
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 01/12/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Kunstgrasterrein site Keiem - Marktconsultatie - 
Goedkeuring factuur

De factuur marktconsultatie TMVW wordt goedgekeurd. 

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Inrichting voertuigen voor de gebouwendienst met 
een modulair systeem - Gunning.

De inrichting van de voertuigen voor de gebouwendienst met een modulair systeem wordt gegund.

3. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Aankoop aanhangwagen dienst openbare ruimte - 
Kostenraming en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de kostenraming en de lijst van leveranciers.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Gemeentelijke Basisschool Leke - Ontwerper 
"Uitbreiden en verbeteren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs - 
Ereloonnota 3 - Goedkeuring ereloonnota.

Er wordt goedkeuring verleend aan ereloonnota 3.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Onderhoud stadsvoertuig Renault met 
nummerplaat 1TAD448 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Huur bestelwagen gebouwendienst - 
Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Vorderingsstaten 8 en 9 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaten 8 en 9 van de omgevingsaanleg.

8. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum 't 
Kruispunt - Vernieuwen tegelvloer - Vorderingsstaat 2 - Goedkeuring. 

De vorderingsstaat 2 voor het vernieuwen van de vloer in de foyer en burelen van schouwburg CC 
Kruispunt wordt goedgekeurd. 

9. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Werkschoenen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen - Gunning. 

De aankoop wordt gegund.

10. Openbare ruimte - Algemeen - Marie Declerckstraat - Uitbreiding openbare verlichting in kader 
van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg - Offerte Fluvius System Operator cv - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte opgemaakt door Fluvius voor het plaatsen van openbare 
verlichting langs de nieuwe verbindingsweg. 

11. Openbare ruimte - Algemeen - Intergemeentelijke samenwerking opsporing, controle en 
herstel van hydranten – Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning, voorgesteld door de intergemeentelijke samenwerking 
voor hydranten. 

12. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling veegmachine - Goedkeuring prestatiebon.

De prestatiebon wordt goedgekeurd.
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13. Openbare ruimte - Algemeen - Herstel frontmaaier met nummerplaat 1-JHS-979 - Goedkeuring 
werkbon.

De werkbon wordt goedgekeurd.

14. Openbare ruimte - Algemeen - Riolering- en wegeniswerken Stovestraat/Wilgendijk - 
Camerabewaking - Aankoop voetpadkasten - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte.

15. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2020 - 
Vorderingsstaat 30 en 31 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 30 en 31 worden goedgekeurd.

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

Er wordt toelating gegeven voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvra-
gende notaris.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 16 
populieren, gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 16 populieren wordt goedgekeurd. 

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/284 hernieuwen, 
uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een rundveehouderij + bouwen melkveestal en open 
loods, aanleg erfverharding en verharden bestaande weg, afbraak bebouwing en plaatsen 
elektriciteitscabine, gelegen te Kaaskerke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/254 bouwen van 
een tuinhuis, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/245 wijzigen van 
reliëf met een volume van 2.546 m³, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/290 uitbreiden van 
de woning, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/289 verbouwen en 
uitbreiden van de woning, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/295 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een rundveehouderij met pocketvergister + bouwen 2 silo's voor 
vergisting en lokaal voor technische ruimte en aanbouwen verkooppunt hoeveproducten, 
gelegen te Nieuwkapelle - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/300 uitbreiden en 
wijzigen van een varkens- en rundveehouderij + bouwen van een melkveestal en sleufsilo voor 
ruwvoeder/groenvoeder en aanleggen van een open waterput, gelegen te Beerst - Advies voor 
deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.
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26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/292 aanbouwen van 
een veranda, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/308 renoveren van 
de gevels van een ééngezinswoning, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11679/V/VL23/1 
aanvraag tot vergunning: verkavelen in 3 loten voor open bebouwing en het slopen van een 
woning, gelegen te Vladslo - Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Aktename.

Er wordt akte genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12/11/2020.

29. 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, de gecorrigeerde beslissing 
van 12/09/2020 én de gecorrigeerde beslissing van 25/11/2020.

30. Milieu - Premies - Onderhoud van zwaluwkolonies - Premies 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de premies voor het dienstjaar 2020.

31. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Kameroen - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Kameroen wordt goedgekeurd. 

32. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiairs dienst voor toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvragen in de dienst voor toerisme worden goedgekeurd.

33. Personeelsdienst - Algemeen - Vaststellen van nieuw gezamenlijk organogram stad en OCMW 
- Goedkeuring.

Een nieuw organogram stad en OCMW wordt vastgelegd.

34. Personeelsdienst - Algemeen - Vaststellen van nieuwe personeelsformatie voor het 
stadspersoneel - Goedkeuring.

Naar aanleiding van een reorganisatie wordt de nieuwe personeelsformatie voor het stadspersoneel 
vastgelegd.

35. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent wegenaanleg - Aktename proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties worden er twee medewerkers aangesteld. 

36. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige werftoezicht - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

37. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders specialiteit groen - Openverklaring 
en vaststellen selectiecommissie - Goedkeuring.

De functie van teamleider arbeiders specialiteit groen wordt openverklaard.

38. Personeelsdienst - Loopbaan - Hoorzitting - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gehoord.

39. Personeelsdienst - Loopbaan - Hoorzitting - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gehoord.

40. Personeelsdienst - Loopbaan - Hoorzitting - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gehoord.
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41. Personeelsdienst - Loopbaan - Sanctie medewerker - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gesanctioneerd.

42. Personeelsdienst - Loopbaan - Sanctie medewerker - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gesanctioneerd.

43. Personeelsdienst - Vorming - Acuut gevaar bij bomen: Visuele boomveiligheidscontrole op 03-
04/02/2021 - Toelating.

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

44. Personeelsdienst - Vorming - "Adobe Animate" - Toelating.

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

45. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

46. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

47. Secretariaat - Algemeen - Verdeling van de bevoegdheden van de leden van het college van 
burgemeester en schepenen - Interne taakverdeling - Vaststelling.

De verdeling van de bevoegdheden van de leden van het college voor de verdere legislatuur 2019-
2024 wordt opnieuw goedgekeurd.

48. Secretariaat - Algemeen - Afsprakennota tussen de burgemeester, het college van 
burgemeester en schepenen en het managementteam over de onderlinge samenwerking 
tussen beleid en administratie - Goedkeuring.

De afsprakennota wordt goedgekeurd.

49. Lokale economie - Centrummanagement - Jaarrekening en jaarverslag 2019 - Budget 2020 - vzw 
Centrummanagement - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de jaarrekening en  het jaarverslag 2019 van de vzw 
centrummanagement. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

50. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanstelling zaalverantwoordelijken - Goedkeuring.

De aanstelling van de zaalverantwoordelijken voor De Polderhalle, het cultuurcentrum en de 
voormalige kerk van Lampernisse worden goedgekeurd.

51. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanpassingswerken cultureel centrum Kruispunt - Plaatsen chape 
podiumvloer - Gunning.

Het plaatsen van chape op de podiumvloer van het cultureel centrum Kruispunt wordt gegund.

52. Ontmoetingscentra -  - Aankopen - CC Kruispunt - Podiumgordijnen voor de ontmoetingscentra 
van Vladslo en Beerst - Kostenraming, wijze van gunnen en lijst leveranciers - Goedkeuring.

De zwarte podiumgordijnen van de ontmoetingscentra van Vladslo en Beerst worden vernieuwd. Er 
wordt goedkeuring verleend aan de kostenraming, wijze van gunnen en lijst leveranciers.

53. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 
18/11/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

54. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 19-
20/11/2020 en op 25-26/11/2020 als 12/24 lager onderwijzer - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

55. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kinderverzorgster voor 8/32 via het vanaf 
23/11/2020 tot en met 04/12/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 
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56. Basisonderwijs - Vorming - Schenking van bibboxen van de vriendenkring Leke en 
oudervereniging Keiem aan de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier Keiem en Leke - 
Principiële aanvaarding.

De schenking van bibboxen wordt principieel aanvaard. De schenking voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

57. Sportdienst - Acties - Externe vakantiekampaanbieders 2021 - Gunning.

De partners worden toegewezen die zullen instaan voor uitwerking van enkele vakantiekampen 2021.

58. Sportdienst - Acties - Engagementsverklaring '10.000 stappen: Elke stap telt' - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

59. Financiële dienst - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 - Principiële goedkeuring.

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

60. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

61. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 24/11 en 27/11/2020 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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