
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 16/06/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Aanstelling landmeter-expert voor bepaalde 
diensten - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om de opdracht te gunnen. 

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Reglement voor het uitleenmateriaal van de dienst 
feestelijkheden - Principiële goedkeuring. 

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

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

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

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - 
Vorderingsstaat 4 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 4 wordt goedgekeurd.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Vorderingsstaat 4 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 4 van de omgevingsaanleg

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Verrekeningen 1 en 2 - Goedkeuring. 

De verrekeningen 1 en 2 worden goedgekeurd. 

7. Mobiliteit - Algemeen - Openbaar vervoerplan Vervoerregio Westhoek - Principiële 
goedkeuring.

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

8. Openbare ruimte - Algemeen - Herstel Stuivekenskerke dorp - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning

9. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Brief schorsing herziening - 
Weigering.

Er wordt geen goedkeuring gegeven aan de brief voor schorsing herziening.

10. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud Cabstar CAT867 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

11. Openbare ruimte - Aankopen - Eénjarig plantgoed, dienstjaar 2020 - Goedkeuring facturen. 

De facturen worden goedgekeurd.

12. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop veegmachine volume 2m³ - Lastenboek, 
kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

13. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Infrastructuurwerken verkaveling 'Hendrik 
Consciencestraat' te Beerst - Vorderingsstaat 9 - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 9.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 1 
esdoorn, gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 1 esdoorn wordt goedgekeurd. 

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/326 - 
Beroepsprocedure: exploiteren van 3 nieuwe windturbines + aanleggen van 3 windturbines met 
bijhorende fundering, 3 werkplatformen, 3 keer een permanente toegangsweg naar het 
werkplatform, een elektriciteitscabine en een kabeltracé elektriciteit, gelegen te Kaaskerke - 
Advies voor Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies verleend.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - Project MER-
scopingsadvies: hernieuwen en uitbreiden van een varkenshouderij gelegen te Stuivekenskerke 
- Advies dienst MER.

De project MER-screening wordt ongunstig geadviseerd.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/80 het bouwen van 
een eengezinswoning met carport, gelegen te Beerst- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/131 regularisatie 
oostelijke overdekte mestopslag, gelegen te Kaaskerke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/154 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: overname van een varkenshouderij, gelegen te Keiem - Aktename 
besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 04/06/2020.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/153 exploiteren van 
een ondiepe grondwaterwinning via velddrainage, gelegen te Vladslo - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/415 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkensbedrijf 
+ bouwen van 2 varkensstallen, rooien boom, aanleggen van een lagune voor 
regenwateropslag, een overdekte laadkade en aanleggen verharding - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 04/06/2020.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/124 rooien bomen 
en aanplanten van nieuwe bomen, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/87 slopen 
bestaande bebouwing + bouwen van een appartementsgebouw (4 app en polyvalente ruimte), 
gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/88 een 
reliëfwijziging (ophoging), gelegen te Vladslo - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

27. Woonwinkel - Algemeen - Wijzigen functie technisch medewerker Woonwinkel West - 
Goedkeuring. 

De functie van technisch medewerker Woonwinkel West wordt geschrapt en vervangen door een 
deskundige wonen. 

28. Woonwinkel - Algemeen - Aanstelling woningcontroleur - Goedkeuring. 

De stad Diksmuide stelt een woningcontroleur aan. 

29. Personeelsdienst - Algemeen - Uitvoeren van een zelfstandige activiteit in bijberoep - 
Verenigbaarheid - Toelating.

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

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature preventieadviseur - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

31. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanleg werfreserve teamleider 
onderhoud - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken wordt een werfreserve voor teamleider onderhoud aangelegd.

32. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch assistent 
gebouwen, facility en patrimonium - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken wordt een technisch assistent aangesteld.

33. Personeelsdienst - Werving - Waarnemend directeur basisonderwijs - Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.

Na het gevoerde selectiegesprek wordt een waarnemend directeur basisonderwijs aangesteld.

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

De deeltijdse tewerkstelling in het kader van ziekte van een personeelslid wordt verlengd voor 3 
maanden.

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

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

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

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

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

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

38. Secretariaat - Intercommunales - De Mandel - Digitale Algemene Vergadering op 29/06/2020 - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de digitale Algemene Vergadering op 30/04/2019 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

39. Secretariaat - Vertegenwoordigers - De Watergroep - Gewone Algemene Vergadering op 
28/08/2020 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering op 28/08/2020 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

40. Lokale economie - Acties - Voorstellen acties rond streekproducten - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.
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41. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag tijdelijke terrasvergunningen en 
seizoensvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tijdelijke terrasvergunningen en een seizoensvergunning. 

42. Lokale economie - Centrummanagement - COVID-19 maatregelen - Tijdelijke uitbreidingen 
terrassen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tijdelijke uitbreidingen van horecaterrassen aar aanleiding van 
de federale maatregelen genomen in het kader van COVID-19. 

43. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag tijdelijke terrasvergunning Nachtraaf pop-
up proeverij en shop - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tijdelijke terrasvergunning. 

44. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terras- en seizoensterrasvergunning - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terras- en seizoensterrasvergunning. 

45. Lokale economie - Centrummanagement - Ontwikkelen en implementeren van een digitale 
Diksmuidebon en administratief pakket voor de periode 2020-2024 - Lastenboek, kostenraming 
en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

46. Cultuurbeleid - Algemeen - Advies raadsman concessie - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

47. Basisonderwijs - Algemeen - Aanstelling losse medewerker voor de opvang en 
middagtoezichten vanaf 15/06/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanstellen van een losse medewerkervanaf 15/06/2020.

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Wijziging schoolreglement gewoon basisonderwijs 2019-2020 
na coronacrisis - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan het gewijzigd schoolreglement vanaf 01/09/2019. 

49. Sportdienst - Algemeen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Jaarlijkse keuring & klein 
onderhoud sportmaterialen door Farys/TMVW - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het onderhoudscontract afgesloten door Farys/TMVW met een 
onderhoudsfirma voor de jaarlijkse keuring en klein onderhoud van sportmateriaal.

50. Sportdienst - Aankopen - sportcomplex De Pluimen - Online accommodatiereserveringsmodule 
door Farys - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van een reserveringsmodule met bijhorend contract.

51. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Speelpleinwerkingen huur materiaal - 
Goedkeuring.

De wijze van gunnen en lijst leveranciers worden goedgekeurd voor de huur van materiaal voor de 
speelpleinwerkingen in het kader van de federale maatregelen ter bestrijding van het 
Coronavirus.

52. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Aangepaste werking speelpleinwerkingen - 
Goedkeuring.

De aangepaste werking van de speelpleinen wordt goedgekeurd in het kader van de federale 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

53. Jeugddienst - Algemeen - Aanwerven animatoren-monitoren 2020 speelpleinwerking 
Zonnestraal - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanwerving van animatoren-monitoren 2020 voor de 
speelpleinwerking Zonnestraal.
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54. Toerisme - Algemeen - Voorstel samenwerkingsovereenkomst met het Museum aan de IJzer - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het basisvoorstel tot samenwerkingsovereenkomst met 
het Museum aan de IJzer. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

55. Evenementen - Algemeen - Zomeren op de markt op 01/07-31/08/2020 - Goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

56. Financiële dienst - Algemeen - Aanstelling beëdigde ambtenaren en aktename eedaflegging. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van beëdigde ambtenaren en akte genomen van de 
eedaflegging.

57. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetaling verhuur 
ontmoetingscentra - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de huurders van ontmoetingscentra in het kader van de federale 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

58. 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. 

59. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

60. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

61. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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