
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 03/12/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Kostendelende vereniging intergemeentelijke 
dienst omgevingsvergunning en handhaving - Samenwerkingsovereenkomst - Principiële 
goedkeuring. 

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

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Oud ontmoetingscentrum Woumen - Slopen 
bestaand gebouw - Lijst van leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde lijst van leveranciers. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Verlichting koer TD - Goedkeuring 
factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Stellen van een erfpacht op een 
deel van het sportpark "De Pluimen" aan vzw tennisclub De Maene voor het oprichten van een 
overdekte tennishal - Aangepast ontwerp lasten en voorwaarden - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aangepaste ontwerpakte. Dit dossier wordt voor 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Mobiliteit - Algemeen - Organisatie Groot Fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde 
leerjaar op 12/05 en 14/05/2020 - Goedkeuring organisatie.

De organisatie van het Groot Fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde leerjaar wordt 
goedgekeurd.

6. Mobiliteit - Algemeen - Organisatie van fietsvaardigheidsparcours voor alle leerlingen van het 
derde en vierde leerjaar op 2-20/03/2020 - Goedkeuring organisatie.

De organisatie van het fietsvaardigheidsparcours voor alle leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
wordt goedgekeurd.

7. Mobiliteit - Verkeer - Plaatsing bewegwijzering naar het stedelijk recyclagepark - Goedkeuring. 

De plaatsing van bewegwijzering op gewestwegen wordt goedgekeurd.

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kerstboomverbranding Keiem op 12/01/2020 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - 20 euro fuif op 01/02/2020 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling tractor YUX-147 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

11. Openbare ruimte - Algemeen - Verwerking van autobanden - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring gegeven aan factuur.

12. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling ACN-074 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.
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13. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling 1-CGU-026 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

14. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Aanpak blackpoints - Renovatie diverse verhardingen 
openbaar domein - Proces-verbaal van voorlopige oplevering - Goedkeuring.

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt goedgekeurd.

15. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Raamovereenkomst voor heraanleg of herstel van 
beschadigde voetpaden, opritten en wegen - Stopzetting - Goedkeuring.

Het raamcontract voor heraanleg of herstel van beschadigde voetpaden, opritten en wegen wordt 
stopgezet.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Verkavelingsproject voor 46 
sociale woningen Reigersvliet - Beslissing over de zaak van de wegen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principieel akkoord verleend over de "zaak van de wegen" van het verkavelingsproject aan 
de Veurnestraat - Nieuwpoortstraat. 

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Woningbouwproject 
Wijnendalestraat - Beslissing over de zaak van de wegen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principieel akkoord gegeven over de "zaak van de wegen" van het woningbouwproject aan 
de Kaaskerkestraat. 

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 06/12/2019 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 06/12/2019.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/246 regulariseren 
van 2 dakkapellen, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/283 plaatsen van 
een transformator, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/299 bouwen van 
een garage na sloop oude berging, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/240 Verbouwen 
woning tot kangoeroewoning (met volume-uitbreiding) + bouwen bijgebouw, gelegen te Leke 
- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/277 het vervangen 
van de ramen, voordeur en garagepoort, gelegen te Oostkerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/149 - 
Beroepsprocedure: het exploiteren van een landbouwbedrijf + slopen en herbouwen 
landbouwbedrijfswoning en loods op een nieuwe locatie, gelegen te Leke - Advies voor 
deputatie.

Er wordt ongunstig advies verleend.
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26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/238 het bouwen van 
een meergezinswoning met vuilnisberging en parkeerplaatsen, gelegen te Beerst - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/247 het renoveren 
van een bijgebouw, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - B 2017/282 het bouwen 
van 22 appartementen, gelegen te Diksmuide - Verlenging vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verlengd.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - B 2017/287 het bouwen 
van 16 woningen, gelegen te Diksmuide - Verlenging vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verlengd.

30. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/334 exploiteren van 
een garage, gelegen te Diksmuide - Weigering aktename melding.

Er wordt geen akte genomen van de melding.

31. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/276 kaleien van de 
voorgevel, gelegen te Oudekapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

32. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - 
Dodepaardenstraat 47 - Inname standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

33. Personeelsdienst - Algemeen - Verlofregeling 2020 - Goedkeuring.

De verlofregeling voor het jaar 2020 wordt goedgekeurd.

34. Personeelsdienst - Algemeen - Ondersteuningstraject Reconnect - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

35. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling stafmedewerker 
onderwijs - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een stafmedewerker onderwijs aangesteld.

36. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en openverklaring teamleiders 
arbeiders openbare ruimte specialiteit groen - Goedkeuring.

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

37. Personeelsdienst - Werving - Vacature planner/personeelsdeskundige - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

38. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/02/2020.

39. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/11/2020.

40. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

41. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.
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Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

42. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

43. Personeelsdienst - Vorming - Internationale studiedag "Stadsarchieven in de 19de en 20ste 
eeuw" op 06/12/2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend voor deelname aan de studiedag door 1 personeelslid.

44. Personeelsdienst - Vorming - Finaledag Groene Lente 2019 op 19/12/2019 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan 3 personeelsleden tot deelname aan de finaledag.

45. Personeelsdienst - Vorming - Workshop "Buitenlandse akten" - Toelating.

Twee personeelsleden krijgen de toelating tot deelname aan de opleiding "Buitenlandse akten".

46. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen van 26/05/2019 - Definitief aandeel gemeente - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het definitief aandeel voor de gemeente.

47. Interne en externe communicatie - Algemeen - Voorstelling administratief beleidsplan 
personeel - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

48. Interne en externe communicatie - Algemeen - Participatietraject - Gunning.

Stad Diksmuide zet in op participatie. In juni 2019 werd het leaderdossier 'van inspraak naar 
samenwerking' goedgekeurd. Om dit project in goede banen te leiden, werken we samen met 
een externe partner die het participatietraject begeleidt. Het participatietraject wordt gegund.

49. Interne en externe communicatie - Algemeen - Afsprakennota kleine inschuifborden 
deelgemeenten - Goedkeuring.

De afspraken voor alle kleine inschuifborden in de verschillende deelgemeenten van Diksmuide 
werden gebundeld in een nota. De afsprakennota wordt goedgekeurd. 

50. Interne en externe communicatie - Algemeen - Illustratie recyclagepark - Goedkeuring.

In het voorjaar van 2020 wordt het nieuwe recyclagepark geopend. Om bezoekers duidelijk te maken 
hoe het nieuwe park eruit zal zien, laten we een mooi geillustreerd plan van het recyclagepark 
maken. 

51. Interne en externe communicatie - Bewonersplatforms - Dorp aan Zet Woumen - Kerstdorp in 
december 2019 - Principiële goedkeuring toelage.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de toelage voor het kerstdorp. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

52. Lokale economie - Centrummanagement - Afwijking wekelijkse rustdag op 04/10/2019 - 
Weekend van de Klant - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de afwijking van de wekelijkse rustdag op 04/10/2019.

53. Cultuurbeleid - Algemeen - Subsidies cultuur 2018-2019 - Extra Hoera! Cheque - Goedkeuring.

Er wordt een aanvraag voor een Hoera!Cheque goedgekeurd.

54. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Podiumelementen voor kooropstelling - Gunning.

De aankoop van 10 podiumelementen voor kooropstelling in het cultuurcentrum wordt gegund.

55. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Short throw beamer - Gunning.

De aankoop wordt gegund van een short throw beamer voor gebruik op het podium van het 
cultuurcentrum. 

56. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Zendmicrofoons - Gunning.

De aankoop van 6 zendmicrofoons ter vervanging van verouderde zendmicrofoons wordt gegund.
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57. Cultuurcentrum - Aankopen - Ontmoetingscentrum Woumen - Podiumelementen - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van een mobiel podium voor het ontmoetingscentrum 
Woumen.

58. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - 10 headsetmicrofoons - Wijze van gunnen en lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van 10 headsetmicrofoons. Deze headsets zijn geschikt 
voor zowel kinderen als volwassenen.

59. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - 2 antennedistributiesystemen - Wijze van gunnen 
en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van een antennedistributiesysteem voor de 
zendmicrofoons van het CC. Als we meerdere zenders samen willen gebruiken zonder storingen, 
is dergelijk systeem vereist.

60. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 22/11/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

61. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 22/11/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

62. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 22/11/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

63. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 10/24 tijdelijk kleuteronderwijzer in de 
gemeenteschool van Leke vanaf 18/11 tot en met 24/11/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling van een kleuteronderwijzer wordt goedgekeurd.

64. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 26/11/2019, 
28/11/2019 en 29/11/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling van een tijdelijk onderwijzer wordt goedgekeurd.

65. Sportdienst - Algemeen - Organisatie Provinciaal kampioenschap veldlopen 'Memorial Willy 
Vandaele' - Logistieke steun - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en logistieke steun.

66. Sportdienst - Acties - Externe vakantiekampaanbieders 2020 - Gunning.

De partners worden toegewezen die zullen instaan voor de uitwerking van enkele vakantiekampen 
2020.

67. Sportdienst - Aankopen - Kunstgrasterreinen De Pluimen en Keiem - Plan van aanpak door Farys 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plan van aanpak.

68. Sportdienst - Toelagen - Toekenning subsidies ter ondersteuning kwalitatieve uitbouw van 
sportverenigingen werkingsjaar 2018-2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de werkingstoelagen van de sportclubs 2018-2019..

69. Sportdienst - Toelagen - Toekenning subsidie 2019 sportverenigingen ter stimulering 
professionalisering jeugdsportbegeleiding - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de jeugdsportsubsidies 2019.

70. Jeugddienst - Algemeen - Techniekacademie 2020 - Organisatie en locatie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend op terug een Techniekacademie te organiseren.
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71. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen werkingstoelagen speelpleinwerkingen 2019 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitbetalen van de werkingstoelagen.

72. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen kamptoelagen 2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitbetalen van de kamptoelagen voor het dienstjaar 2019.

73. Evenementen - PR & protocol - Provinciaal kampioenschap veldlopen op 12/01/2020 - Aanvraag 
huldigingsreceptie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de huldigingsreceptie op het stadhuis.

74. Evenementen - PR & protocol - Brevetuitreiking Rode Kruis op 14/01/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de brevetuitreiking op het stadhuis.

75. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op het 
bewonersparkeren en op de afgifte van bewonerskaarten - Principiële goedkeuring.

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

76. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op het 
parkeren in zones met beperkte parkeertijd - Principiële goedkeuring.

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

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

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

78. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op 
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Belastingjaar 2020-2025 - 
Principiële goedkeuring.

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

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

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

80. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

81. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 26/11/2019 wordt goedgekeurd.

82. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 16/12/2019 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 16/12/2019 wordt vastgesteld door het college.

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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