
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 28/01/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Sportcomplex De Pluimen en site Keiem - Aanleg 
kunstgrasterreinen - Principiële goedkeuring.

De stad Diksmuide start een dossier voor de aanleg van een kunstgrasterrein in Keiem en Diksmuide. 
De aankoopprocedure wordt door Farys geleid. 

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Sportcomplex De Pluimen - Heraanleg atletiekpiste 
- Goedkeuring.

De stad Diksmuide start een dossier voor de heraanleg van de atletiekpiste. De aankoopprocedure 
wordt door Farys geleid. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - DDM architectuur - Ereloonnota 7 - Goedkeuring.

Ereloonnota 7 wordt goedgekeurd. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - DDM architectuur - afrekening kosten OC Woumen - Goedkeuring.

De factuur wordt goedgekeurd. 

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 24 
- Goedkeuring.

De vorderingsstaat 24 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in oktober 2019.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Nieuw recyclagepark - Offerte Fluvius System Operator cv  - 
Goedkeuring. 

Goedkeuring te verlenen aan de offerte van Fluvius System Operator in het kader van de aanleg van 
het nieuwe recyclagepark.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Uitvoering wegmarkering - Goedkeuring factuur.

De factuur voor uitvoering van wegmarkering wordt goedgekeurd.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Infrastructuurwerken verkaveling 'Tramstationstraat' 
te Leke - Proces-verbaal van voorlopige oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
- Herziening - Principiële goedkeuring voorontwerp.

Het voorontwerp van de herziening GRS wordt principieel goedgekeurd. 

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/295 uitbreiden 
cafetaria sporthal 'Time Out', gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/244 een 
functiewijziging naar paardenhouderij, dierenartsenpraktijk en jeugdlogies, gelegen te Keiem - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/341 rooien van 20 
knotwilgen, gelegen te Oudekapelle - Afleveren gedeeltelijk vergunning.

De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk vergund.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/256 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: 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 - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 09/01/2020.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/352 functiewijziging 
van woning naar vakantiewoning zonder verbouwingswerken, gelegen te Lampernisse - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/259 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: hernieuwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie - Aktename besluit 
deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 16/01/2020.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - 
Lekedorpstraat 60 - Inname standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

19. Woonwinkel - Algemeen - Verslag vergadering stuurgroep op 15/01/2020 - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het verslag van de stuurgroep van 15/01/2020. 

20. Duurzaamheid - Acties - Energieke Westhoek - Straatthermografie Esen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de WVI om de straatthermografie uit te voeren.

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

Er worden functies technische beambten schoonmaak open verklaard.

22. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling deskundige 
communicatie - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een deskundige communicatie aangesteld.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd wonen en leefomgeving - Aktename proces-
verbaal.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag volledige loopbaanonderbreking in het kader van 
medische bijstand - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt volledige loopbaanonderbreking aan voor een periode van 1 week.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt vermindering van de prestaties met 1/5de in het kader van ouderschaps-
verlof.
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27. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd gedurende 1 maand.

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

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag deeltijds onbetaald verlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvraag van een personeelslid voor deeltijds onbetaald verlof.

30. Personeelsdienst - Vorming - "Nieuw decreet kinderopvang" op 13/02/2020 - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan vorming.

31. Personeelsdienst - Vorming - Vormingstweedaagse 'Bataljong' op 11-12/03/2020 - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan deze vorming.

32. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

33. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving.

Een burger wordt ambtshalve afgeschreven gezien het onmogelijk blijkt de nieuwe verblijfplaats te 
achterhalen.

34. Informaticadienst - Aankopen - Aankoop rack voor recyclagepark - Gunning.

De aankoop van een rack voor het nieuwe recyclagepark wordt gegund.

35. Lokale economie - Acties - Week van de Markt op 8-14/04/2019 - Goedkeuring deelname.

Er wordt goedkeuring verleend. 

36. Bibliotheek - Algemeen - De migratie van de bibliotheeksoftware door Cultuurconnect en de 
noodzakelijke sluiting van 23/03 tot en met 03/04/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 5/36 tijdelijk administratief medewerker vanaf    
01/01/2020 tot en met 31/08/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling kinderverzorgster voor 2/32 via het werkingsbudget 
vanaf 06/01/2020 tot en met 31/01/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

39. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling als 15/24 kleuteronderwijzer, 
reaffectatie als 12/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget en reaffectatie als 3/24 
kleuteronderwijzer via herverdeling van lestijden tijdens het schooljaar 2019-2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

40. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling kinderverzorgster voor 3/32 via het werkingsbudget 
vanaf 06/01/2020 tot en met 31/01/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

41. Jeugddienst - Acties - Roefel, Dag van het Kind op 27/06/2020 - Organisatie, logistieke steun en 
drukwerk - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend.

42. Evenementen - Algemeen - Belevingsmarkt Fiesta Europa op 07-09/08/2020 - Organisatie en 
logistieke steun - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

43. Evenementen - Algemeen - VBRO Zomertour op 19/07/2020 - Logistieke steun - Weigering.
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Er wordt geen logistieke steun verleend aangezien dit een privaat feest is.

44. Evenementen - PR & protocol - Viering 30 jaar Boterronde op 30/10/2020 - Gratis gebruik CC 
Kruispunt + zaal Gerlacus - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het gratis gebruik van de zalen.

45. Evenementen - PR & protocol - Inrichten busvervoer naar zusterstad Ploemeur - Geen 
goedkeuring.

Er wordt geen goedkeuring verleend aan het inrichten van busvervoer naar zusterstad Ploemeur in 
2020 in het kader van de verbroedering.

46. Evenementen - PR & protocol - Persvoorstelling Vierdaagse van de IJzer op 11/06/2020 - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de persvoorstelling in Diksmuide van de Vierdaagse van de IJzer.

47. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de bedrijfsvestigingen - Dienstjaar 2019. 

Het kohier van de belasting op de bedrijfsvestigingen voor 2019 wordt goedgekeurd. 

48. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - 
Vraag raadsman na arrest Hof van Cassatie - Inname standpunt.

Er wordt beslist om niet verder te gaan naar het Hof van Beroep te Antwerpen met een dossier na 
arrest van het Hof van Cassatie.

49. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2019. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2019 wordt goedgekeurd. 

50. 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. 

51. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

52. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting 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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