
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 02/06/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Omgevingsvergunning: de aanleg van de 
Zuidwestelijke omleiding, N35f Diksmuide + vegetatiewijziging - Klacht - Aanstelling raadsman.

Er wordt akte genomen van het besluit van het Departement Omgeving van 24/02/2020 en een 
raadsman wordt aangesteld.

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - COVID-19 maatregelen - Aankoop ontsmetting - 
Goedkeuring factuur.

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

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Controle en aanvulling EHBO-koffers - 
Goedkeuring en Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de controle en aanvulling alle EHBO-koffers om deze extern te 
laten uitvoeren.

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

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

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Vorderingsstaat 3 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 3 voor de binnenafwerking zolder stadhuis wordt goedgekeurd.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Sportpark - Uitbreiding 
toetreding Divisie Secundaire Diensten TMVW - Inbreng gebruiksrecht gronden stad Diksmuide 
- Principiële goedkeuring. 

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

7. Openbare ruimte - Algemeen - Vraag tot terugbetaling van sleepkosten na takeling tijdens het 
groenbeheer - Aanvrager Jan Wolski (Tilcon) - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling van de takelkosten.

8. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud tennisvelden - Aankoop grind - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Wegmarkering 2019-2023 - Vorderingsstaat 1 - 
Goedkeuring

De vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 05/06/2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 
05/06/2020.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/64 vernieuwen 
dakbedekking garage, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/29 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een carwash-installatie, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/18 het aanleggen 
van een verharding in de voortuin, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/19 bouwen van een 
eengezinswoning, gelegen te Leke - Weigering.

De aanvraag wordt geweigerd.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/23 plaatsen 
torenkraan, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/22 bouwen van een 
tuinhuis, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/67 afbraak garage 
+ herbouw carport, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/82 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden van een slachthuis met een hoogspanningscabine - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/05/2020.

21. Milieu - Recyclagepark - Omgevingswerken - Vorderingsstaat 6 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 6 worden goedgekeurd. 

22. Duurzaamheid - Acties - Energieke dorpen - Leaderproject - Verlenging tot eind 2021 - 
Goedkeuring.

Het Leaderproject Energieke dorpen loopt af eind februari 2021, er wordt verlenging gevraagd voor 
het project wegens het niet kunnen uitvoeren van acties door de coronacrisis.

23. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Reglement toelagen voor ontwikkelingssamenwerking - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om het reglement ontwikkelingssamenwerking aan te 
passen. De jaarlijkse subsidie aan de koepel van noord-zuid NGO's wordt geplafonneerd op een 
jaarlijks bedrag. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker bibliotheek en cultuur - Aanpassen jury - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de vacature van medewerker bibliotheek en cultuur wordt aangepast.

25. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch medewerker 
cultuur - Goedkeuring.
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Na de gevoerde selectiegesprekken wordt een technisch medewerker cultuur aangesteld.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag uitvoeren van een zelfstandige activiteit - 
Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de toelating om zijn zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

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

Voor een aantal medewerkers wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. 

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

30. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

31. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

32. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

33. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

34. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

35. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

36. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Algemene 
Vergadering op 24/06/2020 - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
vertegenwoordiger.

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

37. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Woonmaatschappij IJzer & Zee - Gewone Algemene 
Vergadering op 05/06/2020 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering op 05/06/2020 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

38. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvragen voor grafvergunningen op de begraafplaatsen.

39. Informaticadienst - Aankopen - Aankoop nieuwe SQL server licenties - Goedkeuring offerte.

De offerte voor de nieuwe switchen wordt goedgekeurd. 

40. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag tijdelijke terrasvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de terras- en seizoenvergunning. 

42. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

43. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning en seizoenvergunning - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning en seizoenvergunning voor een horecazaak. 

44. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - 
Goedkeuring.

Er werd goedkeuring verleend.

45. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

46. Gemeentelijke administratieve sancties - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Koekelare inzake de behandeling van dossiers van gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst de gemeente 
Koekelare.

47. Organisatiebeheersing - Algemeen - Organisatiebeheersing- Jaarrapport organisatiebeheersing 
2019 - Jaarrapport DPO 2019-2020 - Verslag Auditcomité - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het jaarrapport organisatiebeheersing 2019 en het jaarrapport DPO 2019-
2020. 

48. Cultuurbeleid - Algemeen - Westhoek Vredeshoek - ICAN - Principiële goedkeuring.

Diksmuide ondertekent de oproep van de VN tot een staakt-het-vuren.

49. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling als 15/24 kleuteronderwijzer, 
reaffectatie als 7/24 kleuteronderwijzer via punten niet ingevulde vervangingen, 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.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

50. Basisonderwijs - Leerkrachten - Halftijds zorgkrediet voor de zorg van een kind tot 12 jaar 
stopzetten op 10/05/2020 en opname halftijdse loopbaanonderbreking voor corona 
ouderschapsverlof vanaf 11/05/2020 tot 30/06/2020 - Goedkeuring.

Het halftijds zorgkrediet van een leerkracht voor een kind tot 12 jaar wordt stopgezet op 10/05/2020 
en er wordt goedkeuring gegeven voor een halftijdse loopbaanonderbreking voor corona-
ouderschapsverlof vanaf 11/05/2020 tot 30/06/2020.

51. Basisonderwijs - Leerkrachten - Niet-aanstelling van een leerkracht voor het schooljaar 2020-
2021 en volgende - Goedkeuring.

De niet-aanstelling van een leerkracht wordt goedgekeurd.

52. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Zomerschool - Indienen projectdossier - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een projectdossier in te dienen voor het oprichten van een 
zomerschool in het kader van de COVID-19 maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

53. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Organisatie kinderopvang - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van kinderopvang in het kader van de COVID-19 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

54. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de bedrijfsvestigingen - Dienstjaar 2019. 

Het kohier van belasting op de bedrijfsvestigingen voor 2019 wordt goedgekeurd. 
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55. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2019. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2019 wordt goedgekeurd. 

56. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de terreinen voor openlucht recreatieve verblijven - Dienstjaar 2019.

Het kohier van belasting op de terreinen voor openlucht recreatieve verblijven voor 2019 wordt 
goedgekeurd. 

57. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op toeristische logies - Dienstjaar 2019. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

58. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

59. 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 
ongegrond verklaard.

60. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 9.

Het bezwaarschrift van 23/01/2019 dienstjaar 2019 kohierartikel 9 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

61. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op onbebouwde bouwgronden - 
Belastingjaar 2019 kohierartikel 86.

Het bezwaarschrift van 01/04/2020 dienstjaar 2019 kohierartikel 86 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard. De aanslag wordt opnieuw gevestigd rekening houdende met de 
goedgekeurde verkavelingswijziging.

62. Financiële dienst - Belastingen - Onwaarden - Oninbare en onverhaalbare belastingen - 
Goedkeuring.

De lijst met oninbare en onverhaalbare belastingen wordt goedgekeurd.

63. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

64. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de 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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