
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 04/02/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur en onderhoud van werk- en signalisatiekledij 
- Overnamefactuur - Goedkeuring.

De overnamefactuur bij stopzetting van het contract wordt goedgekeurd.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Onderhoud en herstelling van 
stadsvoertuig 1-TAD-448 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Testfase éénrichtingsstraat Steenstraat van 02/03 
tot en met 31/08/2020 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wielerwedstrijd "Grote Prijs de Smesse" te Vladslo 
op 04/04/2020 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Fietshappening "24 uur van Leke" op 01-
02/08/2020 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Openbare ruimte - Begraafplaatsen - Begraafplaatsen - Aankoop grafkelders, urnenkelders, 
columbariumnissen dienstjaren 2020-2022 - Principiële goedkeuring lastenboek, kostenraming 
en gunningwijze.

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

7. Openbare ruimte - Begraafplaatsen - Aankoop columbariumnissen - Begraafplaats Woumen - 
Gunning.

De offerte voor de levering van columbariumnissen wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Kaaskerke - Vraag tot schrapping - Weigering.

De risicogrond wordt niet geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Vraag tot schrapping - Goedkeuring.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/301 verkavelen van 
gronden voor 46 sociale woningen met wegenis en rooien bomen, gelegen te Pervijze - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/349 vellen van 
bomen, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.
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De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/303 afbreken van 
een zonevreemde woning met aanhorigheden, het bouwen van een nieuwe woning met 
losstaand tuinhuis en het rooien van bomen, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/304 regulariseren 
van het dempen van een waterpoel, verder dempen van de waterpoel + uitgraven op een 
andere locatie ter compensatie en het rooien van bomen, gelegen te Lampernisse - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/305 verbouwen van 
de woning tot woning én kapsalon, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/379 schrappen van 
grondwaterwinning + plaatsen van folie in bestaande open put, gelegen te Keiem - Advies voor 
deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/256 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden, hernieuwen en wijzigen van een gemengd bedrijf + bouwen 
van een nieuwe landbouwbedrijfswoning en landbouwgebouw na afbreken bestaande woning 
en 2 stallen en bouwen elektriciteitscabine - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 16/01/2020.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/381 uitbreiden van 
een rundveehouderij, gelegen te Leke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/355 het 
samenvoegen van twee percelen, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11587/B/2017/276 
aanvraag tot vergunning: bouwen van een varkensstal, aanleggen van een open mestopslag en 
het regulariseren van een educatieve ruimte, gelegen te Vladslo - Aktename arrest Raad voor 
Vergunningsbetwistingen.

Er wordt akte genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14/01/2020.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

23. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Schrapping panden - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden te schrappen uit het leegstandsregister.

24. Milieu - Openbare reiniging - IVVO - Werkingsbijdragen 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de werkingsbijdragen 2020.

25. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring deskundige communicatie - Goedkeuring.

De vacature van deskundige communicatie wordt terug openverklaard.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature helpdeskmedewerker IT - 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.
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27. Vacature deskundige facility, gebouwen & patrimonium - Verlengen inschrijvingsperiode - 
Goedkeuring.

De inschrijvingsperiode wordt verlengd.

28. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige aan- en verkoop en projecten - Afsluiten 
kandidaturenlijst en vaststellen selectiecommissie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het openverklaren en bekendmaken van de vacature en het 
vaststellen van de selectiecommissie.

29. Personeelsdienst - Vorming - "Overheidsopdrachten: een goed bestek opmaken doe je zo!" op 
21/02/2020 - Toelating.

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

30. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

31. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

32. OCMW - Algemeen - Vrijwilligersbeleid - Aanpassing vergoeding zaalverantwoordelijken 
ontmoetingscentra - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

33. Burgerlijke stand en bevolking - Bevolking - Ambtshalve afschrijvingen.

3 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat ze hun hoofdverblijfplaats niet meer in Diksmuide 
hebben en hun huidige woonplaats niet kan achterhaald worden.

34. Burgerlijke stand en bevolking - Bevolking - Ambtshalve inschrijvingen.

2 burgers worden ambtshalve ingeschreven, gezien ze verzuimd hebben om aangifte te doen van hun 
adreswijziging.

35. Interne en externe communicatie - Algemeen - Conclusie klacht 1907 - Herziening - Goedkeuring.

De conclusie van KL1907 wordt na bijkomend onderzoek van de klacht herzien. 

36. Informaticadienst - Aankopen - Omschakeling notarisloket van Cevi naar Fluvius - Goedkeuring.

De omschakeling van het notarisloket van Cevi naar Fluvius wordt goedgekeurd. 

37. Informaticadienst - Aankopen - Laptops basisonderwijs - Gunning.

De aankoop van 5 nieuwe laptops voor het basisonderwijs worden gegund.

38. Informaticadienst - Aankopen - Herstelling biobox burgerzaken - Goedkeuring offerte.

De offerte voor de herstelling wordt goedgekeurd.

39. Informaticadienst - Aankopen - Rijbewijzenprinter burgerzaken - Goedkeuring offerte.

De offerte voor de aankoop wordt goedgekeurd.

40. Lokale economie - Acties - Upgraden maandagmarkt via animatie tijdens schoolvakanties - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

41. Cultuurcentrum - Aankopen - Project 'Elektrickteitskastjes' - Principiële goedkeuring en lijst 
leveranciers.

Het project en de lijst van leveranciers worden goedgekeurd.

42. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Nieuwe naam ontmoetingscentrum Woumen - Walnes 
- Goedkeuring.

De nieuwe naam voor het ontmoetingscentrum Woumen wordt goedgekeurd.
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43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 
21/01/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 24/01/2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 24/01 en 
27/01/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling onderwijzer voor 2/24 via het werkingsbudget 
vanaf 17/01/2020 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

47. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling onderwijzer als 24/24 voor de duur van de 
verlofselsels van de titularis aan de gemeenteschool te Keiem en tijdelijk andere opdracht als 
24/24 aan de gemeenteschool te Esen, Beerst, Leke tijdens het schooljaar 2019-2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 3/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur 
vanaf 01/09/2019 tot en met 31/12/2019, als 3/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur 
vanaf 01/01/2020 tot en met 30/06/2020 via het werkingsbudget, als 3/24 en 4/24 tijdelijk 
onderwijzer van doorlopende duur voor de duur van de afwezigheid van de titularis en op 
09/10/2019 als 12/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 18/24 onderwijzer met een aanstelling van 
doorlopende duur vanaf 01/09/2019 voor de duur van het verlofstelsel van de titularis - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

50. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 6/24 tijdelijk kleuteronderwijzer via het 
werkingsbudget vanaf 06/01/2020 tot en met 31/01/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

51. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 28/01/2020 
- Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

52. Evenementen - PR & protocol - Chefs & Students for charity 2020 - Projectsteun - Weigering. 

Er wordt geen toelage verleend.

53. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2019. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

54. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

55. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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De wnd. algemeen directeur De burgemeester
Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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