
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 17/11/2020

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Inrichting voertuigen voor de gebouwendienst met 
een modulair systeem - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleed om een prijsvraag te richten voor de inrichting van de voertuigen 
gebouwendienst en aan de lijst van aan te schrijven leveranciers.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Verrekening 4 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan verrekening 4 van de omgevingsaanleg van het ontmoetings-
centrum te Woumen.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - Voorlopige 
oplevering en vrijgave eerste helft van de borg - Goedkeuring.

De voorlopige oplevering en vrijgave eerste helft van de borg worden goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk te Lampernisse - Dhooghe & 
Meganck - Ereloonnota 5 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan ereloonnota 5 voor de leiding der werken.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - 
Vorderingsstaat 10 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 10 wordt goedgekeurd.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - DDM - Ereloonnota 9 - Goedkeuring.

De ereloonnota 9 wordt goedgekeurd voor de architect van het ontmoetingscentrum te Woumen. 

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop pastorie Woumen - 
Verkoopdossier FED-net - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het verkoopdossier opgesteld door FED-net voor de 
verkoop van de pastorie van Woumen. Dit dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

8. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 30/10/2020 - Aktename en 
inname standpunt.

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

9. Openbare ruimte - Aankopen - Plantgoed Groencampagnes 2020 - Gunning. 

De levering van plantgoed voor de groencampagnes 2020 wordt gegund.

10. Openbare ruimte - Aankopen - Kerstbomen dienstjaar 2020 - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop van kerstbomen wordt goedgekeurd en gegund.

11. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Herstelling Klepelmaaier en zuigwagen - Goedkeuring 
werkbon.

De werkbonnen worden goedgekeurd.

12. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Raamovereenkomst voor heraanleg of herstel van 
beschadigde voetpaden, opritten en wegen - Voorlopige oplevering perceel 2 - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de voorlopige oplevering van perceel 2.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/228 plaatsen van 
zonnepanelen, gelegen te Esen - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/231 hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij + bouwen van een melkveestal, aanleggen 
terrein en rooien bomen, gelegen te Oostkerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/282 verbouwen 
woning voor kamerverhuur (4 kamers), gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/305 exploiteren van 
een bronbemaling, gelegen te Pervijze - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/127 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor fabricage voor 
opbergrekken + plaatsen stikstoftank - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 03/09/2020 en de gecorrigeerde 
beslissing van 12/09/2020.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/274 ov: het 
hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een gemengd bedrijf met mestverwerkingsinstallatie, 
gelegen te Stuivekenskerke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt ongunstig geadviseerd. 

21. Woonwinkel - Algemeen - Sociaal woonbeleidsconvenant - Principiële goedkeuring. 

Diksmuide wil nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Daarom zal een sociaal woonbeleids-
convenant moeten afgesloten worden met de Vlaamse regering. Er wordt principiële goedkeuring 
verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

22. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Schrapping panden - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden te schrappen uit het leegstandsregister.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Aanpassen arbeidsreglement - Toevoeging van reglement 
thuiswerk - Principiële goedkeuring.

Het arbeidsreglement wordt uitgebreid met een extra bijlage over thuiswerk.

24. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch beambte 
schoonmaak - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken worden er medewerkers aangesteld.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Uitvoeren van een zelfstandige activiteit in bijberoep - Toelating.

Een medewerker krijgt de toelating om zijn zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen.
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26. Personeelsdienst - Loopbaan - Coördinator wonen en leefomgeving, publieke ruimte en facility, 
patrimonium en gebouwen - Openverklaring vacature, bekendmaking en samenstelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De functies worden openverklaard, bekendgemaakt en de selectiecommissie wordt samen gesteld. 

27. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Buitengewone 
Algemene vergadering op 15/12/2020 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële 
goedkeuring agenda.

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

28. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - 
Voordragen van deskundigen voor de raad van bestuur van DVV Westhoek - Principiële 
goedkeuring.

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

29. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verlengingen concessies Diksmuide en Esen 
- Goedkeuring. 

De verlengingen van de concessies voor de begraafplaatsen Diksmuide en Esen worden goedgekeurd.

30. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Aanpassing huishoudelijk reglement 
begraafplaatsen - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aanpassing van het huishoudelijk reglement 
begraafplaatsen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

31. Lokale economie - Centrummanagement - Nieuwe straatnaam verkaveling Wijnendalestraat - 
Principiële goedkeuring.

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

32. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanstelling zaalverantwoordelijken - Lijst kandidaten - 
Goedkeuring.

De lijst van de kandidaten voor de functie van zaalverantwoordelijke wordt goedgekeurd.

33. Cultuurcentrum - Algemeen - Gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur - Principiële 
goedkeuring. 

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

34. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Leveren en plaatsen chape podium CC Kruispunt - 
Lijst van leveranciers - Goedkeuring.

De betonnen ondervloer van het podium CC Kruispunt dient geëgaliseerd te worden alvorens een 
nieuwe houten podiumvloer geplaatst kan worden. Er wordt goedkeuring verleend aan het 
leveren en plaatsen van chape en aan de lijst van leveranciers.

35. Cultuurcentrum - Zebra - Uitbetaling toelage 2020 aan Zebra eva vzw - Goedkeuring. 

De uitbetaling van de toelage 2020 aan Zebra eva vzw wordt goedgekeurd.

36. Ontmoetingscentra - Aankopen - Cultuurcentrum - Beamer en scherm voor de 
ontmoetingsruimte "De seizoenen" in Lampernisse - Gunning.

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

37. Evenementen - Algemeen - Western Front Trail op 18/09/2021 - Toelating organisatie en 
logistieke steun - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en de logistieke steun.
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38. Financiële dienst - Algemeen - Verkoop brandhout - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de verkoop van 2 loten brandhout en aan het lastenboek.

39. Financiële dienst - Algemeen - Dotatie 2021 - Politiezone Polder - Principiële goedkeuring.

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

40. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen Herfstkriebels - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling van de inschrijvers voor Herfstkriebels naar 
aanleiding van de federale maatregelen genomen in het kader van de COVID-19 pandemie. 

41. Financiële dienst - Reglementen - Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - 
Aanslagjaar 2021 - Principiële goedkeuring.

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

42. Financiële dienst - Reglementen - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting - 
Aanslagjaar 2021 - Principiële goedkeuring.

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

43. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie voor de 
stedelijke begraafplaatsen - Principiële goedkeuring.

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

44. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek De Mokker - Budget dj 2021 - Akte.

Er werd akte genomen van het budjet dj 2021. Het dossier wordt voor aktename voorgelegd aan de 
gemeentraad.

45. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

46. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van vorige zitting wordt goedgekeurd.

47. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 30/11/2020.

De dagorde van de gemeenteraad van 30/11/2020 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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