
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 20/10/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Kleinhandelszone Esenweg - 
Raad van State - Verzoekschrift tot vernietiging - Afstand van rechtsplegingsvergoeding - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

2. Mobiliteit - Algemeen - Deelname: Klimaatactie 'Project burgerparticipatie fietspaden' met de 
WVI - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleen aan de deelname van de klimaatactie 'Project burgerparticipatie 
fietspaden'. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Hemicuda Rally op 25/10/2020 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 18/09/2020 - Aktename en 
inname standpunt.

Er wordt akte genomen van de verslagen en een standpunt wordt ingenomen.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Sint-Pietersstraat - Zaak Verkinderen - Factuur expertise - 
Goedkeuring.

De factuur van de expertise wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud 1-BXW-691 - Goedkeuring werkbon.

De werkbon wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Groenaanleg - Vergroeningsproject Vestingspark - Goedkeuring 
stadsaandeel.

Het vergroeningsproject wordt goedgekeurd met bijhorend te betalen stadsaandeel.

8. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Herstelling poort afsluiting stelplaats technische dienst - 
Goedkeuring.

De offerte voor de herstelling wordt goedgekeurd.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

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

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/58 uitbreiden en 
wijzigen van een akkerbouwbedrijf + slopen en herbouwen loods en aanleggen van 
erfverharding, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt afgeleverd.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/255 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een pluimvee- en rundveehouderij + slopen van bestaande 
eierlokaal, bouwen van moederdierenstal met eierlokaal en het aanleggen van bijkomende 
betonverharding en infiltratiezone, gelegen te Esen - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/260 ov: wijzigen en 
uitbreiden van en melkveebedrijf + regulariseren van een sleufsilo en de bijhorende verharding, 
het plaatsen van een bovengrondse mestsilo, het uitbreiden van een open vijver en het 
uitbreiden van erfverharding, gelegen te Vladslo - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/259 wijzigen functie 
residentiële woning naar vakantiewoning, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/157 slopen van 
berging en bouwen van bijgebouw met carport, gelegen te Lampernisse - Advies voor 
deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/150 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het uitbreiden en wijzigen van een grondverwerkend- en 
recyclagebedrijf + afbreken loods - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 01/10/2020.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/147 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij + 
uitbreiden rundveestal en slopen van bestaande gebouwen, regulariseren inplanting 
bovengrondse mengmestopslag, aanleggen verharding en uitbreiden buffervoorziening- 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 01/10/2020.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/277 plaatsen 
bovengrondse propaangastank, gelegen te Keiem - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/271 plaatsen van 
een terrasoverkapping, gelegen te Nieuwkapelle - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/161 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een gemengd bedrijf + bouwen 
van een bovengrondse mestsilo, aanleggen van ondergrondse weegbrug, ondergrondse 
gekoelde kadaveropslag en verharding en het regulariseren van groenvoederopslagen en 
verharding + bouwen van een elektriciteitscabine - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 08/10/2020.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/261 verwijderen 
van afdak en berging aan achterzijde van woning en plaatsen woonuitbreiding achteraan de 
woning, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

24. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 
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25. Duurzaamheid - Premies - Uitbetalingen subsidiereglement gescheiden afvoer - Goedkeuring.

Voor het aanleggen van een gescheiden afvoer wordt een premie uitbetaald door Fluvius en door de 
stad Diksmuide. De subsidieaanvragen worden goedgekeurd. 

26. Personeelsdienst - Algemeen - Overeenkomst begeleid werken met het Jobbureau - 
Goedkeuring.

Er wordt een begeleid werker aangesteld.

27. Personeelsdienst - Werving - Sectoraal akkoord 2020 - Uitgifte van éénmalige consumptiebon 
in 2020 - Goedkeuring.

Volgens het sectoraal akkoord 2020 moet elk voltijds personeelslid een koopkrachtverhoging krijgen 
van 200 euro. Voor 2020 wordt er via de maaltijdscheques 110 euro verhoging gegeven. De 
resterende 90 euro wordt via digitale consumptiebonnen gegeven.

28. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal, aanstelling en openverklaring 
technisch beambte schoonmaak - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken wordt er een medewerker aangesteld en de vacature van 
technisch beambte schoonmaak wordt terug open gezet

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Hoorzitting gemeenschapswacht - Goedkeuring.

Vooraleer een arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd wordt het personeelslid 
gehoord.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag 1/10 ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/10de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

31. Personeelsdienst - Loopbaan - Ontslag gemeenschapswacht - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd.

32. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag - Goedkeuring.

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

33. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Buitengewone algemene vergadering op 
11/12/2020 om 14.30 uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring 
agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

34. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Bijzondere algemene vergadering op 09/12/2020 om 
19 uur - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

35. Informaticadienst - Aankopen - Smartschool licentie schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring 
factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

36. Grafische dienst - Aankopen - Kopiepapier - Goedkeuring lastenboek, kostenraming, 
gunningwijze en lijst leveranciers.

Er wordt goedkeuring verleend aan het  bestek en de aan te schrijven leveranciers  om papier aan te 
kopen voor het werkingsjaar 2021.

37. Lokale economie - Centrummanagement - Ontwikkelen en implementeren van een digitale 
Diksmuidebon en administratief pakket - Gunning - Goedkeuring.

Het ontwikkelen en implementeren van een digitale Diksmuidebon wordt gegund. 

38. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanstelling zaalverantwoordelijke  - Goedkeuring pocedure.

De procedure voor het aanstellen van een zaalverantwoordelijke wordt goedgekeurd.
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39. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Aankoop diverse uitrustingsmaterialen - Gunning.

De aankoop van een ringleiding voor slechthorenden, een flessenfrigo, beamer en scherm en een doek 
voor een projectiescherm worden gegund.

40. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Aankoop 4 elektrische piano's - Gunning.

Het instrumentarium van Kadens wordt uitgebreid met 4 elektrische piano's. 

41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling onderwijzer als 17/24 voor de duur van de 
verlofstelsels van de titularissen aan de gemeenteschool te Keiem en tijdelijk andere opdracht 
als 17/24 aan de gemeentescholen te Esen, Beerst, Leke tijdens het schooljaar 2020-2021 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Affectatie als 15/24 kleuteronderwijzer naar Keiem, tijdelijk 
andere opdracht als 11/24 kleuteronderwijzer in Keiem en 3/24 onderwijzer in Esen, aanstelling 
als 7/24 lager onderwijzer voor de duur van het verlofstelsel en als 5/24 onderwijzer 
(beleidsondersteuning) in Keiem, aanstelling als 2/24 kleuteronderwijzer (werkingsbudget) in 
de Leke 2020-2021 - Goedkeuring.

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

43. Basisonderwijs - Vorming - 'coderen zonder draadjes' op 28/10/2020 - Goedkeuring.

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

44. Basisonderwijs - Vorming - Beheercomité Strand & Polder op 05/10/2020 - Aktename verslag.

Er wordt akte genomen van het verslag van 05/10/2020.

45. Jeugddienst - Algemeen - Dag van de jeugdbeweging - Alternatief - Goedkeuring.

Voor elke jeugdbeweging wordt een touwtrektouw aangekocht.

46. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen toelagen kadervorming - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling.

47. Toerisme - Acties - Overname materiaal Feniks expo - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de de overname van het materiaal van de Feniks expo.

48. Evenementen - PR & protocol - 11 novembervieringen 2020 - Toelage en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de toelage en logistiek steun.

49. Financiële dienst - Algemeen - Schadedossier Houtlandstraat - Inname standpunt.

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen in het schadedossier.

50. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Dienstjaar 2019. 

Het kohier van belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor 2019 wordt goedgekeurd.

51. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen - Dienstjaar 2020. 

Het kohier van belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen voor 2020 wordt goedgekeurd. 

52. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

53. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6163-8947-0919-3896.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6163894709193896


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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