
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 22/10/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Renovatiedossier stadhuis - Zaak stad 
Diksmuide/ONO - Ereloon Publius - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur van de raadsman.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - OC Woumen - Aanneming technieken - 
Voorlopige oplevering - Goedkeuring.

De voorlopige oplevering van het lot technieken wordt goedgekeurd.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - DDM architectuur - Ereloonnota 6 - Goedkeuring.

Ereloonnota 6 wordt goedgekeurd. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming technieken - Vorderingsstaat 7 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 7 technieken.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs te Leke - Verrekening 3 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verrekeningsvoorstel 3.

6. Mobiliteit - Aankopen - Klimaatfonds Deelfietsen - Samenwerkingsovereenkomst voor het 
huren van 20 slimme sloten en bijhorende technologie om fietsen te delen met de gemeente 
Kortemark - Principiële goedkeuring.

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

7. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud 613CAN - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Herziening structuurplan - Uitbreiding 
opdracht - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de geraamde meerprijs voor de uitbreiding van de 
opdracht.

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

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

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 1 spar, 
gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 1 spar wordt goedgekeurd. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/198 Wijziging aantal 
woonentiteiten: op 6de verdieping van 2 naar 3 appartementen, gelegen te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/191 ophogen van 
terrein, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/256 hernieuwen, 
wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een rundveebedrijf + uitbreiden melkveestal en 
sleufsilo's, wijzigen gevelaanzicht van 2 bestaande stallen, bouwen nieuwe overdekte 
mestvaalt, regulariseren verblijf seizoenarbeiders en aanleggen verharding, gelegen te Esen - 
Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/284 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: overname van een omvormpost en transformator, gelegen te Beerst - 
Aktename overdracht.

Het college neemt akte van de overdracht. 

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/285 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: overname van 2 transformatoren, gelegen te Woumen - Aktename 
overdracht.

Het college neemt akte van de overdracht. 

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - 
Ramboutstraat 35.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

17. Milieu - Algemeen - Aankoop natuurgebied - Aanvraag stedelijke toelage Natuurpunt Beheer 
vzw - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een toelage voor aankoop van een natuurgebied.

18. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst evenementen en lokale economie - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst evenementen en lokale economie wordt goedgekeurd.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiairs 'De Katrol' - 5 nieuwe aanvragen en 1 verlenging met 1 
maand - Goedkeuring.

Een 5-tal stagiairs krijgen de toelating om stage te lopen bij De Katrol. Er wordt eveneens goedkeuring 
verleend aan de verlenging van een stage met 1 maand.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportmedewerker - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal en de medewerker wordt aangesteld.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature redder - Aktename proces-verbaal en openverklaring - 
Goedkeuring.

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

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature Helpdeskmedewerker IT - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De lijst met kandidaturen wordt afgesloten.

23. Personeelsdienst - Werving - Stopzetten werfreserve deskundige communicatie - Goedkeuring.

De werfreserve wordt stopgezet.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Stafmedewerker onderwijs - Ontslag werknemer en 
openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ingediende ontslag van een medewerker. De functie wordt 
openverklaard.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Ontslag werknemer - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan het ingediende ontslag van een medewerker.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Detachering beleidscoördinator Woonwinkel West naar de 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een personeelslid te detacheren naar de Dienstverlenende 
Vereniging Westhoek bij overname van het werkgeverschap voor de personeelsleden van 
Woonwinkel West.

27. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

28. OCMW - Algemeen - Similes - Ondersteunen lotgenotencontact en activiteiten - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

29. Noodplanning - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst RIHO-SEAS 2020-2021-2022 - 
Principiële goedkeuring.

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

30. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen.

Drie burgers worden ambtshalve afgeschreven doordat het onmogelijk blijkt hun nieuwe verblijfplaats 
op te sporen.

31. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve inschrijving.

Een burger wordt ambtshalve ingeschreven gezien hij verzuimd heeft om aangifte te doen van zijn 
adreswijziging.

32. Informaticadienst - Aankopen - Software begraafplaatsenbeheer WinBGP - Goedkeuring 
offerte.

De offerte voor de aankoop van software voor het beheer van begraafplaatsen wordt goedgekeurd. 

33. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Aanvraag gratis gebruik OC De Zwaan in Vladslo op 
21/09/2019 - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan het gratis gebruik.

34. Basisonderwijs - Leerkrachten - Convenant personeelsbeleid - Goedkeuring.

Het nieuw personeelsconvenant wordt goedgekeurd. 

35. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 21/24 onderwijzer tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur vanaf 01/09/2019 voor de duur van de afwezigheid van de titularis - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling als 21/24 lager onderwijzer met een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 2/24 leermeester niet confessionele zedenleer 
tijdens het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling leermeester niet confessionele zedenleer als 2/24.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 6/24 tijdelijk leermeester niet confessionele 
zedenleer en 4/24 tijdelijk leermeester zedenleer voor het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling als 10/24 leermeester niet confessionele zedenleer.

38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling als 18/24 kleuteronderwijzer, 
reaffectatie als 17/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget en reaffectatie als 1/24 
kleuteronderwijzer via herverdeling van lestijden tijdens het schooljaar 2019-2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 
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39. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 18/24 onderwijzer met een aanstelling van 
doorlopende duur vanaf 01/09/2019 voor de duur van het verlofstelsel van de titularis - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling als 18/24 onderwijzer met een aanstelling van 
doorlopende duur.

40. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 1/36 tijdelijk zorgcoördinator van doorlopende 
duur via stimuluspunten scholengemeenschap, 1/36 tijdelijk zorgcoördinator van doorlopende 
duur via werkingsbudget in het gemeentelijk basisonderwijs Keiem, terbeschikkingstelling en 
reaffectatie 1/36 zorgcoördinator via stimuluspunten scholengemeenschap, aanstelling als 
2/36 tijdelijk zorgcoördinator van doorlopende duur via werkingsbudget in het gemeentelijk 
basisonderwijs te Esen, Beerst, Leke - 2019-2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van een zorgcoördinator.

41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Wedertewerkstelling  4/24 onderwijzer met 
aanvangsbegeleiding  vanaf 01/09/2019 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de wedertewerkstelling onderwijzer met aanvangsbegeleiding.

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 5/36 tijdelijk administratief medewerker vanaf 
01/09/2019 tot en met 22/11/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling 5/36 van tijdelijk administratief medewerker wordt goedgekeurd. 

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 11/24 leermeester katholieke godsdienst, reaffectatie in eigen school voor 3/24 
leermeester katholieke godsdienst vanaf 01/09/2019 voor de duur van het verlofstelsel van de 
titularis - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de reaffectatie van een leermeester katholieke godsdienst.

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 21/24 kleuteronderwijzer, reaffectatie als 21/24 kleuteronderwijzer ter vervanging van de 
titularis, en aanstelling als 3/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget tijdens het 
schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de reaffectatie en aanstelling van een kleuteronderwijzer.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Ter beschikkingstelling 6/24 kleuteronderwijzer, reaffectatie 
4/24 kleuteronderwijzer (werkingsbudget), wedertewerkstelling 2/24 onderwijzer en 
aanstelling als 17/24 tijdelijk onderwijzer aan de gemeenteschool Keiem, Esen, Beerst, Leke 
2019-2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van een kleuteronderwijzer, wedertewerkstelling en 
aanstelling van een onderwijzer.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling onderwijzer als 22/24 voor de duur van de 
verlofselsels van de titularis aan de gemeenteschool te Keiem - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van een onderwijzer voor 22/24.

47. Sportdienst - Algemeen - Zwembad 'De Pluimen' - Zwemwedstrijden Bruinvissen op 
zondagnamiddagen 24/11 en 29/12/2019 - Goedkeuring sluiting zwembad.

Er wordt goedkeuring verleend.

48. Sportdienst - Acties - Warmste zwemmarathon 2019 - Programma en budget  - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie en het budget van de Warmste zwemmarathon 2019 
door de sportdienst.

49. Sportdienst - Aankopen - Officiële opening sportcomplex De Pluimen op 01-02/11/2019 - 
Receptie en animatie - Gunning.

Het programma en de animatie worden gegund.

50. Evenementen - Algemeen - Aanvraag Circus 2020 - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend.

51. Evenementen - Algemeen - Organisatie nieuwjaarsreceptie personeel op 09/01/2020 - 
Goedkeuring. 

De organisatie wordt goedgekeurd.

52. Evenementen - Algemeen - Nieuwjaarsreceptie op 09/01/2020 - Huldiging personeel - 
Goedkeuring.

Nieuwjaarsreceptie op 09/01/2020 - Huldiging personeel. 

53. Evenementen - PR & protocol - 11 novembervieringen 2019 - Toelage en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de toelage en logistiek steun.

54. Informatieveiligheid - Algemeen - Interne werkgroep informatieveiligheid - Oprichting en 
samenstelling - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om een interne werkgroep informatieveiligheid op te richten. 

55. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Aanstelling 
raadsman.

Aanstelling van een raadsman inzake een verzoekschrift op tegenspraak.

56. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

57. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

58. Financiële dienst - Reglementen - Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - 
Aanslagjaar 2020 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

59. Financiële dienst - Reglementen - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting - 
Aanslagjaar 2020 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

60. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 15/10/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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