
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 19/05/2020

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - COVID-19 Maatregelen - Aankoop mondmaskers - 
Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur voor de aankoop van mondmaskers in het kader van de 
COVID-19 maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - verrekening 2 en 3 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekeningen 2 en 3 van de omgevingsaanleg.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aankoop werkschoenen en PBM's - Bestek, 
kostenraming, wijze van gunnen - Principiële goedkeuring. 

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

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Voetbal Nieuwkapelle - Plaatsen van nieuwe 
verlichtingsmasten - Kostenraming, lastenboek, wijze van gunnen en lijst leveranciers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de prijsvraag voor nieuwe verlichting voetbal Nieuwkapelle. 

5. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud Atlas Weyhausen - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Begraafplaatsen - Begraafplaatsen - Aankoop grafkelders, urnenkelders, 
columbariumnissen dienstjaren 2020-2022 - Gunning.

De levering van grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen wordt per perceel goedgekeurd en 
toegewezen.

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 - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/85 uitbreiden en 
wijzigen van een bestaand landbouwbedrijf + plaatsen van dubbele elektriciteitscabine, 
gelegen te Keiem- Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/12 bouwen van een 
tuinhuis met overkapping, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/92 uitbreiden en 
wijzigen van een rundveehouderij + bouwen loods en keermuur na het verwijderen van een 
muur van een sleufsilo en aanleggen van verharding, gelegen te Esen - Advies voor Deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/27 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een rundvee- en kippenfokkerij + bouwen van een rundveestal na 
gedeeltelijk slopen sleufsilo’s, aanleggen vijver en regularisatie van betonverharding en 
sleufsilo’s, gelegen te Stuivekenskerke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/38 aanleggen van 
kunstgras, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/100 exploiteren van 
een tijdelijke bronbemaling, gelegen te Kaaskerke - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/370 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: 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 - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 30/04/2020.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/380 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het uitvoeren van infrastructuurwerken + vegetatiewijziging - 
Aktename besluit Vlaamse regering.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 13/05/2020.

17. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Aktename actualisatie 2020.

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden toe te voegen aan het leegstandsregister. 

18. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent wegenaanleg - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature systeembeheerder IT - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker bibliotheek en cultuur - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten sport - Aanstelling - Goedkeuring.

Binnen de sportdienst worden jobstudenten aangesteld.

22. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst teamleider arbeiders groen - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de toelating om onbetaald verlof op te nemen.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag + aanstelling redder - Goedkeuring.

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen in onderling overleg. Er wordt een 
vervanger aangesteld uit de werfreserve.

25. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Algemene 
vergadering 23/06/2020 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.
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Er wordt goedkeuring verleend. Het dossier wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. 

26. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving De Sousa Cardoso Sergio 
en Scsibrán István - Goedkeuring.

2 burgers worden ambtshalve afgevoerd doordat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

27. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen - Goedkeuring.

5 burgers worden ambtshalve afgeschreven doordat het onmogelijk blijkt hun nieuwe hoofdverblijf-
plaats te achterhalen.

28. Cultuurcentrum - Algemeen - Gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur - Principiële 
goedkeuring. 

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

29. Cultuurcentrum - Algemeen - Uitleenreglement uitleenpunt cultuur - Principiële goedkeuring. 

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

30. Bibliotheek - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst E-boekendienst met vzw 
Cultuurconnect - Principiële goedkeuring.

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

31. Bibliotheek - Algemeen - Bibliotheekreglement - Principiële goedkeuring. 

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

32. Sportdienst - Aankopen - 2 waterfonteinen voor sportcomplex De Pluimen door Farys - 
Kostenraming, lijst leveranciers en wijze van gunnen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

33. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie Sunbeam 2021 - Verplaatsing muzikaal programma - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de organisatie van Sunbeam 2021 en de verplaatsing 
van het muzikaal programma.

34. Jeugddienst - Algemeen - Gebruikersreglement jeugdlokalen - Principiële goedkeuring. 

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

35. Toerisme - Algemeen - Toeristisch-recreatieve wateractiviteiten 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

36. Toerisme - Acties - 'Ik zomer West-Vlaams 2020' - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de acties in het kader van 'Ik zomer West-Vlaams 2020'.

37. Financiële dienst - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Belastingjaar 2018 en 
2019 kohierartikels 19 en 22.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2018 
en 2019 kohierartikels 19 en 22 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 

38. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.
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39. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 12/05 en 15/05/2020 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0128-6786-4797-5842.

https://www.verifieer.be/code/0128678647975842


Handtekening(en) 
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