
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 29/10/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur kerstverlichting 2019-2022 - Gunning.

De opdracht wordt gegund.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming gesloten ruwbouw en afwerking - Vorderingsstaat 13 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 13.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Herstelling ramen jeugd Esen - 
Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

4. Mobiliteit - Verkeer - Mobipunt aan het station - Indienen subsidieaanvraag bij EFRO - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om een subsidieaanvraag in te dienen  bij EFRO voor de uitbouw van 
een mobipunt aan het station.

5. Openbare ruimte - Aankopen - Aanleg Galileiwegel - Aankoop draaibare slagbomen - 
Goedkeuring.

Om sluipverkeer tegen te houden is het opportuun om 2 slagbomen te plaatsen die fiets- en 
voetgangersverkeer toestaan maar géén auto doorlaten. De aankoop wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Opkuis woning Kaaskerkestraat - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Vorderingsstaat 21 en 22 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 21 en 22 wordt goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Herstel duiker en doorsteek onder de rijweg gelegen in 
de Middelweg te Vladslo - Gunning.

Het herstel van de duiker en de doorsteek onder de rijweg wordt gegund.

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 - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/206 het bouwen van 
een kamerwoning, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/212 het slopen en 
herbouwen van een woning + bouwen van een tuinberging, gelegen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/205 verbouwing en 
bestemmingswijziging, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/253 uitbreiden van 
de woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/211 wijzigen 
voorschriften van lot 1, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/248 regulariseren 
van voorgevel, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/259 het hernieuwen 
van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, gelegen te Pervijze - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/249 plaatsen 
publiciteitsbord en vellen van 2 bomen, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/223 slopen en 
herbouwen van cabine, gelegen te Oostkerke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/200 het aanleggen 
van een verharding, gelegen te Diksmuide - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/201 vervangen van 
woning en bijgebouwen, gelegen te Beerst - Gedeeltelijke vergunning.

De vergunning wordt deels en onder voorwaarden verleend.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/202 reliëfwijziging, 
gelegen te Pervijze - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

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

2 stageaanvragen in de dienst voor toerisme worden goedgekeurd.

24. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

25. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.
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Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

26. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature jeugdconsulent - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

28. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch hoofdassistent gebouwen, facility en 
patrimonium - Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch beambte reinigingsdienst - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

30. Personeelsdienst - Werving - Akteneming proces-verbaal en aanstelling administratief 
medewerker gebouwen, facility en patrimonium - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een administratief medewerker gebouwen, facility en patrimonium 
aangesteld.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature helpdeskmedewerker - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature omgevingsambtenaar milieu - Aktename proces-verbaal 
en aanleg werfreserve - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal en er wordt een werfreserve aangelegd.

33. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd wonen en leefomgeving - Aktename proces-
verbaal, openverklaring en vaststellen selectiecommissie - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open verklaard. De 
selectiecommissie wordt vastgesteld.

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

De vacature van helpdeskmedewerker wordt open verklaard.

35. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om haar prestaties volledig te onderbreken voor 
1 maand in het kader van ouderschapsverlof.  

36. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om zijn prestaties volledig te onderbreken voor 
1 maand in het kader van ouderschapsverlof.  

37. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag tot ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde 
leeftijd - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/08/2020.

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

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.
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39. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/07/2020.

40. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding 'Het rijbewijs' - Toelating.

Een personeelslid krijgt toelating tot het volgen van de opleiding 'Het rijbewijs'.

41. Personeelsdienst - Vorming - Infosessie voor Gecoro-leden - Toelating.

Een personeelslid krijgt de toelating tot het volgen van een infosessie voor gecoro-leden.

42. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering op 10/12/2019 
- Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

43. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Buitengewone 
Algemene vergadering op 04/12/2019 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële 
goedkeuring agenda.

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

44. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Bijzondere algemene vergadering op 10/12/2019 om 
19 uur - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

45. Interne en externe communicatie - Algemeen - Drukwerk brochures '86 acties voor 8600' - 
Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend en het drukwerk wordt gegund.

46. Lokale economie - Algemeen - Economische kaart - Aangepaste samenwerkingsovereenkomst 
- Principiële goedkeuring.

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

47. Lokale economie - Centrummanagement - Reglement 'Toelage straatcomités handelaars 
centrum' - Aanpassing - Principiële goedkeuring.

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

48. Lokale economie - Centrummanagement - Eindejaarsactie handelaars op 01-31/12/2018 - 
Tombola en organisatie - Goedkeuring.

goedkeuring tombola en organisatie

49. Cultuurbeleid - Algemeen - UiTpas Westhoek - Nieuwe voordelen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de nieuwe voordelen.

50. Cultuurcentrum - Aankopen - Dubbele flessenkoelkast voor ontmoetingscentrum De Kring in 
Keiem - Goedkeuring aankoop en lijst leveranciers.

De aankoop van een dubbele flessenkoeler wordt goedgekeurd.

51. Cultuurcentrum - Aankopen - Ontmoetingscentrum Woumen - Podiumelementen - 
Goedkeuring aankoop, kostenraming en lijst leveranciers.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van een mobiel podium, de kostenraming en lijst 
leveranciers.

52. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Activiteitenkalender en uurrooster Kadens - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de activiteitenkalender en het uurrooster.

53. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Wijziging opdrachten leerkrachten Kadens - 
Goedkeuring.

Wegens de wijziging van heten verlof van een leerkracht wijzigen enkele opdrachten binnen Kadens. 
Goedkeuring wordt verleend.

54. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 3/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
16/10/2019 tot en met 8/11/2019 via lestijden niet ingevulde vervangingen - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

55. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 11/10/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

56. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer in de gemeenteschool 
te Keiem en 12/24 lager onderwijzer in de gemeenteschool van Esen, Beerst en Lekeop 
11/10/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling van een lager onderwijzer wordt goedgekeurd.

57. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 11/10/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

58. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer in de gemeenteschool 
te Esen en 12/24 lager onderwijzer in de gemeenteschool van  Leke op 11/10/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een lager onderwijzer wordt goedgekeurd.

59. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 11/10/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

60. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 11/10/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

61. Basisonderwijs - Vorming - 'Time-management' op 25/11/2019 - Goedkeuring.

De deelname aan de vorming wordt goedgekeurd voor 1 personeelslid.

62. Sportdienst - Algemeen - 1ste Wintertriatlon van triatlonclub Trizer op 08/03/2020 - 
Organisatie en logistiek steun - Goedkeuring.

De organisatie en logistieke ondersteuning van de wintertriatlon  van triatlonclub Trizer wordt 
goedgekeurd.

63. Sportdienst - Aankopen - Kunststof atletiekpiste sportpark 'De Pluimen' - Plan van aanpak door 
Farys - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het plan van aanpak.

64. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie blokkot 2019-2020 - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie blokkot 2019-2020.

65. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen toelagen kadervorming - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling.

66. Toerisme - Algemeen - Via Sacra (Western Front Way) - Bewegwijzering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring wordt verleend aan een inbreng van de stad in de bewegwijzering (aan te 
brengen door Westtoer).

67. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op de 
kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - 
Belastingjaar 2020-2025 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

68. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op 
reclamedragers zichtbaar van op de openbare weg - Belastingjaar 2020-2025 - Principiële 
goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

69. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op tweede 
verblijven - Belastingjaar 2020-2025 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

70. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op masten en 
pylonen - Belastingjaar 2020-2025 - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

71. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
recyclagepark - Belastingjaar 2020-2025 -  Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

72. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie inzake de 
invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten en vaststellingen van de algemene 
factuurvoorwaarden - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

73. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op de afgifte 
van signalisatieborden in het kader van de actie "Modder op de weg" - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

74. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op 
plaatsrechten op kermissen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

75. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op ambulante 
handel op het openbaar domein - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

76. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie voor de 
stedelijke begraafplaatsen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.
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77. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie voor het 
opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen - 
Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

78. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op de 
aanvraag en behandeling van een omgevingsvergunning - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

79. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie voor de 
uitvoering van werken - Vastellen tarieven op het openbreken en herstellen van voetpaden en 
bestrating en prestaties - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

80. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op het gebruik 
van het openbaar domein - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

81. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op de 
inzameling van huishoudelijk afval - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

82. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

83. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 22/10/2019 wordt goedgekeurd.

84. Mededelingen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur wnd. De burgemeester

Anniek Durnez Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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