
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 15/12/2020

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur hoogwerkers diverse diensten - Lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - 2 bestelwagens voor dienst openbare ruimte - 
Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Herstel beiaard - Goedkeuring 
offerte.

De offerte voor het herstel wordt goedgekeurd.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietssuggestiestroken centrum Diksmuide - Vrijgave 1ste 
helft borgtocht - Goedkeuring.

De vrijgave van de 1ste helft van de borgtocht wordt goedgekeurd.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Heraanleg Brugse Heirweg - Vorderingsstaat 1 (eindstaat) - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 1 en tevens eindstaat.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Perceel 6 Kattestraat - 
Vorderingsstaat 2 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 2 van perceel 6 Kattestraat.

7. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg parkbegraafplaats Woumen - Aanneming Dewulf Gebrs 
- Definitieve oplevering en vrijgave 2de helft borg - Goedkeuring.

De definitieve oplevering wordt goedgekeurd end e 2de helft van de borgtocht wordt vrijgegeven.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riool- en wegeniswerken verkaveling Daneels 
Development - Laagvlaktestraat - Aanneming Bisschop - Definitieve oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de definitieve oplevering.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Architectenafwijking - Werfopvolging 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

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

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

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 18/12/2020 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
18/12/2020.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/272 aanleggen van 
werfgebonden tussentijdse opslag van uitgegraven bodem (W-TOP) van maximaal 5.000 m³ 
voor bepaalde duur, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/65 bijstellen van 
een bestaande verkaveling, gelegen te Leke - Advies deputatie.

Er wordt ongunstig geadviseerd.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/278 rooien van 2 
knotwilgen, gelegen te Pervijze - Advies deputatie.

Er wordt negatief geadviseerd naar analogie met de eerdere stilzwijgende weigering.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/316 bouwen van 
een vrijstaande woning met carport, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/315 inrichten van 3 
B&B-kamers in een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/185 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: wijzigen van de gevel (poort vervangen door raam) - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 03/12/2020.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/311 Rooien 3 
populieren, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/335 plaatsen 
bovengrondse propaangastank, gelegen te Esen - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

20. Duurzaamheid - Algemeen - Directe internationale samenwerking - Conceptnota - Goedkeuring. 

De provincie West-Vlaanderen stimuleert Wereldburgerschap. Werken aan solidariteit en 
wereldburgerschap is de morele plicht van elk beleidsniveau. Voor kleinere besturen is het geen 
evidente opdracht vandaar deze call die een financiële en inhoudelijke ondersteuning voor 
projecten in of met het Zuiden mogelijk maakt. De conceptnota wordt goedgekeurd.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst openbare ruimte - Goedkeuring.

De stageaanvraag bij de dienst openbare ruimte wordt goedgekeurd.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing met blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten met blijvende arbeidsongeschiktheid.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiairs 'De Katrol' - Goedkeuring.

3 stagiairs krijgen de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging loopbaanonderbreking in het kader van 
medische bijstand - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanonderbreking wegens medische bijstand aan.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/05/2021.
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27. Personeelsdienst - Vorming - Basisopleiding "Natuurmanagement" van januari/juni 2021 - 
Toelating.

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

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

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

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met relevante privéanciënniteit. 

30. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen - Goedkeuring.

3 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt hun nieuwe hoofdverblijf-
plaats te achterhalen.

31. Informaticadienst - Aankopen - COVID-19 maatregelen - Aankoop extra laptops voor telewerk 
- Goedkeuring factuur.

De aankoop van de hardware wordt goedgekeurd voor telewerk door personeelsleden in het kader 
van de federale maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.

32. Grafische dienst - Aankopen - Kopiepapier - Gunning.

De aankoop van het kopiepapier wordt gegund.

33. Basisonderwijs - Algemeen - Aanpassing pedagogisch project vanaf 01/09/2020 - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het aangepaste pedagogisch project vanaf 01/09/2020. 
Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

34. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kinderverzorgster voor 8/32 via het vanaf 
05/12/2020 tot en met 11/12/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

35. Basisonderwijs - Leerkrachten - uitbreiding vaste benoeming als 6/36  zorgcoördinator van 
doorlopende duur in het gemeentelijk basisonderwijs Keiem en aanstelling als 5/36 
zorgcoördinator in het gemeentelijk basisonderwijs te Esen, Beerst, Leke - 2020-2021 vanaf 
01/01/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van de vaste benoeming van een zorgcoördinator.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 
12/24 onderwijzer vanaf 01/01 tot en met 30/06/2021 - Goedkeuring.

De loopbaanonderbreking voor 12/24 van een onderwijzer wordt goedgekeurd.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Zorgkrediet met 1/5de voor een kind tot en met 12 jaar vanaf 
01/01 tot 30/06/2021 - Goedkeuring.

Het zorgkrediet met 1/5de voor een kind tot en met 12 jaar wordt goedgekeurd voor een leerkracht.

38. Evenementen - Algemeen - Sint te Gast 2021 - Organisatie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

39. Archiefbeheer - Algemeen - Plaatsen van de reizende tentoonstelling: 'Landschap in versnelling 
Westhoek' door het Regionaal Landschap vzw - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plaatsen van de reizende tentoonstelling. 

40. Archiefbeheer - Kunstpatrimonium - Aankoop lot kunstwerken E. Vansassenbrouck en J.P. 
Verhaeghe - Goedkeuring.

Aankopen lot kunstwerken E. Vansassenbrouck (1893) en J.P. Verhaeghe (1925) ter uitbreiding van de 
stedelijke kunstcollectie. 
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41. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

42. 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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