
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 22/12/2020

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Elektrisch materiaal foyer van CC Kruispunt - 
Goedkeuring factuur. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur voor aankoop van elektrisch materiaal voor de foyer CC 
Kruispunt.

2. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 11/12/2020 - Aktename en 
inname standpunt.

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

3. Openbare ruimte - Algemeen - Inschrijving Entente Florale Europe - Vereniging voor Openbaar 
Groen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de inschrijving.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Sportpark De Pluimen - Aanleg speelzone - Gunning.

Het leveren en plaatsen van speeltoestellen, uitvoeren van de nodige grondwerken en leveren van een 
valdempende ondergrond wordt gegund.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling machines - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2020 - 
Vorderingsstaat 32 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 32 worden goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Poetsen van schuilhuisjes en fietsoverkappingen - 
2021-2022 - Gunning.

Het poetsen van schuilhuisjes en fietsoverkappingen wordt gegund ingevolge een 
onderhandelingsprocedure. Deze overeenkomst geldt voor 2 jaar en gaat in op 01/01/2021.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - N301 vanaf N35 tot bebouwde kom Klerken: aanleg van 
vrijliggende fietspaden langs de N301 Klerkenstraat/Esenstraat tot kruispunt Predikboomstraat 
te Diksmuide afdeling Esen en Houthulst afdeling Klerken - Vorderingsstaten 20 en 21 
(eindstaat) - Aanneming Wegenbouw Verkinderen - Goedkeuring. stadsaandeel.

De vorderingsstaten 20 en 21 (eindstaat) worden goedgekeurd.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Bouwconcept Rijkswachtstraat 49 - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Woontoets - Bouwproject 'IJzerheem' 
- Goedkeuring.

De woontoets wordt positief beoordeeld. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Woontoets - Bouwproject Woumen, 
Serpenthoek-Iepersesteenweg - Goedkeuring.

De woontoets wordt positief beoordeeld. 

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

Er wordt toelating gegeven voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de 
aanvragende notaris.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/280 exploiteren van 
een opslagplaats voor kunststoffen, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/304 hernieuwen, 
uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en rundveehouderij (gedeeltelijke 
regularisatie) + bouwen van een jongveestal en mestvaalt (regularisatie), overkappen 
mestvaalt, bouwen nieuwe elektriciteitscabine, uitbreiden open vijver en nivelleren akkerland, 
gelegen te Vladslo - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/263 exploiteren van 
een hondenkwekerij en hondenpension + zonevreemde functiewijziging, gelegen te Keiem - 
Afleveren weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

16. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

17. Milieu - Algemeen - Sportvisserij Vlaanderen - Betaling lidgeld 2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de betaling van het lidgeld.

18. Milieu - Algemeen - Natuurbeheerplan De Blankaart - Advies.

Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies verleend aan het ontwerp-natuurbeheerplan.

19. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - 11.11.11 - Toelagen Noodhulp - Goedkeuring.

De toelagen voor noodhulp worden toegekend.

20. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Burkina Faso, Sabou - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Burkina Faso wordt goedgekeurd. 

21. Preventie - Verslagen - Maandverslag oktober en november 2020 in toepassing van de 
welzijnswet - Goedkeuring en aktename risico's.

Het maandverslag preventie IDPBW van oktober en november 2020 wordt goedgekeurd en er wordt 
akte genomen van de risico's.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Klachtenbehandeling - Vaststelling klachtenbehandelaar - 
Goedkeuring.

Een klachtenbehandelaar voor de stadsdiensten wordt aangesteld tot de nieuwe functie van 
diensthoofd organisatie is ingevuld.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Verhogen bijdrage voor de collectieve pensioenverzekering voor 
alle contractuelen - Principiële goedkeuring.

Er wordt voorgesteld om de collectieve pensioenverzekering te verhogen met 0,5% om vanaf 
01/01/2022 te kunnen blijven genieten van de extra bonus voor de responsabiliseringsbijdrage.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportmedewerker - Externe openverklaring - 
Goedkeuring.

De vacature van sportmedewerker wordt extern open verklaard.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker sportdienst - Interne en externe 
openverklaring - Goedkeuring.

De vacature van medewerker sportdienst wordt intern en extern open verklaard.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd sportdienst - Interne openverklaring - 
Goedkeuring.
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De vacature van diensthoofd sportmedewerker wordt intern open verklaard.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

29. 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.

30. Personeelsdienst - Vorming - Aanstelling vormingsverantwoordelijke - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanstellen van een vormingsverantwoordelijke

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

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

32. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Maandagmarkt - Opzeg abonnement wekelijkse 
markt - Aktename. 

Er wordt akte genomen van de opzeg van een abonnement op de wekelijkse markt. 

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

De verlengingen van de concessies Esen en Diksmuide worden goedgekeurd.

34. Interne en externe communicatie - Algemeen - Plan van aanpak participatietraject 'De Kupe' - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plan van aanpak voor het participatietraject van de 
herbestemming van het voormalige zwembad 'De Kupe'. 

35. Lokale economie - Centrummanagement - Afwijkingen wekelijkse rustdag 2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

36. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Vaste benoemingen - Goedkeuring.

Op 01/01/2021 wordt 1 leerkracht van Kadens vastbenoemd en krijgt de administratief bediende 
uitbreiding van vast benoemde uren.

37. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk onderwijzer op 09/12/2020 en 
16/12/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd.

38. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kinderverzorgster voor 8/32 via het vanaf 
12/12/2020 tot en met 18/12/2020 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

39. Basisonderwijs - Leerkrachten - Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/10de voor 
3/36 zorgcoördinator vanaf 01/01/2021 tot en met 30/04/2024 - Goedkeuring.

De loopbaanonderbreking met 1/10de voor 3/36 zorgcoördinator wordt goedgekeurd.

40. Jeugddienst - Algemeen - Drukwerk jeugdvakantiemagazine 2021 - Gunning.

Het drukwerk van het jeugdvakantiemagazine 2021 wordt gegund.

41. Jeugddienst - Algemeen - Skatepark - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de uitwerking van het skatepark in samenwerking met 
Farys.
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42. Financiële dienst - Algemeen - Verkoop brandhout - Gunning.

De 2 loten brandhout worden gegund.

43. 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. 

44. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

45. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

46. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

47. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 15/12 en 18/12/2020 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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