
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 15/09/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Aankoop software voor permanente en 
automatische monitoring van wegdekkwaliteit - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de permanente en automatische monitoring van wegdekkwaliteit. 
De aankoop van de software wordt gegund.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Vorderingsstaat 7 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 7 van de omgevingsaanleg.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - OC Walnes - Verbetering akoestiek zaal 
fanfare - Gunning.

De gunning wordt goedgekeurd voor de verbetering van de akoestiek van de zaal voor de fanfare.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Koffie voor administratief centrum en 
stadhuis - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Hout en inbouwmateriaal voor podium van 
CC Kruispunt - Goedkeuring en gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop en de levering wordt gegund.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis zolder - 
Inrichten tentoonstellingsruimte - Erelonen ontwerper 1 + 2 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de erelonen 1 en 2 van de ontwerper.

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wielerwedstrijd "Keiem Koerse" op 04/10/20 - 
Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietssuggestiestroken centrum Diksmuide - 
Vorderingsstaat 1 voor de percelen 1 tot en met 4 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Algemeen - Projecten Warestraat, Esenplein en Collector Heernisse - Zaak 
stad Diksmuide/Petillion bvba in faling - Provisie en ereloonstaat Advocatenassociatie Desmet, 
Vandenbraembussche en Van Hese - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

10. Openbare ruimte - Algemeen - Intergemeentelijke samenwerking opsporing, controle en 
herstel van hydranten - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om een intergemeentelijke samenwerking aan te gaan voor 
hydranten. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

11. Openbare ruimte - Aankopen - Gewassen steenslag en 2 componenten bindmiddel - 
Goedkeuring en gunning.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van gewassen steenslag en bindmiddel als 
waterdoorlatende verharding tussen de betonverharding en jeugdlokalen Esen. De levering 
wordt gegund.

12. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Herstelling 1-JHS-979 - Goedkeuring werkbon.

De werkbon wordt goedgekeurd.

13. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Gunning.

Het raamcontract wordt gegund.

14. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Meerwerk grondverzet - Goedkeuring.

Het meerwerk voor het grondverzet in de Keiemdorpstraat wordt goedgekeurd.

15. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Herstel leuning na aanrijding - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

16. Openbare ruimte - Wegen en riolering - N301 vanaf N35 tot bebouwde kom Klerken: aanleg van 
vrijliggende fietspaden langs de N301 Klerkenstraat/Esenstraat tot kruispunt Predikboomstraat 
te Diksmuide afdeling Esen en Houthulst afdeling Klerken - Heraanleg toplaag + plaatselijk 
herstel - Verrekening nummer 2 - Goedkeuring.

De verrekening nummer 2 wordt goedgekeurd.

17. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg fietspad Vladslostraat - Overeenkomst tussen 
de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide - Principiële goedkeuring.

Er werd principiële goedkeuring verleend aan de overeenkomst tussen de provincie en de stad 
Diksmuide. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Beroepsprocedure 
omgevingsvergunning Stad Diksmuide - Aanleg kunstgrasveld - Factuur raadsman - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur van de raadsman.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Vladslo - Vraag tot schrapping - Goedkeuring.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/65 bijstellen van 
bestaande verkaveling, gelegen te Leke - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/69 uitbreiden van 
tuinberging (24 m³), gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6667-7432-0881-3289.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6667743208813289


24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/169 uitbreiden, 
wijzigen en toevoegen van een bedrijf voor grond- en afbraakwerken + bouwen van een nieuwe 
loods voor het stallen van voertuigen, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/138 plaatsen van 
tuinhuis in zijtuin, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.

26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/164 het egaliseren 
van landbouwpercelen, gelegen te Beerst -Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/151 bouwen van 12 
woningen na afbraak bestaande bebouwing (10 woningen) + rooien bomen, gelegen te 
Diksmuide - Afleveren gedeeltelijke en voorwaardelijke vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk en voorwaardelijk verleend.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/226 plaatsen 
gevelpubliciteit, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/207 isoleren 
woning, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

30. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/204 verbouwen en 
uitbreiden van een woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

31. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/212 slopen en 
herbouwen woning + slopen bergingen, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren gedeeltelijke 
vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

33. Duurzaamheid - Acties - Week van de Fairtrade op 7-17/10/2020 - Goedkeuring deelname.

Er wordt goedkeuring verleend aan de deelname aan de Week van de Fairtrade.

34. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Organisatie 11.11.11 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie in het kader van 11.11.11.

35. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiairs 'De Katrol' - Goedkeuring.

3 stagiairs krijgen de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

36. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
begraafplaatsen - Openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt intern open verklaard.

37. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
signalisatie - Openverklaring - Goedkeuring.
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De functie wordt intern open verklaard.

38. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
vrachtwagenchauffeur - Openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt intern open verklaard.

39. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
chauffeur veegwagen - Openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt intern open verklaard.

40. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

41. Personeelsdienst - Vorming - Computernetwerken met TCP/IP - Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan deze vorming.

42. Personeelsdienst - Vorming - Digitaal congres "Speelpleinwerk is jeugdwerk" op 29/09/2020 - 
Toelating.

Er wordt toelating verleend aan 1 personeelslid tot deelname aan deze digitale vorming.

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met meerekenbare anciënniteit. 

44. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering op 09/12/2020 
- Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

45. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - 
Statutenwijziging - Principiële goedkeuring.

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

46. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve inschrijving.

Een burger wordt ambtshalve ingeschreven, gezien hij verzuimd heeft om aangifte te doen van zijn 
adreswijziging.

47. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - 
Verlenging - Goedkeuring.

De verlenging wordt goedgekeurd. 

48. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning en seizoenvergunning - 
Pomza - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terras- en seizoenvergunning. 

49. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Mutatie leerkracht viool - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ontslag voor 2 uur/week van de leerkracht viool wegens 
mutatie naar Kunstenacademie Torhout.

50. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanvraag mutatie leerkracht viool - Goedkeuring.

De leerkracht viool krijgt 4 uur/week uitbreiding bij Kadens om reden van mutatie van Stap West 
Veurne naar Diksmuide.

51. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Saxofoons - Kostenraming, wijze van gunnen en lijst 
leveranciers - Goedkeuring.
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De saxofoonklas in Kadens breidt uit waardoor 5 altsaxen nodig zijn. Er wordt goedkeuring verleend 
aan de aankoop.

52. Basisonderwijs - Aankopen - Bordboeken en differentiatiemodule voor het schooljaar 2020-
2021 - Goedkeuring.

De aankoop wordt goedgekeurd.

53. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie Blokkot schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van het Blokkot 2020-2021.

54. Jeugddienst - Algemeen - Sluiting speelterreinen Chiro Esen en KSA - Logistieke steun - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de sluiting van de speelterreinen en de nodige logistieke steun 
wordt voorzien.

55. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op toeristische logies - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

56. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

57. Financiële dienst - Meerjarenplan - Opvolgingsrapportering 2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

58. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden uitvoerbaar 
verklaard.

59. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

60. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

61. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 28/09/2020.

De dagorde van de gemeenteraad van 28/09/2020 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) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6667-7432-0881-3289.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6667743208813289

		Marie Herman
	2020-09-22T15:22:16+0200
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Lies An Laridon
	2020-09-23T17:14:44+0200
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




