
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 22/09/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Informatieveiligheid - Toekennen toegangsbeheer 
tot camerabeelden - Aktename.

Er wordt akte genomen van de beslissing van de algemeen directeur tot toekennen toegangsbeheer.

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Leveren en plaatsen zonnepanelen op 
stadsgebouwen - Recht van opstal en energie-afnamecontract - Principiële goedkeuring.

Via een opstalrecht aan Efin bv en Sunfin bv zouden er zonnepanelen worden voorzien op een aantal 
stadsgebouwen. Er wordt ook een energie-afnamecontract afgesloten om de opgewekte energie 
af te nemen. Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning voor het vernieuwen van het tapijt in CC Kruispunt. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Poetsmachines - Aankoop door Farys - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop door Farys.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Verrekeningen 4 en 5 - Goedkeuring. 

De verrekeningen 4 en 5 worden goedgekeurd. 

6. Mobiliteit - Aankopen - Klimaatfonds Deelfietsen - Leveren en onderhoud 10 fietsen voor 
deelfietsensysteem - Gunning. 

Het leveren en onderhouden van 10 fietsen voor het deelfietsensysteem wordt gegund.

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Beerst op 03-04/10/20 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Openbare ruimte - Algemeen - Herstel Atlas Yanmar - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

9. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop 50 stuks bladkorven - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van 50 stuks bladkorven. De levering wordt gegund.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2020 - 
Vorderingsstaat 28 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 28 worden goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

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

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 
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14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/211 regularisatie 
slopen schuur/berging + heroprichten berging, gelegen te Esen - Advies voor Deputatie.

De aanvraag wordt ongunstig geadviseerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/234 ov: hernieuwen 
(lozen van afvalwater), uitbreiden, wijzigen van een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te 
Esen - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/166 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij + bouwen rundveestal, gelegen te Keiem - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/214 aanbouwen 
overdekt terras (31 m²) en tuinhuis, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/258 exploiteren van 
een tijdelijke bronbemaling, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

19. Milieu - Algemeen - Steenstraat - Studiebureau Jonckheere BV - Nota van ereloon 2 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de ereloonnota 2. 

20. Milieu - Algemeen - Leveren en plaatsen van leuning Kasteelstraat - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de levering en plaatsing. De werken worden gegund.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Toekenning vergoeding wegens arbeidsongeval 
- Goedkeuring.

Er wordt een vergoeding wegens arbeidsongeval toegekend aan een medewerker

22. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Weigering.

Het ongeval van een medewerker wordt niet erkend als arbeidsongeval door de verzekerings-
maatschappij.

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

3 stagiairs krijgende toelating om stage te lopen bij De Katrol.

24. Personeelsdienst - Werving - Proces-verbaal deskundige werftoezicht - Aktename.

Na de gevoerde selectieprocedure wordt akte genomen van het proces-verbaal.

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

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

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Onderbreking met 1/5de - 
Patricia Taveirne - Toelating.

Er wordt goedkeuring verleend aan een personeelslid voor Vlaams Zorgkrediet voor 1/5de voor 1 jaar 
vanaf 1 oktober.

28. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding 'Master stedenbouw en ruimtelijke planning' - Module 
'Transportgeografie' - Goedkeuring.

Toelating wordt verleend voor vorming van een personeelslid.
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29. Secretariaat - Intercommunales - TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering op 
08/12/2020 om 14.30 uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring 
agenda.

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

30. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius - Buitengewone Algemene Vergadering op 10/12/2020 
- Principiële goedkeuring agenda, statutenwijziging en wijziging van voorwerp (doel) en 
vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Principiële goedkeuring wordt verleend. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

31. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verlengingen concessies begraafplaatsen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de verlenging van de concessies begraafplaatsen.

32. Lokale economie - Centrummanagement - Laatavondshoppen 02/10/2020 - Aanvraag tot 
afwijking op het verplicht sluitingsuur - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de laatavondopening op 02/10/2020.

33. Basisonderwijs - Leerkrachten - Loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 24/24 
onderwijzer vanaf 21/09 tot en met 21/12/2020 - Goedkeuring.

De loopbaanonderbreking voor 24/24 onderwijzer wordt goedgekeurd.

34. Basisonderwijs - Aankopen - Abonnement Xnapda voor het schooljaar 2020-2021 - 
Goedkeuring.

De aankoop wordt goedgekeurd.

35. Basisonderwijs - Vorming - 'Opfrissingscursus EHBO' op 28/09 en 13/10/2020 - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan 4 personeelsleden tot deelname aan de vorming.

36. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Besteding middelen noodfonds - 
Heropstartpremies wijzigingen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de wijzigingen in de lijst van uit te betalen subsidies aan 
verenigingen ter besteding van de middelen van het noodfonds in het kader van de federale 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

37. 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.

38. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 33.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 33 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 

39. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 74.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 74 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

40. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 23.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 23 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.
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41. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 7.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 7 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

42. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 50.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2019 kohierartikel 50 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

43. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2018 kohierartikel 42.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2018 kohierartikel 42 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

44. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2019 kohierartikel 4.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2019 
kohierartikel 4 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

45. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Belastingjaar 
2018 kohierartikel 55.

Het bezwaarschrift over de belasting op reclamedragers over het dienstjaar 2018 kohierartikel 55 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

46. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

47. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

48. 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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