
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 11/02/2020

1. Gebouwendienst - Algemeen - Verkoop pastorie Woumen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de verkoop van de pastorie van Woumen, het 
aanstellen van een landmeter en de goedkeuring aan Fed-net voor het opstarten van de verkoop. 
Dit dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Aankoop 4 AED-toestellen - Kostenraming, 
wijze van gunnen, lijst leveranciers en locaties - Goedkeuring.

De procedure voor aankoop van 4 AED-toestellen wordt goedgekeurd.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Bouwland Oudekapelle - 
Verkoop aan mede-eigenaars - Principiële goedkeuring.

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

4. Openbare ruimte - Aankopen - Eterniet bloembakken en kunststof hangpotten - Gunning. 

De aankoop van Eterniet bloembakken en kunststof hangpotten wordt gegund.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 14/02/2020 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 14/02/2020.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 18/02/2020 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 18/02/2020.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/307 exploiteren van 
een landbouwbedrijf + afbreken van een landbouwbedrijfswoning en aanhorigheden + bouwen 
van een nieuwe landbouwloods met geïntegreerde landbouwbedrijfswoning, gelegen te 
Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/354 bouwen 
bijgebouw + vellen boom, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/356 slopen van niet-
vrijstaand bijgebouw, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/357 verbouwen en 
uitbreiden van een woning, gelegen te Oostkerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/360 rooien van 3 
bomen, gelegen te Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/310 aanleggen 
zwembad in de voortuinstrook, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/316 verbouwen 
woning met inbegrip van 2 tijdelijke verblijfsgelegenheden, gelegen te Vladslo - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/358 het uitbreiden 
van een zonevreemde woning, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/1 aanbouwen van 
een veranda, gelegen te Pervijze - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/338 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 23/01/2020.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/382 Rooien van 
bomen, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

20. Milieu - Recyclagepark - Aankoop kantoormeubelen - Gunning.

De aankoop van kantoormeubelen wordt gegund.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.

1 stagiair krijgt de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval op 07/09/19 - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval op 25/02/19 - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

24. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval op 30/01/19 - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

25. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval op 17/08/19 - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

26. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval op 15/06/18 - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature systeembeheerder IT - Verlengen vacature - 
Goedkeuring.
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De openverklaring wordt verlengd.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/06/2020.

29. Personeelsdienst - Vorming - "Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander" op 
24/09/2020 - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 3 personeelsleden tot deelname aan de vorming.

30. Personeelsdienst - Vorming - Infosessie "Aan de slag met buitenlandse kunstenaars" op 
18/02/2020 - Toelating.

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

31. Personeelsdienst - Vorming - "Slim geregeld: je gemeentelijke subsidiereglementen 
eenvoudiger schrijven" op 04/03/2020 - 06/05/2020 - 24/09/2020 - Toelating.

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

32. Personeelsdienst - Vorming - "Omgaan met geurhinder voor vergunningverlenende overheden" 
op 28/04/2020 - Toelating.

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

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

3 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt hun nieuwe verblijfplaats te 
achterhalen.

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

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

35. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatie - Advertentiecampagne 2020 - 
Goedkeuring.

De verschillende advertentiebudgetten binnen de stadsdiensten worden gebundeld. Om in te kunnen 
spelen op opportuniteiten en creatieve ingevingen in de loop van de te voeren promotiecampagnes, 
wordt geen volledige mediacampagne meer vastgezet vanaf het begin van het jaar. Per evenement 
wordt binnen het voorziene budget een variabele communicatiemix gehanteerd. Hiervoor wordt 
telkens samengewerkt met de partner die daar op dat ogenblik best geschikt voor lijkt. 

36. Informaticadienst - Aankopen - Office365 Migratie mailserver - Gunning.

De migratie van de mailserver naar Microsoft Office 365 wordt gegund.

37. Informaticadienst - Aankopen - AK zelfservicesoftware licenties en RFID leesplaat uitleenbalies 
bib - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

38. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning Gouden Mandeken - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

39. Lokale economie - Centrummanagement - Superkoopzaterdag op 12/09/2020 - Organisatie - 
Goedkeuring.

De organisatie wordt goedgekeurd.

40. Cultuurcentrum - Algemeen - Uitbreiding ticketingsysteem met UiTPAS - Gunning.

De uitbreiding van Ticketgang wordt gegund.

41. Cultuurcentrum - Algemeen - Stopzetten concessie cultuurcafé - Goedkeuring.

Het in onderling overleg beeïndigen van het concessiecontract voor het cultuurcafé wordt 
goedgekeurd.
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42. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - OC Woumen - Haiku wedstrijd cultuurraad - 
Goedkeuring.

De ondersteuning voor de organisatie van een haiku wedstrijd voor OC Woumen wordt goedgekeurd.

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Tijdelijk andere opdracht als 4/24 onderwijzer en aanstelling 
als 2/36 en 4/36 tijdelijk ICT-coördinator vanaf 01/01/2020 tot en met 30/06/2020 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verlofstelsel tijdelijk andere opdracht en aanstelling als ICT-
coördinator van een leerkracht.

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Affectatie als 8/24 leermeester katholieke godsdienst, 
verlofstelsel tijdelijk andere opdracht als 2/24 leermeester katholieke godsdienst, 
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking voor 7/24 leermeester katholieke 
godsdienst, reaffectatie in eigen school voor 3/24 leermeester katholieke godsdienst vanaf 
01/09/2019 voor de duur van het verlofstelsel van de titularis - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de reaffectatie van een leermeester katholieke godsdienst.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 31/01/2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 31/01/2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

47. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling kinderverzorgster voor 2/32 via het werkingsbudget 
vanaf 1/02/2020 tot en met 08/03/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling kinderverzorgster voor 12/32 via het 
werkingsbudget vanaf 01/02/2020 tot en met 08/03/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

49. Basisonderwijs - Vorming - Coaching van leerkrachten in het kleuteronderwijs en intakegesprek 
op 7/10, 19/11, 10/12 en 16/12/2019 - Goedkeuring factuur.

De factuur voor coaching van de leerkrachten in het kleuteronderwijs wordt goedgekeurd.

50. Sportdienst - Algemeen - Terugname gebruiksrecht zwembad 'De Kupe' - Principiële 
goedkeuring.

De stopzetting wordt principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

51. Evenementen - Algemeen - Autovoetbal De Bricoleurs op 16/08/20 te Woumen - Weigering.

Het evenement wordt geweigerd. 

52. Evenementen - Algemeen - Park op Stelten op 15/08/2020 - Organisatie en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en logistieke steun.

53. Evenementen - Algemeen - Verlichte Geesten - Organisatie en logistieke steun - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van Verlichte Geesten.

54. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - 
Vraag raadsman na arrest Hof van Cassatie - Goedkeuring.

Er werd beslist om niet verder te gaan naar het Hof van Beroep te Antwerpen met een dossier na arrest 
Hof van Cassatie. Er wordt goedkeuring verleend aan de moratoriuminteresten..
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55. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 82.

Het bezwaarschrift van 21/12/2018 dienstjaar 2018 kohierartikel 82 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

56. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 6.

Het bezwaarschrift van 30/01/2019 dienstjaar 2018 kohierartikel 6 wordt ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard.

57. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op tweede verblijven - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 59.

Het bezwaarschrift van 04/06/2019 dienstjaar 2019 kohierartikel 59 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

58. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2018 - kohierartikel 34

Het bezwaarschrift van 17/04/2019 dienstjaar 2018 kohierartikel 34 wordt ontvankelijk en gegegrond 
verklaard.

59. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Belastingjaar 2019 - 
kohierartikel 9.

Het bezwaarschrift van 21/05/2019 belastingjaar 2019 kohierartikel 9 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

60. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Belastingjaar 
2018 kohierartikels 52, 53 en 54.

Het bezwaarschrift over de belasting op reclamedragers over het dienstjaar 2018 kohierartikels 52, 53 
en 54 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

61. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

62. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 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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