
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 10/03/2020

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Diverse voertuigen voor de technische dienst - 
Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 1 voor de binnenafwerking zolder stadhuis wordt goedgekeurd.

3. Mobiliteit - Aankopen - Klimaatfonds Deelfietsen - Huren van 20 slimme sloten en bijhorende 
technologie om fietsen te delen voor de gemeenten Diksmuide en Kortemark - Gunning. 

Het huren van 20 slimme sloten en bijhorende technologie om fietsen te delen voor de gemeenten 
Diksmuide en Kortemark wordt gegund.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud en depannage ACN074 - Goedkeuring facturen.

De facturen worden goedgekeurd.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Nieuw recyclagepark - Architectuur - Vorderingsstaat 1 - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 1. 

6. Openbare ruimte - Aankopen - Plaat urnenkelder - Begraafplaats Woumen - Goedkeuring 
factuur.

De factuur voor de levering van een plaat voor urnenkelder wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Studieopdracht ‘Renovatie stationsomgeving 
Diksmuide’ - Fase 2 Bortierlaan: riolerings- en wegenisdossier - Studieopdracht Plantec nv - 
Nota van ereloon - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gevraagd aan het ereloon.

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

Er wordt toelating gegeven 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 - Omgevingsvergunning - 2019/233 - 
Beroepsprocedure: bouwen van een appartementsgebouw en een eengezinswoning na het 
slopen van een woning en een bijgebouw, gelegen te Diksmuide - Advies voor deputatie.

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies verleend.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/384 uitbreiden van 
restaurant Bistro Medard, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.
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De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/390 renoveren van 
de woning (gedeeltelijke herbouw), gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/386 slopen en 
herbouwen woning, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/274 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: vegetatiewijziging - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 27/02/2020.

15. Woonwinkel - Algemeen - Verslag vergadering stuurgroep op 26/02/2020 - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het verslag van de stuurgroep van 26/02/2020. 

16. Milieu - Recyclagepark - Aankoop afvalolietank - Goedkeuring en gunning.

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

21. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling teamleider arbeiders 
openbare ruimte specialiteit groen - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een teamleider arbeiders openbare ruimte specialiteit groen 
aangesteld.

22. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling diensthoofd cultuur - 
Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken wordt een administratief diensthoofd cultuur aangesteld.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

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

De deeltijdse tewerkstelling in het kader van ziekte van een personeelslid wordt verlengd voor 3 
maanden.

25. Personeelsdienst - Vorming - "Animeren van webbanners in Photoshop CC" op 19/03/2020 - 
Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan de vorming.
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26. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Huishoudelijk reglement begraafplaatsen - 
Aanpassing reglement van 30/10/2017 - Principiële goedkeuring. 

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

27. Interne en externe communicatie - Algemeen - Onthaal nieuwe inwoners op 05/04/2020 - 
Organisatie en programma - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

28. Informaticadienst - Aankopen - Overname Xinca door Jamf (MDM Iphones) - Goedkeuring 
offerte.

De offerte voor de migratie van Xinca naar Jamf wordt goedgekeurd. 

29. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - Den 
IJsbol - Goedkeuring.

Er werd goedkeuring verleend.

30. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag tijdelijke terrasvergunning en 
seizoensvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terras- en seizoensvergunning. 

31. Lokale economie - Centrummanagement - Toelage straatcomités handelaars centrum - 
Goedkeuring.

De toelage wordt toegekend.

32. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning Normandie - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

33. Lokale economie - Centrummanagement - Opmaken en implementeren detailhandelsvisie en 
uitvoeren centrummanagement - Aanstellen jury - Bekrachtiging. 

De aanstelling van de jury voor het opmaken en implementeren van de detailhandelsvisie en het 
uitvoeren van het centrummanagement wordt bekrachtigd. 

34. Lokale economie - Centrummanagement - Opmaken en implementeren detailhandelsvisie en 
uitvoeren centrummanagement - Proces-verbaal van opening der biedingen - Aanstellen 
dienstverlener - Gunning. 

Er wordt een dienstverlener aangesteld in kader van de opmaak en implementatie van de 
detailhandelsvisie en het uitvoeren van het centrummanagement.

35. Cultuurcentrum - Algemeen - Overeenkomst zaalverantwoordelijken als losse medewerkers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

36. Jeugddienst - Algemeen - Reglement speelstraten - Principiële goedkeuring. 

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

37. Evenementen - Algemeen - Stadstuin op binnenkoer stadhuis van 3-20/04/2020 - Aanleg en 
kostenraming - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aanleg van een stadstuin op de binnenkoer van het 
stadhuis volgens kostenraming. De nodige aankoopprocedures kunnen worden opgestart.
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38. Evenementen - Algemeen - Paddle Front Sup Gathering op 06/06/2020 - Organisatie en 
logistieke steun - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en logistiek.

39. Evenementen - Algemeen - Wondernacht op 10/10/2020 - Organisatie en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van de Wondernacht.

40. Evenementen - PR & protocol - Paella-avond MS Liga op 23/04/2020 - Goedkeuring sponsoring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de sponsoring.

41. Evenementen - PR & protocol - Nieuwjaarsdrink inwoners - Evaluatie 2020 - Principiële 
goedkeuring editie 2021.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

42. Evenementen - Verbroederingscomité - Verbroedering 2020 - Programma en 
onkostenvergoeding - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het programma en de onkostenvergoeding in 2020.

43. Archiefbeheer - Kunstpatrimonium - Conservatie kunstwerken - Goedkeuring factuur. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur voor de conservatie van 2 kunstwerken eigendom van 
de Collectie Vlaamse Gemeenschap. 

44. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Belastingjaar 
2018 kohierartikel 51. 

Het bezwaarschrift over de belasting op reclamedragers over het dienstjaar 2018 kohierartikel 51 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

45. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie voor de 
stedelijke begraafplaatsen - Principiële goedkeuring.

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

46. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

47. Financiële dienst - Betalingsbevelen/boekingsprojecten - Ten laste name begrafeniskosten - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

48. Verslag vorige zitting - Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur wnd. De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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