
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 25/02/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 1 van de omgevingsaanleg

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Aanpassingen 
verwarming 'De Wal' - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wintertriatlon op 08/03/2020 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Vinkenzettingen 2020 - Zuidbroekstraat - 
Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Avondmarkt op 21/07/2020 - Generaal-Baron-
Jacquesstraat - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Rommelmarkt Woumen op 12/07/2020 - 
Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Opendeurdag Ostyn Voeders op 13/03/2020 - 
Moerestraat -  Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Openbare ruimte - Algemeen - Inrichtingswerken Chiroheem Leke - Goedkeuring factuur.

De meerprijs materialen voor de inrichtingswerken rond het Chiroheem te Leke worden goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Algemeen - Aanpassing vrachtwagen voor zoutstrooier - Goedkeuring 
factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Regionaal Landschap Westhoek - Bijdrage frontbomen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de bijdrage.

11. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - Ondergronds brengen 
elektriciteits- en kabelnetwerk - Offerte Fluvius - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de offerte.

12. Openbare ruimte - Recyclagepark - Omgevingswerken - Vorderingsstaten 2 en 3 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 2 en 3 worden goedgekeurd. 

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

Er wordt toelating gegeven voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de 
aanvragende notarissen.
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14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/328 uitbreiden 
woning met beroepsruimte, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/337 regulariseren 
van verhardingen, gelegen te Beerst- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/365 bouwen van 
een garage, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/374 verbouwen van 
een woning, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/366 het bouwen van 
4 koppelwoningen, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/370 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een rundveebedrijf + uitbreiden melkveestal en aanleggen 
hemelwaterput ter vervanging van foliebassin, slopen stal voor het bouwen van een kalverstal 
en het verlengen en aanleggen van groensilo's, gelegen te Stuivekenskerke - Advies voor 
deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/371 verbouwen van 
de woning: een uitbreiding van 13 m², gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/383 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij + regulariseren van een kraamstal, 
het overkappen van een sleufsilo, het nieuw aanleggen van een foliebassin-zuivering-
regenwateropvang, de nieuwbouw van een mestsilo en de aanleg van een betonverharding, 
gelegen te Lampernisse - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/322 bouwen van 40 
appartementen, handelsruimte en ondergrondse parkeergarage, gelegen te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

24. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

25. Milieu - Algemeen - Analyse op afvalwater afkomstig van een drugslab - Goedkeuring factuur.

De factuur voor het uitvoeren van de analyse op het afvalwater afkomstig van een drugslab wordt 
goedgekeurd.

26. Milieu - Algemeen - Mobiele filteroplossing voor amfetamine afkomstig van een drugslab - 
Gunning.

De mobiele filteropstelling voor het zuiveren van afvalwater afkomstig van een drugslab wordt gegund.
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27. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

28. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

29. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

De arbeidsongevallen van een medewerker worden afgesloten zonder blijvende arbeidsonge-
schiktheid.

30. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

31. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

32. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst toerisme wordt goedgekeurd.

33. Personeelsdienst - Werving - Vacature systeembeheerder IT - afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De openverklaring wordt verlengd.

34. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring en bekendmaking jobstudenten redder en 
toezichter zwembad - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

35. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling deskundige aan-en 
verkoop - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een aan-en verkoop deskundige aangesteld.

36. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling administratief 
sportmedewerker - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken wordt een administratief sportmedewerker aangesteld 
aangesteld.

37. Personeelsdienst - Loopbaan - Stopzetten arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt in onderling akkoord stopgezet.

38. Personeelsdienst - Loopbaan - Stopzetten arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt in onderling akkoord stopgezet.

39. Personeelsdienst - Vorming - Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse 
kinderopvang op 17/03/2020 - 26/05/2020 - 13/10/2020 - 15/12/2020 - Toelating.

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

40. Personeelsdienst - Vorming - Studiedag "Eerste hulp bij (management)rapportering" op 
donderdag 12/03/2020 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan twee personeelsleden tot deelname aan de studiedag.

41. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding 'Master stedenbouw en ruimtelijke planning' - 
Goedkeuring.

Toelating wordt verleend voor vorming van een personeelslid.
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42. Personeelsdienst - Vorming - Studiedag "Lokale en regionale belastingen: Vestiging, geschillen 
en invordering in de praktijk" op dinsdag 12/05/2020 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan twee personeelsleden tot deelname aan de studiedag.

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

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

44. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Hernieuwingen concessies begraafplaats 
Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de hernieuwingen van concessies op de begraafplaats te 
Diksmuide. 

45. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Hernieuwingen concessies begraafplaats 
Esen - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan het hernieuwen van concessies op de begraafplaats te Esen.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de tijdelijke terrasvergunning. 

47. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Bezettingsovereenkomst W'Ijzer - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de bezettingsovereenkomst tussen basisschool W'IJzer en Kadens.

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Ter beschikkingstelling 6/24 kleuteronderwijzer, reaffectatie 
4/24 kleuteronderwijzer (werkingsbudget), wedertewerkstelling 2/24 onderwijzer en 
aanstelling als 17/24 tijdelijk onderwijzer waarvan 8/24 tijdelijk onderwijzer via het 
werkingsbudget aan de gemeenteschool Keiem, Esen, Beerst, Leke vanaf 01/09/2019 tot en 
met 31/12/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van een kleuteronderwijzer, wedertewerkstelling en 
aanstelling van een onderwijzer.

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Ter beschikkingstelling 6/24 kleuteronderwijzer, reaffectatie 
4/24 kleuteronderwijzer (werkingsbudget), wedertewerkstelling 2/24 onderwijzer en 
aanstelling als 17/24 tijdelijk onderwijzer waarvan 11/24 tijdelijk onderwijzer via het 
werkingsbudget aan de gemeenteschool Keiem, Esen, Beerst, Leke vanaf 01/01/2020 tot en 
met 30/06/2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling van een kleuteronderwijzer, wedertewerkstelling en 
aanstelling van een onderwijzer.

50. Basisonderwijs - Vorming - Vorming feedback en evaluatie in het onderwijs voor directies.

De vorming feedback en evaluatie voor directies wordt goedgekeurd.

51. Basisonderwijs - Vorming - Vorming klasbezoeken 'Ons huis' te Ronsele op 24/03/20 voor 
kleuteronderwijzers.

De vorming 'Ons huis' te Ronsele wordt goedgekeurd.

52. Sportdienst - Acties - Budget en organisatie sportevents 2020 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de organisatie en het budget van de sportevents in 2020 
georganiseerd door de sportdienst.

53. Jeugddienst - Algemeen - Techniekacademie 2020 - Samenwerkingsovereenkomst - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst met de 
Techniekacademie.

54. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein - Dienstjaar 2019. 
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Het kohier van belasting op terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein voor 2019 wordt 
goedgekeurd. 

55. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 1284.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2019 kohierartikel 1284 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

56. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2018 en 2019 kohierartikels 1991 en 15.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2019 kohierartikels 
1991 en 15 worden ontvankelijk en deels gegrond verklaard.

57. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Belastingjaar 
2018 en 2019 kohierartikels 21 en 21. 

Het bezwaarschrift over de belasting op reclamedragers over het dienstjaar 2018 en 2019 
kohierartikels 21 en 21 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

58. Financiële dienst - Meerjarenplan - Overdracht van niet-aangerekende kredieten voor 
investeringen en financiering van 2019 naar 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de overdracht van niet-aangerekende kredieten voor investeringen 
en financiering.

59. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

60. 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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