
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 07/04/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering schoonmaakmiddelen en -
materialen via Creat - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om gedurende 1 jaar de schoonmaakmiddelen en -materialen aan te 
kopen via Creat. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Vorderingsstraat 1 tem 3 - Goedkeuring. 

De vorderingsstaten 1 tem 3 worden goedgekeurd. 

3. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietssuggestiestroken centrum Diksmuide - 
Ontwerpdossier, lastenboek en kostenraming - Principiële goedkeuring.

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

4. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Eierdreefje - Vorderingsstaat 1 
- Goedkeuring.

De vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Koekelarestraat - Verkoop openbaar domein gelegen 
Koekelarestraat 21 - Principiële goedkeuring. 

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

6. Openbare ruimte - Nutsleidingen - Provincie West-Vlaanderen - Erfdienstbaarheid 
ondergrondse leidingen - Botenloods Heernisse - Principiële goedkeuring. 

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

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

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

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 24/04/2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 
24/04/2020.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 08/05/2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 
08/05/2020.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 15/05/2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 
15/05/2020.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/364 uitbreiden van 
de woning en plaatsen carport, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/9 slopen van een 
woning, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/15 regulariseren 
van een dakuitbouw + wijzigen gevelconfiguratie, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt afgeleverd.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/11 uitdiepen van 
een vroeger bestaande vijver - vegetatiewijziging, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/16 vervangen van 
gevelmetselwerk, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/28 aanpassen en 
herindelen van appartementen, gelegen te Diksmuide - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/30 regulariseren 
van de woning, gelegen te Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Milieu - Algemeen - Aankoop fietsoverkapping stadhuis - Gunning - Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen aan de levering van fietsoverkapping. 

19. Milieu - Algemeen - Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu - Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen.

Er wordt goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-
Vlaanderen.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair sportdienst - Toelating.

Er wordt toelating verleend om een stagiair in te zetten bij de sportdienst.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Aanstelling losse medewerkers voor de kinderopvang in de 
paasvakantie - Toelating.

Er wordt toelating verleend om een groep van losse medewerkers in te zetten bij de basisscholen van 
Diksmuide gedurende de paasvakantie in het kader van kinderopvang.

22. Personeelsdienst - Werving - Verlengen van de openverklaring en bekendmaking jobstudenten 
redder - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

23. Personeelsdienst - Werving - Overdracht personeel van het stadsbestuur naar het OCMW-
bestuur - Hoorzitting en goedkeuring.

Het betrokken personeelslid wordt gehoord. De overdracht van het stadsbestuur naar het OCMW-
bestuur wordt goedgekeurd.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

25. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius - Algemene Vergadering op 23/05/2020 - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. 

26. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Jaarvergadering op 19/05/2020 om 19 uur - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9597-0886-9319-4554.

https://www.verifieer.be/code/9597088693194554


27. Noodplanning - Algemeen - Annulatie evenementen in het kader van Coronamaatregelen tot 
en met 01/06/2020 - Goedkeuring.

De eigen evenementen worden geannuleerd tot en met tot 01/06/2020 in het kader van de bestrijding 
van het COVID-19 virus.

28. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving.

Een betrokken burger wordt ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk is om zijn nieuwe 
verblijfplaats te achterhalen.

29. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel - Aanpassing route ijsverkoop - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanpassing van de route.

30. Lokale economie - Centrummanagement - Nieuwe straatnamen verkaveling 
Woonmaatschappij IJzer & Zee in Pervijze - Principiële goedkeuring.

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

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

32. Basisonderwijs - Aankopen - Schoolboeken - Stopzetting opdracht.

De huidige samenwerking voor het leveren van schoolboeken wordt stopgezet. 

33. Sportdienst - Algemeen - Mivos - Toetreding gemeente Houthulst burensportdienst Mivos - 
Goedkeuring.

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

34. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar  2019 kohierartikel 39.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 39 wordt ontvankelijk en doch ongegrond verklaard. 

35. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

36. 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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