
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 13/10/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Raamovereenkomst externe ondersteuning in 
functie van opmaak lastenboek bouwprojecten en werftoezicht - Gunning.

De opdracht wordt gegund.

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Sportcomplex De Pluimen - Relighting atletiekpiste 
en voetbalterreinen B & C - Gunning.

Er wordt goedkeuring gevraagd om de relighting atletiekpisten en voetbalterreinen B & C te gunnen.

3. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Kerstverlichting deelgemeente Pervijze - Offerte 
AWV aansluitpunten openbare verlichting - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum 't 
Kruispunt - Vernieuwen tegelvloer - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring. 

De vorderingsstaat 1 voor het vernieuwen van de vloer in de foyer en burelen van schouwburg CC 
Kruispunt wordt goedgekeurd. 

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - 
Vorderingsstaat 8 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 8 wordt goedgekeurd.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 25 
- Goedkeuring.

De vorderingsstaat 25 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in november 2019.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouwproject 
cultuursite - Aanstelling ontwerper - Samenstelling adviescomité - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de samenstelling van het adviescomité.

8. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Vorderingsstaten 9 en 10 - Goedkeuring. 

De vorderingsstaten 9 en 10 worden goedgekeurd. 

9. Openbare ruimte - Algemeen - Vervangen duiker WN 3.34.6 'Aardevaart' ter hoogte van de 
Hazewindstraat - Vrijstelling 2de helft gewone borgtocht - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vrijgave van het tweede deel van de borgtocht.

10. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop bloembollen voor voorjaarsbebloeming 2021 - 
Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van bloembollen voor voorjaarsbebloeming 2021. De 
levering wordt gegund.

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.
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De openbare onderzoeken worden gesloten.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/242 exploiteren 
distributiecabine met transformator en plaatsen van een hoogspanningscabine, gelegen te 
Pervijze - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/250 uitbreiden van 
een bedrijf voor herstel en onderhoud van landbouwmachines en tractoren, gelegen te Vladslo 
- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/249 het aanbrengen 
gevelsteen + nieuwe gevelopeningen langs de zijgevel, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/253 het slopen en 
heropbouwen tuinhuis met plat dak, inclusief overdekt terras, gelegen te Pervijze - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/278 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het rooien van 2 knotwilgen - Aktename stilzwijgende weigering.

Er wordt akte genomen van stilzwijgende weigering.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/243 bouwen van 3 
nieuwbouwwoningen na slopen atelier, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Milieu - Openbare reiniging - Onderhoud schuilhuisjes - Aanbesteding 2021-2022 - Lastenboek, 
kostenraming, wijze van gunnen en lijst bedrijven - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen en lijst van aan te 
schrijven bedrijven voor het poetsen van schuilhuisjes en fietsoverkappingen. Deze 
overeenkomst geldt voor 1 jaar, verlengbaar met maximum 2 jaar.

20. Duurzaamheid - Acties - Organisatie van de Nacht van de Duisternis door BC De Blankaart - 
Toelage - Goedkeuring.

Er wordt een toelage toegekend aan de organisatie van de Nacht van de Duisternis.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst lokale economie - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst lokale economie wordt goedgekeurd.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst sport - Goedkeuring.

De stageaanvraag in het zwembad wordt goedgekeurd.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature administratief medewerker toerisme - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent wegenaanleg - Afsluiten 
kandidaturenlijst + verlengen sollicitatietermijn - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
begraafplaatsen, signalisatie, vrachtwagenchauffeur en veegwagen - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.
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26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging loopbaanvermindering medische redenen - 
Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de goedkeuring om loopbaanvermindering wegens medische redenen op te 
nemen.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomsten - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van 2 medewerkers wordt verlengd voor een bepaalde duur van 6 maanden 
en een onbepaalde duur.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Deskundige werftoezicht - Openverklaring vacature, 
bekendmaking en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De functie wordt open verklaard, bekendgemaakt en de selectiecommissie wordt samen gesteld. 

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

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

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

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

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

5 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

32. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verlengen concessies Beerst, Sint-
Jacobskapelle, Nieuwkapelle en Oudekapelle - Goedkeuring.

Verlengen concessies Beerst, Sint-Jacobskapelle, Nieuwkapelle en Oudekapelle

33. Cultuurbeleid - Algemeen - samenwerking VormingPlus - Lezing - Geen goedkeuring.

De lezing van VormingPlus is geen samenwerking met de stad. Het regulier reglement verhuur is van 
toepassing.

34. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Aankoop instrumenten - Kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Het instrumentarium van Kadens is aan uitbreiding toe met slagwerkmateriaal voor de klassen 
ritmisch, melodisch en orkestslagwerk. Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop, 
kostenraming, wijze van gunnen en lijst leveranciers.

35. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 11/24 kleuteronderwijzer in de afdeling Esen, Leke, Beerst, affectatie als 10/24 
kleuteronderwijzer, reaffectatie als 11/24 kleuteronderwijzer en tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur als 3/24 kleuteronderwijzer in de afdeling Keiem - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terbeschikkingstelling, affectatie, reaffectatie en aanstelling van 
een kleuteronderwijzer.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 4/24 tijdelijk leermeester godsdienst vanaf 
01/09/2020 voor de duur van het verlofstelsel ten laatste eindigend op 30/06/2021 in het 
gemeentelijk basisonderwijs te Esen, Beerst, Leke - 2020-2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een leermeester godsdienst.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 
voor 11/24 leermeester katholieke godsdienst, reaffectatie in eigen school voor 3/24 
leermeester katholieke godsdienst vanaf 01/09/20 voor de duur van het verlofstelsel van de 
titularis - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de reaffectatie van een leermeester katholieke godsdienst.
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38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 4/24 tijdelijk leermeester niet confessionele 
zedenleer vanaf 01/09/2020 voor de duur van het verlofstelsel en 2/24 tijdelijk leermeester 
zedenleer voor het schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanstelling als 6/24 leermeester niet confessionele zedenleer.

39. Basisonderwijs - Vorming - 'Differentiatie, goed voor elke leerling' op 20/11/2020 - 
Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan 2 personeelsleden tot deelname aan de vorming.

40. Sportdienst - Acties - Ondersteuning Hockeyclub Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

41. Sportdienst - Aankopen - Omgevingswerken De Pluimen - Fietsoverkapping publiek 
toegankelijke fietsenstallingen & fietsenberging personeel via Farys - Kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst leveranciers - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aankoop van fietsenstallingen voor het sportcomplex 
de Pluimen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

42. Sportdienst - Aankopen - Herstelling en onderhoud zwembadstofzuiger - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de noodzakelijke herstelling van de zwembadstofzuiger.

43. Jeugddienst - Algemeen - Bedanking animatoren - Alternatief - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een bedanking voor de animatoren onder de vorm van af te halen 
ontbijtpakketten.

44. Toerisme - Algemeen - Vakantiebeurs Roeselare januari 2020 - Deelname - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de deelname van de vakantiebeurs.

45. Archiefbeheer - Algemeen - Project Feniks 2020 - Publicatie Wederopbouw Diksmuide en 
deelgemeenten (1919-1929) - Drukwerk - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning van het drukwerk. 

46. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

47. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Opmaak kohier van de belasting op verwaarloosde 
gebouwen en terreinen - Dienstjaar 2020. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de bijgevoegde lijst voor de opmaak van het kohier inzake belasting 
op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 2020.

48. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Opmaak kohier van de belasting op leegstaande 
woningen en gebouwen - Dienstjaar 2020. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de bijgevoegde lijst voor de opmaak van het kohier inzake belasting 
op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020.

49. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

50. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

51. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.
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52. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 26/10/2020.

De dagorde van de gemeenteraad van 16/10/2020 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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