
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 26/05/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum 't 
Kruispunt - Vernieuwen tegelvloer - Bestek, kostenraming, wijze van gunnen - Principiële 
goedkeuring. 

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

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum 't 
Kruispunt - Vernieuwen schouwburgstoelen - Bestek, kostenraming, wijze van gunnen - 
Principiële goedkeuring. 

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

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Kerk Lampernisse - Vernieuwen sturing 
klokken - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend voor het vernieuwen van de sturing van de klokken en het uurwerk van 
de kerk in Lampernisse. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Materiaal voor schilderwerken in de foyer van 
CC Kruispunt - Goedkeuring en gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Evenementenhal Polderhalle - 
Aanpassingswerken - Lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Percelen 2, 3 en 4 - 
Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de vorderingsstaat 1 van percelen 2, 3 en 4.

7. Openbare ruimte - Aankopen - Vernieuwen van openbare verlichting in het kader van de aanleg 
van een fietspad langs de Rousdammestraat - Fluvius System Operator cv - Principiële 
goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

8. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop tijdelijk vaste camera - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Deze aangelegenheid ter goedkeuring voor te leggen aan 
de gemeenteraad.

9. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Kosteloze overdracht Roggestraat - Ontwerpakte - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de kosteloze overdracht van onroerende goederen voor 
opname in het openbaar domein. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

10. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Kosteloze overdracht Alfons Vanheestaat - 
Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.
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Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van 
onroerend goed voor opname in het openbaar domein. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

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

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/14 uitbreiden van 
de woning, gelegen te Keiem - Vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund mits voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/63 wijzigen van 
functie naar vakantiewoning (zonder verbouwingen) gelegen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/114 plaatsen van 
een veranda, gelegen te Beerst - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

15. Personeelsdienst - Algemeen - WVI - Samenwerkingsovereenkomst met de kostendelende 
vereniging intergemeentelijke omgevingsambtenaren - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

16. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur mens - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

17. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur ruimte - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

18. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur ruimte - Aanpassen selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie vacature van directeur ruimte wordt aangepast.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur mens - Aanstellen voorzitter selectiecommissie 
- Goedkeuring.

De voorzitter van de selectiecommissie van directeur mens wordt aangeduid.

20. Personeelsdienst - Werving - Selectiecommissie teamleiders arbeiders openbare ruimte 
specialiteit groen - Goedkeuring.

De jury wordt aangesteld.

21. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/11/2020.

23. Personeelsdienst - Vorming - Online informatiesessie DABS op 25/05/2020 - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan de online informatiesessie DABS.

24. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag tijdelijke terrasvergunning en 
seizoenvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tijdelijke terras- en seizoenvergunning. 

25. Lokale economie - Aankopen - Vloerstickers handelaars – Goedkeuring factuur.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

26. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 kleuteronderwijzer vanaf 01/04/2020 tot 
en met 30/06/2020 ter vervanging van de titularissen en vanaf 01/04/2020 voor de duur van 
de afwezigheden - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

27. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 2/24 tijdelijk onderwijzer van doorlopende duur 
vanaf 04/05/2020 voor de duur van de afwezigheid van de titularis - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

28. Basisonderwijs - Aankopen - Schoolboeken schooljaar 2020-2021 - Gunning.

De opdracht voor de aankoop van schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 wordt gegund.

29.Sportdienst - Algemeen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Onderhoud beglazing door 
Farys/TMVW - Raamovereenkomst Farys - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing.

30. Sportdienst - Algemeen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Herstelling fitnesstoestellen door 
Farys/TMVW via firma Seats & Style - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

31. Jeugddienst - Aankopen - "Blijf-in-je-buurt-boekje" - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van 1.350 ‘Blijf-in-je-buurt-boekjes’. 

32. Toerisme - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst met De Groene Kans - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst met De Groene Kans 
vzw. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

33. Toerisme - Algemeen - Steunreglement ‘Water’ - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het voorstel tot Steunreglement 'Water'. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

34. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen marktkramers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling aan marktkramers naar aanleiding van de federale 
maatregelen genomen in het kader van COVID-19. 

35. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen sportlessenreeksen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling van sportlessenreeksen naar aanleiding van de 
federale maatregelen genomen in het kader van COVID-19. 

36 Financiële dienst - Algemeen - Schadedossier drugslab - Uitbreiden opdracht raadsman - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van de opdracht van de raadsman. 

37. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen wnd. directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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