
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 18/02/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - 
Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring .

Vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Deel perceel grond 
Rijkswachtstraat 86 - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de aankoop van een stuk perceel 
dat werd opgenomen in het openbaar domein. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

3. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Blauwe zone centrum Diksmuide - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan een aanpassing van de blauwe zone. Dit dossier wordt 
voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gemeenteweg: Fabriekstraat - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend om het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Fabriekstraat 
op te heffen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

5. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 31/01/2020 - Aktename 
verslag.  

Akte wordt genomen van het verslag.

6. Openbare ruimte - Aankopen - 6 zitbanken omgeving wzc Yserheem - Gunning. 

De aankoop van 6 zitbanken wordt gegund.

7. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop 3 grasmaaiers – Goedkeuring en gunning. 

De aankoop van 3 grasmaaiers wordt goedgekeurd en gegund.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Wegmarkering 2015 - Definitieve oplevering.

De definitieve oplevering wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Raamovereenkomst voor heraanleg of herstel van 
beschadigde voetpaden, opritten en wegen - Vorderingsstaat 6 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 6.

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

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

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Oostkerke - Vraag tot schrapping - Gedeeltelijke goedkeuring.

De risicogrond wordt deels geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

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

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/311 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij met camperplaats + slopen van rundveestal en 
berging, nieuwbouw van berging/loods voor stalling voertuigen en opberging klein materiaal 
met sanitaire ruimte, aanleg camperterrein met 9 plaatsen en aanleg verharding, gelegen te 
Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk en onder voorwaarden verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/314 plaatsen van 
een nieuwe elektriciteitscabine en uitbreiden van de overwelving van de gracht, gelegen te 
Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/317 afbreken en 
heropbouwen van de woning, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/346 toevoegen, 
wijzigen en uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf + bouwen van 5 frigoboxen met 
technische ruimte na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/361 rooien en 
aanplanten van hoogstammige bomen, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/363 wijzigen 
gevelconfiguratie en bouwen garage in hout, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/362 plaatsen 
nieuwe publiciteitsinrichting, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/375 bouwen van 
een bijgebouw, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/312 het egaliseren 
van een landbouwperceel, gelegen te Beerst - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/17 tijdelijk lozen 
bedrijfsafvalwater na zuivering, gelegen te Kaaskerke - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding.

23. Milieu - Recyclagepark - Leveren en plaatsen zonnepanelen - Gunning.

De zonnepanelen voor het nieuwe recyclagepark worden gegund.

24. Milieu - Recyclagepark - Aankoop materiaalcontainer - Gunning.

De aankoop van een materiaalcontainer wordt gegund.

25. Duurzaamheid - Acties - Organisatie Dag van het Park en Fairtrade Picknick op 24/05/2020 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider onderhoud - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.
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27. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch medewerker cultuur - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

28. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent gebouwen/onderhoudsman - 
Afsluiten kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent wegenaanleg - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

30. Personeelsdienst - Werving - Verlenging arbeidsovereenkomst technisch beambte openbare 
reinigingsdienst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature planner/personeelsdeskundige - Aktename proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De geslaagde kandidaat wordt aangesteld.

32. Personeelsdienst - Werving - Sportdienst - Openverklaring administratief sportmedewerker - 
Goedkeuring.

Naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid wordt de functie van administratief sportmedewerker 
open verklaard.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

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

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

35. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

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

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

37. Personeelsdienst - Vorming - "Masterclass communicatiestrategie" op 12/05/2020 - Toelating.

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

38. Personeelsdienst - Vorming - "Overheidsopdrachten ontleed: beoordeling van offertes en 
onregelmatigheden" op 03/03/2020 - Toelating.

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

39. Personeelsdienst - Vorming - "Identiteit" op 02/03/2020 en "Wonen en verhuizen" op 
16/03/2020 - Toelating.

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

40. Personeelsdienst - Vorming - Studiedag "Het gemeentelijk toezicht op de kerkfabrieken" op 
08/05/2020 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan 1 personeelslid tot deelname aan de studiedag.

41. Secretariaat - Intercommunales - De Watergroep - Aanduiding van een bestuurder in de Raad 
van Bestuur - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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42. Burgerlijke stand en bevolking - Verkiezingen - Lokale en provinciale verkiezingen op 
14/10/2018 - Kosten organisatie - Aandeel stad Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aandeel voor de stad en dit bedrag wordt betaalbaar gesteld.

43. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grafvergunningen, bijzetting en 
asverstrooiiing - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

44. Informaticadienst - Aankopen - Aansluiten Fluvius glasvezel scholengroep 't Saam - Gunning.

De offerte voor de aansluiting van de glasvezel van scholengroep 't Saam wordt goedgekeurd.

45. Lokale economie - Centrummanagement - Organisatie avondmarkt op 21/07/2020 - Bond 
Westvlaamse Marktkramers - Goedkeuring.

De aanvraag tot organisatie wordt goedgekeurd.

46. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

47. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

48. Cultuurcentrum - Algemeen - Openstelling concessie cultuurcafé - Goedkeuring.

De vacature voor concessionaris van het cultuurcafé wordt openverklaard.

49. Cultuurcentrum - Ontmoetingscentra - Gebruik ontmoetingscentrum Beerst op 12/09/2020 aan 
gunsttarief - Toelating. 

Toelating wordt verleend aan het gebruik tegen gunsttarief van het ontmoetingscentrum te Beerst op 
12/09/2020.

50. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 03/02/2020, 
04/02/2020, 07/02/2020 en 11/02/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

51. Sportdienst - Acties - Verlenging licentieovereenkomst MultiSkillZ Academy - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

52. Sportdienst - Aankopen - Creditpack Gantner door Farys - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van een creditpack bij Gantner.

53. Jeugddienst - Algemeen - Inkanteling Speelpleinwerking Zonnestraal - Goedkeuring.

De inkanteling van de speelpleinwerking Zonnestraal wordt goedgekeurd.

54. Jeugddienst - Acties - Organisatie cursus 'Levensreddend handelen bij baby's en peuters' voor 
onthaalouders op 23/04/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorming voor onthaalouders. 

55. Toerisme - Algemeen - Openingsuren dienst voor toerisme - Aanpassing - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om de openingsuren van de dienst voor toerisme aan te passen. 

56. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Paasfoor en Paaseierenraap 2020 - Organisatie - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

57. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Paasfoor 2020 - Contracten - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de contracten voor de Diksmuidse Paasfoor 2020. 

58. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op onbebouwde bouwgronden - 
Belastingjaar 2018 kohierartikel 186.
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Het bezwaarschrift over de belasting op terrassen over het dienstjaar 2018 kohierartikel 186 wordt 
ontvankelijk en gegrond verklaard.

59. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 226.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2019 kohierartikel 226 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

60. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 135.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2019 kohierartikel 135 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

61. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op terrassen - Belastingjaar 2018 
kohierartikel 1.

Het bezwaarschrift over de belasting op terrassen over het dienstjaar 2018 kohierartikel 1 wordt 
ontvankelijk en gegrond verklaard.

62. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

63. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

64. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

65. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 02/03/2020 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 02/03/2020 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) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3686-8724-3579-2710.

https://www.verifieer.be/code/3686872435792710

		Johanna Gilberte Verhaeghe
	2020-02-21T13:16:27+0100
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Marc Jozef Deprez
	2020-02-28T15:20:19+0100
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




