
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 18/08/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - Herstelling dak en 
reinigen goten -  Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum 't 
Kruispunt - Vernieuwen tegelvloer - Gunning. 

De opdracht voor het vernieuwen van de vloer in de foyer en burelen van schouwburg CC Kruispunt 
wordt gegund. 

3. Openbare ruimte - Algemeen - Vrijstelling verzekering na ongeval - Goedkeuring facturen.

De facturen worden goedgekeurd.

4. Openbare ruimte - Aankopen - Vergroening Grote Markt - Op maat gemaakte plantbakken - 
Aankoop opvulling - Goedkeuring factuur. 

De factuur voor de aankoop van opvulling voor de op maat gemaakte plantbakken van de Grote Markt 
wordt goedgekeurd.

5. Openbare ruimte - Aankopen - Herstel technische ruimte fontein ingang stadspark - 
Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de herstellingswerken aan de fontein ingang stadspark. De werken 
worden gegund.

6. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2020 - 
Vorderingsstaten 24 tot en met 27 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 24 tot en met 27 worden goedgekeurd.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Zaak van de wegen - Aanvraag Fluvius 
- Principiële goedkeuring.

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

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 10 
fruitbomen en 4 knotwilgen, gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 10 fruitbomen en 4 knotwilgen wordt goedgekeurd. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/47 exploiteren van 
een transportbedrijf met garagewerkplaats + nieuwbouw loods en heraanleg van verharding, 
gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/106 bouwen van 
een tuinhuis, overdekt terras en zwembad + aanleggen verhardingen, gelegen te Esen - 
Afleveren gedeeltelijke en voorwaardelijke vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/109 realiseren van 
een woonproject 'Vestingspark en Tuinwijk': 60 appartementen (gespreid over 1-, 2- en 3- 
slaapkamerappartementen), gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/156 bouwen van 
een eengezinswoning, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/168 wijzigen gevel 
(parament en gevelopeningen), gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/170 verbouwen en 
uitbreiden van de woning, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

18. Milieu - Algemeen - Opmaak beheerplannen Oud-Stuivekenskerke, Stuivekenskerke, Oostkerke 
en Sint-Jacobskapelle - Principiële goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opmaak van 4 beheerplannen voor beschermde dorpsgezichten 
inclusief beschermde monumenten, waarvan 3 op te maken door een architectenbureau en 1 in 
eigen beheer.

19. Personeelsdienst - Werving - Aanpassen rechtspositieregeling - Goedkeuring.

De rechtspositieregeling wordt op diverse punten aangepast.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportmedewerker - Openverklaring - Goedkeuring.

De vacature van sportmedewerker wordt open verklaard.

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 01/09/2020.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag corona-ouderschapsverlof en ouderschapsverlof - 
Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van corona-
ouderschapsverlof en ouderschapsverlof

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.

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

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.
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Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van corona-
ouderschapsverlof..

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging corona-ouderschapsverlof - Goedkeuring.

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

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Uitvoeren van een zelfstandige activiteit in bijberoep - Toelating.

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

28. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

29. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

30. Secretariaat - Algemeen - Inbinden notulen en zittingsverslagen gemeenteraad en notulen 
college van burgemeester en schepenen 2019 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend.

31. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen.

12 burgers worden ambtshalve afgeschreven gezien het onmogelijk blijkt hun nieuwe 
hoofdverblijfplaats te achterhalen.

32. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verwijderen grafkruis van Pharailde Roose 
op de oude begraafplaats van Keiem. 

Er wordt goedkeuring verleend aan het verwijderen van een grafkruis op de oude begraafplaats Keiem.

33. Interne en externe communicatie - Bewonersplatforms - Dorp aan Zet Woumen - Woumen 
bloemendorp - Toelage - Principiële goedkeuring.

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

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

35. Lokale economie - Centrummanagement - Nieuwe straatnaam - Verbindingsweg tussen de 
IJzerdijk en Kapellestraat in St.-Jacobskapelle - Principiële goedkeuring.

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

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

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

37. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Aankoop 2 celli - Gunning.

Het instrumentarium van Kadens wordt uitgebreid met 2 celli 3/4. 

38. Toerisme - Algemeen - Michel Pollentier fietsroute 2.0 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

39. Financiële dienst - Algemeen - Verscheidene reglementen - Aanpassing - Belastingjaar 2020-
2025 -Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de wijziging van verscheidene belastingreglementen. 
Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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40. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op de 
kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - 
Belastingjaar 10/09/2020-31/12/2025 - Principiële goedkeuring.

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

41. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
recyclagepark - Belastingjaar 10/09/2020-31/12/2025 - Principiële goedkeuring.

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

42. Financiële dienst - Reglementen - Subsidiereglement ter ondersteuning van 
kinderopvanginitiatieven - Opheffing - Principiële goedkeuring.

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

43. Financiële dienst - Reglementen - Reglement 'Structurele subsidiëring van 
seniorenverenigingen' - Opheffing - Principiële goedkeuring.

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

44. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

45. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

46. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 31/08/2020.

De dagorde van de gemeenteraad van 31/08/2020 wordt vastgesteld door het college.

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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