
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 19/11/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Sportsite - Aankoop zout in bulk zwembad - 
Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt gegund. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Bestek voor uitleningen - Goedkeuring en 
gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 23 
- Goedkeuring.

De vorderingsstaat 23 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in september 2019.

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Nieuwjaarsreceptie Nieuwkapelle op 12/01/2020 
- Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

5. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg Galileiwegel - nv Deneire - Vorderingsstaat 2 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 2.

6. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Onderhoud schuilhuisjes - Overname contract De 
Groene Kans - Goedkeuring.

Het contract wordt overgenomen en geldt voor 1 jaar.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - N301 vanaf N35 tot bebouwde kom Klerken: aanleg van 
vrijliggende fietspaden langs de N301 Klerkenstraat/Esenstraat tot kruispunt Predikboomstraat 
te Diksmuide afdeling Esen en Houthulst afdeling Klerken - Vorderingsstaat 19cinquies - 
Aanneming Wegenbouw Verkinderen - Goedkeuring stadsaandeel.

Vorderingsstraat 19cinquies wordt goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Ereloonnota 4 - Goedkeuring.

De ereloonnota 4 wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Vorderingsstaat 23 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 23 wordt goedgekeurd.

10. Openbare ruimte - Nutsleidingen - Aankoop CO2 vrije buitenverlichting wandelpaden - Lijst van 
leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

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

Er wordt toelating gegeven voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de 
aanvragende notarissen.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/236 wijzigen van 
het reliëf van de Bedevaartweide, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/229 aanbouwen 
met een overdekt terras, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/233 het bouwen van 
een appartementsgebouw en een eengezinswoning na het slopen van een woning en een 
bijgebouw, gelegen te Diksmuide - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/266 bouwen van 4 
appartementen na slopen bestaande bebouwing, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

16. Woonwinkel - Algemeen - Woonwinkel – Provincie West-Vlaanderen “Groepsaankoop groene 
stroom” – Vraag tot medewerking – Goedkeuring.

De stad verleent zijn medewerking aan de 9de campagne van de provincie West-Vlaanderen 
“groepsaankoop groene stroom”.

17. Woonwinkel - Algemeen - Woonwinkel - Verslagen vergadering stuurgroep op 01/10 en 
06/11/2019 - Aktename. 

Er wordt akte genomen van de verslagen van de stuurgroep van 01/10 en 06/11/2019. 

18. Milieu - Premies - Onderhoud van zwaluwkolonies - Premies 2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de premies 2019 voor het onderhoud van zwaluwkolonies.

19. Personeelsdienst - Algemeen - VVSG - Open brief Vlaamse burgemeesters aan de federale 
regeringsonderhandelaars waarin aandacht wordt gevraagd voor het pensioenprobleem van 
de lokale besturen - Inname standpunt.

De burgemeester ondertekent de open brief van de Vlaamse burgemeesters aan de federale 
regeringsonderhandelaars.

20. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring van  technisch beambten onderhoud  - Aanleg 
werfreserve.

Er worden functies technische beambten schoonmaak open verklaard.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature redder - Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige gebouwen, facility en patrimonium - 
Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

23. Personeelsdienst - Werving - Dienst communicatie - Openverklaring deskundige communicatie 
- Goedkeuring.

Naar aanleiding van een ontslag wordt de functie van deskundige communicatie open verklaard.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag zorgkrediet met 1/2de voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid - Goedkeuring.

Het zorgkrediet met 1/2de voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt goedgekeurd 
voor de duur van 1 jaar.

25. Personeelsdienst - Vorming - Studiedag 'Organisatiebeheersing' - Toelating.

Een personeelslid krijgt toelating tot het volgen van de studiedag 'Organisatiebeheersing' 
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26. Secretariaat - Intercommunales - Protocol Westhoekoverleg 2020-2025 - Principiële 
goedkeuring.

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

27. Secretariaat - Vertegenwoordigers - VVSG vzw - Algemene Vergadering op 05/12/2019 om 
13.30 uur - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 05/12/2019 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

28. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Hernieuwingen concessies Diksmuide - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

29. Cultuurbeleid - Algemeen - Vertegenwoordigers projectvereniging IJzervallei - Aanduiden lid 
met raadgevende stem in de raad van bestuur tot en met 2024

De vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de projectvereniging IJzervallei wordt goedgekeurd.

30. Cultuurbeleid - Toelagen - Ondersteuning 4AD - Stad Onderstroom 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de ondersteuning.

31. Cultuurcentrum - Zebra - Hernieuwde samenstelling van Zebra eva vzw - Principiële 
goedkeuring.

Na de gemeenteraadsverkiezingen moet ook Zebra eva vzw opnieuw samengesteld worden. Er wordt 
principiële goedkeuring verleend.

32. Cultuurcentrum - Zebra - Jaarrekening van Zebra eva vzw van 31/08/2019 - Principiële 
goedkeuring. 

Jaarlijks legt Zebra haar jaarrekening voor aan de gemeenteraad. Er wordt principiële goedkeuring 
verleend.

33. Cultuurcentrum - Zebra - Seizoensbegroting van Zebra eva vzw van seizoen 2018-2019 - 
Principiële goedkeuring. 

Jaarlijks legt Zebra eva vzw haar seizoensbegroting ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Er 
wordt principiële goedkeuring verleend.

34. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Aanvraag gratis gebruik OC Ter Zaele te Beerst op 
08/02/2020 - Toelating.

Er wordt toelating verleend voor gratis gebruik. 

35. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Organisatie Winterwonderland 2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de 3de editie van de 2-daagse Winterwonderland in en rondom de 
paterssite. Er wordt een feesttent geplaatst in de voortuin en een concert gegeven in CC 
Kruispunt. 

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 3/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
09/11/2019 tot en met 15/11/2019 via lestijden niet ingevulde vervangingen - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

37. Basisonderwijs - Aankopen - Aankoop Creatool - Goedkeuring.

De aankoop van een creatool box en set wordt goedgekeurd.

38. Basisonderwijs - Vorming - Beheercomité scholengemeenschap op 18/10/2019 - Aktename 
verslag.

Aktename van het verslag van 18/10/2019.

39. Sportdienst - Acties - Vakantieprogramma 2020 en prijsvraag uitbesteding - Lijst dienstverleners 
- Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan het vakantieprogramma 2020 en de prijsvraag voor uitbesteding 
van de stedelijke vrijetijdsdiensten.

40. Sportdienst - Acties - Opmaak jeugdvakantiemagazine 2020 - Drukwerk - Lijst leveranciers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opmaak van een jeugdvakantiemagazine 2020 en aan de lijst 
van leveranciers voor het maken van het drukwerk.

41. Financiële dienst - Algemeen - Dotatie 2020 - Politiezone Polder - Principiële goedkeuring.

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

42. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen - Dienstjaar 2019. 

Het kohier van belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen voor 2019 wordt goedgekeurd. 

43. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op masten en pylonen - Dienstjaar 2019. 

Het kohier van belasting op masten en pylonen voor 2019 wordt goedgekeurd. 

44. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2019. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

45. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

46. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van 12/11 en 14/11/2019 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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