
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 08/12/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Overeenkomst voor huur hoogwerkers diverse 
diensten - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opdracht huur hoogwerkers. 

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

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 1. 

3. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement: 
gemeenteweg Pollaertstraat - Principiële goedkeuring. 

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

4. Openbare ruimte - Algemeen - Herstel minigraver Atlas Yanmar - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Aankoop opvulgrond - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Verwerking van autobanden - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

7. Openbare ruimte - Aankopen - Plantputsubstraten voor plantbakken Keiemdorpstraat aan 
school Keiem - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/267 herbestemmen 
van de historische pastoriesite Leke - Fase 2, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/262 verbouwen 
ééngezinswoning naar ééngezinswoning met ruimte voor vrij beroep, gelegen te Pervijze - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/306 plaatsen van 
vlaggenmasten, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/298 gedeeltelijk 
slopen en opdelen van een bedrijfsgebouw, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/192 plaatsen van 
een zuivelautomaat in een tuinhuis in de voortuinstrook, gelegen te Pervijze - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/157 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: slopen van berging en bouwen bijgebouw - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 26/11/2020.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/327 aktename voor 
het aspect milieu voor de gehele overdracht van een rundveebedrijf, gelegen te Diksmuide - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 26/11/2020.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/317 slopen van 
bijgebouw en bouwen van bijgebouw, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

19. Milieu - Premies - Vaststellen van een gemeentelijk reglement betreffende het betoelagen van 
het onderhouden van zwaluwkolonies - Opheffing besluit 25/10/2010 - Principiële 
goedkeuring. 

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

20. Personeelsdienst - Algemeen - Verlofregeling 2021 - Goedkeuring.

De verlofregeling voor het jaar 2021 wordt goedgekeurd.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Vaststellen van waarnemend algemeen directeur in geval van 
afwezigheid van de algemeen directeur - Principiële goedkeuring.

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

22. Personeelsdienst - Werving - Aanstellen van een omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening - 
Principiële goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening aan te 
stellen.

23. Personeelsdienst - Werving - Medewerker financiën - Openverklaring vacature, bekendmaking 
en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De functie van medewerker financiën wordt openverklaard, bekendgemaakt en de selectiecommissie 
wordt samengesteld. 

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator publieke ruimte - Afsluiten kandidaturenlijst 
- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator facility, patrimonium en gebouwen - 
Afsluiten kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Afsluiten 
kandidaturenlijst en verlengen sollicitatietermijn - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten en de sollicitatietermijn wordt verlengd.
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27. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om ouderschapsverlof op te nemen.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Vaststelling individuele 
jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker en de wedde bij de overgang naar 
de volgende weddenschaal worden goedgekeurd.

29. Personeelsdienst - Vorming - "Interne communicatie van je organisatie verbeteren" op 10-
11/12/2020 - Toelating.

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

30. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

31. Secretariaat - Algemeen - Aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht voor 
clubhuizen van motorclubs – Principiële goedkeuring. 

De aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs wordt 
principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

32. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Lokaal Gezondheidsoverleg Midden West-Vlaanderen - 
Voordracht kandidaat-bestuurder - Principiële goedkeuring.

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

33. OCMW - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Lokale contacttracing - Optie 1 - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om in te gaan op de vraag van de Vlaamse overheid om hulp 
te bieden aan de contact- en bronopsporing in het kader van COVID-19. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

34. OCMW - Algemeen - COVID-19 maatregelen - 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.

35. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Afstand concessie begraafplaats Diksmuide 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een afstand van concessie op de begraafplaats van Diksmuide. 

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

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

37. Interne en externe communicatie - Bewonersplatforms - Project #zorgvoorlicht in 
samenwerking met Museum aan de IJzer - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het project #zorgvoorlicht in samenwerking met het Museum aan 
de IJzer.

38. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Theaterdoeken voor het Cultuurcentrum - 
Gunning.

De witte achterdoek, de zwarte achterdoek, de doeken opzij van het podium (de poten) en boven het 
podium ( de friezen) van CC Kruispunt worden vervangen. De levering wordt gegund.

39. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Podiumgordijnen voor de ontmoetingscentra van 
Vladslo en Beerst - Gunning.

De zwarte podiumgordijnen van de ontmoetingscentra van Vladslo en Beerst worden vernieuwd. De 
levering wordt gegund.
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40. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Vervanging leerkracht in ziekteverlof - Goedkeuring.

De leerkracht muzikale culturele vorming in ziekteverlof wordt vervangen vanaf 17/11/2020.

41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 02/12/2020 en 
03/12/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 24/24 
onderwijzer vanaf 21/12/2020 tot en met 13/03/2021 - Goedkeuring.

De loopbaanonderbreking voor 24/24 onderwijzer wordt goedgekeurd.

43. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie blokkot Kerstperiode - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van stille studeerplaatsen voor studenten tijdens de 
kerstperiode volgens de federale maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.

44. Jeugddienst - Algemeen - Beoordelingsprocedure en -criteria uitbreidingsrondes 
kinderopvangplaatsen baby's en peuters - Principiële goedkeuring.

Naar aanleiding van de uitbreidingsrondes kinderopvangplaatsen baby's en peuters door het 
Agentschap Opgroeien heeft het lokaal bestuur de mogelijkheid een advies te formuleren aan de 
hand van een beoordelingsprocedure en -criteria. Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

45. Informatieveiligheid - Algemeen - Gebruiken van een drone als mobiele camera of tijdelijk vaste 
camera door de politie op het grondgebied van Diksmuide - Principiële toestemming. 

Er wordt door de politie principiële toestemming gevraagd om een drone te gebruiken als mobiele 
camera of tijdelijk vaste camera op het grondgebied van Diksmuide. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

46. Financiële dienst - Algemeen - Organisatiebeheersingssysteem - Delegatie bevoegdheden - 
Principiële goedkeuring.

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

47. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen marktkramers - 
Goedkeuring.

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

48. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetalingen adverteerders 
toeristische brochure - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling aan de adverteerders in de toeristische brochure 
naar aanleiding van de federale maatregelen genomen in het kader van COVID-19. 

49. Financiële dienst - Algemeen - Vaststelling begrip dagelijks bestuur - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de invulling van het begrip dagelijks bestuur. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

50. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de bedrijfsvestigingen - Dienstjaar 2020. 

Het kohier van belasting op de bedrijfsvestigingen voor 2020 wordt goedgekeurd. 

51. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de bedrijfsvestigingen - Dienstjaar 2020. 

Het kohier van belasting op de bedrijfsvestigingen voor 2020 wordt goedgekeurd. 

52. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden uitvoerbaar 
verklaard.
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53. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

54. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

55. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 21/12/2020.

De dagorde van de gemeenteraad van 21/12/2020 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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