
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 05/05/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Aanstelling landmeter-expert voor bepaalde 
diensten - Lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers voor de aanstelling van een landmeter-
expert. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Voorlopige oplevering - Goedkeuring.

De voorlopige oplevering voor de binnenafwerking zolder stadhuis wordt goedgekeurd.

3. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Tonnagebeperkingszone - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring wordt verleend tot het vormen van een Tonnagebeperkingszone in 
het centrum van Diksmuide. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietssuggestiestroken centrum Diksmuide - Lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling 1CGU026 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract heraanleg voetpaden - Bestek, kostenraming, 
wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - R003186 Riolering- en 
wegeniswerken - Gunning.

De werken worden gegund.

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 - 2020/84 exploiteren van 
een ondiepe grondwaterwinning via dieptedrainage, gelegen te Vladslo - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/349 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: vellen van bomen, gelegen te Esen - Aktename besluit deputatie.

Er werd akte genomen van het besluit van de deputatie van 23/01/2020.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/403 bouwen van 
een tuinhuis, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund. 

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/44 regulariseren 
van windschermen op terras, gelegen te Diskmuide - Afleveren vergunning.
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De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund. 

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/411 bouwen van 
een eengezinswoning, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund. 

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/45 bouwen van een 
tuinhuis in de voortuinstrook, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund. 

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/412 verbouwen + 
uitbreiden handelspand en nieuwbouw appartementen na sloop, gelegen te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund. 

17. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige aankoop/verkoop en projecten - 
Herberekening van relevante ervaring - Goedkeuring.

De relevante ervaring van de medewerker wordt in aanmerking genomen.

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt vermindering van de prestaties met 1/5de aan in het kader van Vlaams 
zorgkrediet.

21. Personeelsdienst - Loopbaan - Preventieadviseur - Ontslag werknemer - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt ontslag. 

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - Aktename.

Voor een aantal medewerkers wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. 

23. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Algemene Vergadering op 16/06/2020 - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

24. OCMW - Algemeen - Flankerend Onderwijs - Sociaal voordeel - Schoolzwemmen - Vrije 
Basisschool Pervijze - Goedkeuring.

Er wordt geen goedkeuring verleend om het sociaal voordeel 'schoolzwemmen' toe te kennen aan 
Vrije Basisschool Pervijze.

25. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Hernieuwingen concessies begraafplaatsen 
Esen en Diksmuide - Goedkeuring.

De hernieuwingen van de grondconcessies op de begraafplaatsen Esen en Diksmuide worden 
goedgekeurd.

26. Cultuurbeleid - Algemeen - Nieuw concessiecontract cultuurcafé - Principiële goedkeuring.

Het nieuwe concessiecontract voor het cultuurcafé wordt principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

27. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling als 15/24 kleuteronderwijzer, 
reaffectatie als 7/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget, reaffectatie als 5/24 
kleuteronderwijzer via instaplestijden en reaffectatie als 3/24 kleuteronderwijzer via 
herverdeling van lestijden vanaf 20/04/2020 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8326-8643-3580-2772.

https://www.verifieer.be/code/8326864335802772


De aanstelling wordt goedgekeurd. 

28. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 6/24 tijdelijk kleuteronderwijzer via het wer-
kingsbudget vanaf 01/02/2020 tot en met 01/03/2020 en vanaf 02/03/2020 tot en met 
31/03/2020 als 6/24 kleuteronderwijzer met instaplestijden ter vervanging van de titularis - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

29. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 21/24 kleuteronderwijzer, reaffectatie als 18/24 kleuteronderwijzer ter vervanging van de 
titularis, reaffectatie als 3/24 kleuteronderwijzer instaplestijden en aanstelling als 3/24 
kleuteronderwijzer instaplestijden vanaf 02/03/2020 tot en met 30/06/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de reaffectatie en aanstelling van een kleuteronderwijzer.

30. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kinderverzorgster voor 7/32 via het wer-
kingsbudget en 4/32 kinderverzorgster instaplestijden vanaf 20/04/2020 tot en met 
24/05/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

31. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kinderverzorgster voor 1/32 
kinderverzorgster instaplestijden vanaf 20/04/2020 tot en met 24/05/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

32. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 2/24 kleuteronderwijzer via instaplestijden met 
een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 20/04/2020 tot en met 24/05/2020 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

33. Sportdienst - Aankopen - Cultuur - Aankoop curlingmatset - Gunning.

De aankoop van een curlingmatset wordt gegund.

34. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Lot 6 Aankoop van outdoor 
meubilair door Farys/TMVW - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning door Farys/TMVW.

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

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 32 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 

36. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

37. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

38. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling digitale zitting op 18/05/2020.

De dagorde van de digitale gemeenteraad van 18/05/2020 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) 
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