
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 02/02/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Poetsen vaccinatiecentrum 
en sneltestcentrum - Uitbesteden poetsen - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om het poetsen van vaccinatiecentrum en sneltestcentrum uit te 
besteden.

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - COVID-19 maatregelen - Opstart vaccinatiecentrum 
- Aankoop hout voor opbouw - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van hout voor de opbouw van het vaccinatiecentrum.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Renovatiedossier stadhuis - Zaak stad 
Diksmuide/ONO - Schuldvordering 50% - Goedkeuring.

De schuldvordering 50% erelonen wordt goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouw van 
evenementenhal en parkeergarages - Aanstelling ontwerper - Factuur wedstrijdvergoeding - 
Goedkeuring.

De factuur voor wedstrijdvergoeding wordt goedgekeurd.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Renovatie stadhuis - 
Lot 3: Interieur - Aanpassing schrijnwerk - Uitgesteld werk - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vordering voor de aanpassingen aan het schrijnwerk.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontwerp OC 'Ten 
Bercle' - Studieopdracht - Factuur ontwerper - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur van de ontwerper.

7. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2020 - Vrijgave 
borg - Goedkeuring.

De vrijgave van de borg wordt goedgekeurd.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - 2020/266 - Zaak van de wegen - 
Verkaveling Nieuwpoortstraat - 10 loten - Principiële goedkeuring.

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

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Regulariseren van het 
kappen van 5 knotwilgen, gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het regulariseren van het rooien van 5 knotwilgen wordt goedgekeurd. 

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kappen van 6 
esdoorns, 2 essen en 1 els, gelegen te Diksmuide - Gedeeltelijke goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 9 hoogstammige bomen wordt gedeeltelijk goedgekeurd, 
gedeeltelijk zonder voorwerp verklaard. 
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/337 uitbreiden en 
wijzigen van een rundveehouderij + regulariseren betonverharding en mestvaalt, aanleggen 
nieuwe betonverharding, uitbreiden sleufsilo's en plaatsen elektriciteitscabine, gelegen te 
Pervijze - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/314 bouwen van 
een landbouwbijgebouw, gelegen te Beerst - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/341 uitbreiden en 
wijzigen van een rundveehouderij, gelegen te Keiem - Advies deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/362 afbreken van 
koterijen + regularisatie nieuwe deuropening in zijgevel, gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/275 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: plaatsen van 2 kleine windmolens - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/01/2021.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/278 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: rooien van 2 knotwilgen - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/01/2021.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/38 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het aanleggen van kunstgras - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/01/2021.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/336  hernieuwen, 
uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij +bouwen van een loods,  
regulariseren stal- en groenvoederopslag, uitbreiden vijver, aanleggen verharding en slopen 
varkensstal, gelegen te Leke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

21. Duurzaamheid - Premies - Uitbetalingen subsidiereglement gescheiden afvoer - Goedkeuring.

Voor het aanleggen van een gescheiden afvoer wordt een premie uitbetaald door Fluvius en door de 
stad Diksmuide. De subsidieaanvragen worden goedgekeurd. 

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature gemeenschapswacht - Openverklaring + vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De functie wordt extern open verklaard.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker dienst cultuur, evenementen en erfgoed - 
Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selectie van medewerker dienst cultuur, evenementen en erfgoed wordt 
vastgesteld.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker financiën - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt 1 medewerker aangesteld.

25. Personeelsdienst - Werving - Centrumverantwoordelijke vaccinatiecentrum - Openstelling via 
opdrachthouderschap - Goedkeuring.
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De functie van centrumverantwoordelijke voor het vaccinatiecentrum 'De Kupe' wordt opengesteld 
via opdrachthouderschap.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

27. Personeelsdienst - Vorming - Workshop e-Notification & e-Tendering op 09 en 11/02/2021 - 
Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan 2 personeelsleden tot deelname aan de studiedag.

28. Personeelsdienst - Vorming - Bijscholing redderskorps - Goedkeuring.

De organisatie van een bijscholing van het redderskorps wordt goedgekeurd.

29. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

30. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

31. Lokale economie - Algemeen - Aanpak leegstand handelspanden Diksmuide centrum - 
Realisatie invulling van leegstaande handelspanden - Proces-verbaal van opening der biedingen 
- Aanstellen dienstverlener - Gunning. 

De overheidsopdracht voor het aanstellen van een dienstverlener wordt gegund.

32. Cultuurcentrum - Zebra - Jaarrekening van Zebra eva vzw van 31/08/2020 - Principiële 
goedkeuring. 

Jaarlijks legt Zebra haar jaarrekening voor aan de gemeenteraad. Er wordt principiële goedkeuring 
verleend.

33. Toerisme - Algemeen - Steunreglement Water - Toekenning subsidies 2021 - Goedkeuring.

Op advies van de jury worden de subsidies 2021 in het kader van het Steunreglement Water 
toegekend. 

34. Evenementen - Acties – Hartverwarmend Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de actie Hartverwarmend Diksmuide.

35. Informatieveiligheid - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Protocol voor de elektronische 
mededeling van persoonsgegevens van de stad Diksmuide naar PZ Polder  - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het protocol opgemaakt door de PZ Polder voor de elektronische 
mededeling van persoonsgegevens van de stad Diksmuide naar PZ Polder in het kader van de 
bestrijding van de COVID-19 pandemie.

36. Informatieveiligheid - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Protocol voor de elektronische 
mededeling van persoonsgegevens tussen het stadsbestuur Diksmuide en het OCMW 
Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens tussen het stadsbestuur Diksmuide en het OCMW Diksmuide in het kader van 
de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

37. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

38. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op toeristische logies - Dienstjaar 2020. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.
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39. 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.

40. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Aanstelling raadsman - Goedkeuring.

Een raadsman wordt aangesteld om de belangen van de stad Diksmuide te verdedigen.

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 de vorige zitting 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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