
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 17/12/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Sportsite - Uitbesteden poetsdienst zwembad 
- Gunning door Farys - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan Farys om voor deze overheidsopdracht een poetsdienst aan te 
stellen volgens hun raamovereenkomst.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Gunning.

De binnenafwerking zolder stadhuis wordt gegund.

3. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/306 vervangen 
ramen voorgevel en isoleren zij- en achtergevel, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

4. Milieu - Dierenwelzijn - Reglement bestrijding overlast door katten - Aanstelling dierenartsen.

De stad is verplicht om een diervriendelijk plan op te stellen en uit te voeren voor de bestrijding van 
overlast door zwerfkatten. Hiervoor werdeen reglement opgemaakt. Conform dit reglement 
worden de dierenartsen aangesteld.

5. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch beambte schoonmaak - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

6. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige communicatie - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

7. Personeelsdienst - Werving - Vacature planner/personeelsdeskundige - 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. 

8. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch medewerker cultuur - 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.

9. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch assistent groen 
- Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een technisch assistent groen aangesteld.

10. Burgerlijke stand en bevolking - Bevolking - Personenlijst afleveren aan interne dienst - 
Toelating.

Er wordt toelating verleend om deze personenlijst af te leveren.

11. Financiële dienst - Algemeen - Inbreng openbare verlichting bij Infrax West - Verlijden akte - 
Aanstellen notaris.

Er wordt een notaris aangesteld voor het verlijden van de akte.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5537-1978-2570-1045.

https://www.verifieer.be/code/5537197825701045


12. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Afrekening openstaande schuld - Belasting op de 
kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring wordt verleend aan de afrekening van een openstaande schuld.

13. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

14. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

15. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 13/12/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester
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