10/2019 voor de duur van het ziekteverlof van de titularis en als 3/24 tijdelijk 
kleuteronderwijzer vanaf 01/10/2019 tot en met 15/10/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

40. Basisonderwijs - Leerkrachten - Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor 
4/24.

Goedkeuring loopbaanonderbreking voor 4/24 voor 1 leerkracht.

41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Halftijdse  loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 
12/24 onderwijzer.

De loopbaanonderbreking voor 12/24 van een onderwijzer wordt goedgekeurd

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 
12/24 onderwijzer.
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De loopbaanonderbreking voor 12/24 van een onderwijzer wordt goedgekeurd

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Zorgkrediet voor een kind jonger dan 12 jaar met 1/5de - 
Goedkeuring.

Het zorgkrediet met 1/5de wordt goedgekeurd voor een leerkracht.

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Verlof verminderde prestaties voor 3/24 kleuteronderwijzer 
vanaf 01/09/2019 tot en met 31/08/2020 - Goedkeuring.

De aanvraag tot verlofstelsel verlof verminderde prestaties voor 3/24 kleuteronderwijzer vanaf 
01/09/2019 tot en met 31/06/2020 wordt goedgekeurd.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Verlof verminderde prestaties voor 3/24 onderwijzer - 
Goedkeuring.

Het verlofstelsel verminderde prestaties voor 3/24 onderwijzer voor 1 leerkracht wordt goedgekeurd.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Goedkeuring loopbaanonderbreking in kader van medische 
bijstand vanaf 01/09/2019 tot en met 30/06/2020 voor 3/24 leermeester Katholieke 
godsdienst.

Het verlofstelsel loopbaanonderbreking voor medische bijstand  wordt goedgekeurd.

47. Basisonderwijs - Leerkrachten - Tijdelijk andere opdracht als 22/24 onderwijzer vanaf 
01/09/2019 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

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

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Tijdelijk andere opdracht als 15/24 kleuteronderwijzer vanaf 
01/09/2019 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

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

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Reaffectatie en loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  
van een leermeester niet-confessionele zedenleer voor 2/24.

Er wordt goedkeuring verleen aan de loopbaanonderbreking en reaffectatie voor 1 leerkracht.

50. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 5/32 kinderverzorgster vanaf 01/09/2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking van 
een kinderverzorgster.

51. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 8/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur 
vanaf 01/09/2019 voor de duur van de afwezigheid van de titularissen, als 2/24 tijdelijk 
onderwijzer van doorlopende duur vanaf 01/09/2019 tot en met 30/06/2020 via het 
werkingsbudget en op 09/10/2019 als 12/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

52. Sportdienst - Aankopen - Extra wedstrijdbenodigdheden en trainingslijnen door Farys - 
Goedkeuring.

De aankoop van extra voorzieningen door Farys voor de organisatie van officiële zwemwedstrijden 
wordt goedgekeurd.

53. Evenementen - Algemeen - EK-event 2020 - Toelating organisatie en goedkeuring locatie.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en locatie.

54. Financiële dienst - Algemeen - Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2020 - 
Principiële goedkeuring.

De financiële verdeelsleutel 2020 wordt goedgekeurd.

55. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.
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56. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 08/10/2019 wordt goedgekeurd.

57. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 28/10/2019 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 28/10/2019 wordt vastgesteld door het college.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De wnd. burgemeester

Johanna Verhaeghe Marc Deprez
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Handtekening(en) 
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