
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 21/04/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Sportcomplex De Pluimen - Heraanleg atletiekpiste 
- Gunning.

De stad Diksmuide start een dossier voor de heraanleg van de atletiekpiste. De aankoopprocedure 
wordt door Farys geleid. Er wordt goedkeuring gevraagd aan de gunning

2. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoudscontract fontein Grote Markt - Goedkeuring . 

Er wordt goedkeuring verleend aan het onderhoudscontract.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud en depannage ACN074 - Goedkeuring factuur.

De factuur worden goedgekeurd.

4. Openbare ruimte - Aankopen - Potgrond voor éénjarig plantgoed dienstjaar 2020 - Goedkeuring 
en gunning. 

De aankoop van potgrond wordt gegund.

5. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Bestek, kostenraming, wijze 
van gunnen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het bestek, de kostenraming en wijze van gunnen. 

6. Openbare ruimte - Wegen en riolering - N301 vanaf N35 tot bebouwde kom Klerken: aanleg van 
vrijliggende fietspaden langs de N301 Klerkenstraat/Esenstraat tot kruispunt Predikboomstraat 
te Diksmuide afdeling Esen en Houthulst afdeling Klerken - Heraanleg toplaag - Verrekening nr 
02 - Goedkeuring

Verrekening nr. 02 wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

9. 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.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/389 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij + bouwen melkveestal, gelegen te Vladslo - 
Gedeeltelijk afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/401 bouwen van 
een carport + berging, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/33 bouw en 
regularisatie tuinhuis, carport en berging, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/388 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een aannemingsbedrijf, gelegen te Kaaskerke - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/75 verbouwen 
woning en renovatie achtergevel, gelegen te Diksmuide - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/62 wijzigen van een 
landbouwbedrijf, gelegen te Diksmuide - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

16. Duurzaamheid - Organisatie van de fairtradepicknick - Paketten samenstellen en aan huis 
leveren - Goedkeuring.

Het concept van de fairtradepicknick wordt aangepast naar het aan huis leveren van picknickpakketten 
ingevolge de opgelegde Coronamaatregelen. Het is een combinatie van korte keten producten en 
fairtradeproducten uit het zuiden.

17. Preventie - Verslagen - Maandverslag december 2019 en januari, februari, maart 2020 in 
toepassing van de welzijnswet - Goedkeuring en aktename risico's.

Het maandverslag preventie IDPBW van december 2019 en januari, februari, maart 2020 wordt 
goedgekeurd en er wordt akte genomen van de risico's.

18. Personeelsdienst - Werving - Aanstelling administratief medewerker - Goedkeuring.

Er wordt een administratief medewerker aangesteld.

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

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.

20. Secretariaat - Intercommunales - Efin nv - Algemene Vergadering op 02/06/2020 om 17 uur - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 02/06/2020 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

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

Een burger wordt ambtshalve afgeschreven, omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

22. Cultuurcentrum - Algemeen - Afsluiten procedure concessie café cultuurcentrum - 
Goedkeuring. 

De procedure voor aanstelling van een concessionaris wordt afgesloten.

23. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Inschrijvingen via online betalingen - Goedkeuring.

De jaarlijkse inschrijvingen van Kadens zouden vanaf 01/06/2020 gebeuren via online betalingen via 
MultiSafepay, rechtstreeks op de stadsrekening en gelinkt aan de schoolsoftware DKO3.

24. Basisonderwijs - Vorming - Beheercomité scholengemeenschap op 09/03/2020 - Aktename 
verslag.

Er wordt akte genomen van het verslag van 09/03/2020.

25. Sportdienst - Aankopen - Indoor curlingmatset - Kostenraming, lijst leveranciers en wijze van 
gunnen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop.

26. Sportdienst - Aankopen - Tennisterreinen 'De Pluimen' - Elektriciteitsverbruik 2019 voor 
tennisclub TC De Maene - Goedkeuring factuur. 
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Er wordt goedkeuring verleend aan het factuurbedrag voor het elektriciteitsverbruik van de tennisclub 
in 2019.

27. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie Sunbeam 2020 - Lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers voor Sunbeam 2020.

28. Jeugddienst - Algemeen - Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking Zonnestraal - Principiële 
goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

29. Jeugddienst - Algemeen - Speelpleinwerking Zonnestraal - Tarieven - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de tarieven voor speelpleinwerking Zonnestraal..

30. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen paaskampen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opschorting van vergoedingen voor cafetariahouders/clubs 
naar aanleiding van de federale maatregelen genomen in het kader van COVID-19. 

31. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar  2019 kohierartikel 17.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 17 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

32. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 19.

Het bezwaarschrift van 18/02/2019 dienstjaar 2019 kohierartikel 19 wordt ontvankelijk doch gegrond 
verklaard.

33. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op onbebouwde bouwgronden - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 49.

Het bezwaarschrift van 25/02/2020 dienstjaar 2019 kohierartikel 49 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

34. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op onbebouwde bouwgronden - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 1.

Het bezwaarschrift van 05/03/2020 dienstjaar 2019 kohierartikel 1 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

35. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 290.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2019 kohierartikel 290 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

36. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 28.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 28 wordt ontvankelijk en doch ongegrond verklaard. 

37. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 18.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 18 wordt ontvankelijk en doch ongegrond verklaard. 

38. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 2.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 2 wordt ontvankelijk en doch ongegrond verklaard. 
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39. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

40. 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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