
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 28/10/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Vorderingsstaat 11 - Goedkeuring. 

De vorderingsstaat 11 wordt goedgekeurd. 

2. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud 1-FAJ-772 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud DZK467 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

4. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop veegmachine volume 2m³ - Gunning.

De gunning wordt goedgekeurd

5. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - R003186 Riolering- en 
wegeniswerken - Vorderingsstaat 2 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 2 wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Wegmarkering 2019-2023 - Overdracht 
aannemingsovereenkomst - Goedkeuring.

De overheidsopdracht 'Wegmarkering 2019-2023' wordt overgedragen via een aannemingsover-
eenkomst. 

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/268 aanbrengen van 
publiciteit, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/265 plaatsen van 
kleine windmolen, gelegen te Esen - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/93 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: aanleggen van fietspaden langsheen Oostkerkestraat 35 - 
Rousdammestraat + bouw- en vegetatiewijziging - Aktename besluit deputatie.

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

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/160 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een 
varkenshouderij + bouwen varkensstal en transfo-cabine, slopen stallen en bergplaatsen en 
aanleggen verhardingen - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 08/10/2020.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - Project MER-advies: 
hernieuwen en uitbreiden van een varkenshouderij gelegen te Stuivekenskerke - Advies dienst 
MER.

De project MER wordt gunstig geadviseerd.

14. Milieu - Algemeen - Opmaak beheerplannen Onroerend Erfgoed - Aanstellen ontwerper 
- Gunning.

De ontwerper wordt aangesteld.

15. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst technische dienst - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de technische dienst wordt goedgekeurd.

16. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportmedewerker - Afsluiten kandidaturenlijst, proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten. Het proces-verbaal wordt goedgekeurd. De eerste kandidaat 
wordt aangesteld.

17. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

18. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag zorgkrediet - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van zorgkrediet.

19. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging loopbaanvermindering in het kader van 
medische bijstand - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering wegens medische redenen aan.

20. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "Gezinshereniging" - Toelating.

Een personeelslid krijgt de toelating tot deelname aan de opleiding.

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

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

22. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Buitengewone Algemene Vergadering op 15/12/2020 
- Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

23. OCMW - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst met eerstelijnszone Westkust-Polder over 
Pool Huisbezoekers - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

24. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving - Goedkeuring.

Een burger wordt ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

25. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan aanvragen voor concessies op de begraafplaatsen.

26. Lokale economie - Acties - Reglement digitale Diksmuidebon - Principiële goedkeuring.

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

27. Lokale economie - Centrummanagement - Afleveren adressenlijst gezinnen voor het uitreiken 
van de coronabon - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het afleveren van de adressenlijst gezinnen. 
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28. Ontmoetingscentra - Aankopen - Cultuurcentrum - Aankoop van een beamer en een scherm 
voor de ontmoetingsruimte "De seizoenen" in Lampernisse - Wijze van gunnen en lijst 
leveranciers - Principiële goedkeuring.

De nieuwe ontmoetingsruimte "De seizoenen" in Lampernisse krijgt een beamer en een scherm, zoals 
de andere ontmoetingscentra van Diksmuide.

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

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

30. Basisonderwijs - Algemeen - Aanstelling losse medewerker voor de opvang en 
middagtoezichten vanaf 18/12/2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanstellen van een losse medewerker vanaf 18/12/2020.

31. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 7/36 tijdelijk administratief medewerker vanaf 
01/09/2020 tot en met 31/08/2021 en als 1/36 tijdelijk administratief medewerker via het 
beleidsbudget vanaf 01/09/2020 tot en met 15/10/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling 1/36 en 7/36 tijdelijk administratief medewerker wordt goedgekeurd. Zijn beslissing van 
06/10/2020 wordt opgeheven.

32. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 1/36 tijdelijk zorgcoördinator van doorlopende 
duur in stimulus vanuit scholengemeenschap, 1/36 tijdelijk zorgcoördinator van doorlopende 
duur in het gemeentelijk basisonderwijs Keiem en aanstelling als 5/36 tijdelijk zorgcoördinator 
van doorlopende duur in het gemeentelijk basisonderwijs te Esen, Beerst, Leke - 2020-2021 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een zorgcoördinator. Zijn beslissing van 
06/10/2020 wordt ingetrokken.

33. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 13/10/2020, 20/24 
tijdelijk onderwijzer vanaf 14/10/2020 tot en met 19/10/2020, 12/24 op 22/10/2020 en 12/24 
tijdelijk onderwijzer vanaf 20/10/2020 tot en met 22/10/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

34. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 28/09/2020 in de 
gemeenteschool te Esen, als 24/24 tijdelijk onderwijzer op 13/10/2020 en als 24/24 tijdelijk 
onderwijzer op 19/10/2020 in de gemeenteschool te Keiem - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

35. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 19/10/2020 in de 
gemeenteschool te Keiem- Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Verlof tijdelijk andere opdracht als 4/24 kleuteronderwijzer in 
de gemeentelijke basisschool te Keiem en aanstelling als 4/24 kleuteronderwijzer in de 
gemeentelijke basisschool te Leke tijdens het schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verlofstelsel tijdelijk andere opdracht als 4/24 
kleuteronderwijzer in Keiem en aanstelling als 4/24 kleuteronderwijzer in Leke.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 kleuteronderwijzer met een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur in het lerarenplatform basisonderwijs vanaf 01/09/2020 tot 
en met 30/06/2021 - Intrekking.

De aanstelling van 06/10/2020 van een kleuteronderwijzer met tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur wordt ingetrokken.

38. Sportdienst - Aankopen - Voetbaltribune 'De Pluimen' - Verlengen abonnement Priva licentie & 
upgrade software/hardware gebouwbeheerssysteem door Farys/TMVW - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de verlenging van het abonnement en upgrade software/hardware 
"gebouwbeheerssysteem Priva".
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39. Sportdienst - Aankopen - Sportcomplex 'De Pluimen' - Herstelling geleidingsbeugel staande wip 
door Farys/TMVW - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de herstelling van de geleidingsbeugel van 1 staande wip voor het 
sportpark De Pluimen.

40. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

41. 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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