
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 09/02/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Huur hoogwerkers diverse diensten - Gunning.

De huur van hoogwerkers voor diverse diensten wordt gegund.

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Herlokalisatie technische dienst - lot 2: 
omgevingswerken - Definitieve oplevering en vrijgave borg - Goedkeuring.

De definitieve oplevering en vrijgave borg worden goedgekeurd.

3. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Plaatsen van een tijdelijke vaste camera op het 
grondgebied van Diksmuide - Advies.

Er wordt principieel gunstig advies verleend. Het dossier wordt  voorgelegd aan de gemeenteraad. 

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

De factuur wordt goedgekeurd.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Voetbal Nieuwkapelle - Plaatsen van nieuwe 
verlichtingsmasten - Goedkeuring offerte - Gunning.

Het plaatsen van nieuwe veldverlichting wordt gegund aan de leverancier met de economisch meest 
voordelige offerte. 

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Herstellingswerken 
kerk Pervijze - Restaureren brandglasramen en vernieuwen galmborden - Advies tot uitvoering 
- Principiële goedkeuring.

Er wordt advies verleend aan de herstellingswerken van de kerk van Pervijze.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Evenementenhal 
Polderhalle - Zaagwerk en verstevigingen Polderhalle - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitvoeren van zaagwerk en verstevigingen voor het plaatsen 
van schrijnwerk in de Polderhalle.

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Motortoertocht Oostkerke- 19/09/2021 - 
Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 29/01/2021 - Aktename en 
inname standpunt.

Er wordt akte genomen van het verslag en een standpunt wordt ingenomen.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Aanpak blackpoints - Renovatie diverse verhardingen 
openbaar domein - Definitieve oplevering en vrijgave borg - Goedkeuring.

De definitieve oplevering en vrijgave borg worden goedgekeurd.

11. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein 2021-2023, 
externe aannemer - Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend om het groen- en onkruidbeheer openbaar domein uit te 
besteden gedurende de periode 2021-2023. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

12. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud sportvelden 2021 - Kostenraming, 
lastenboek en gunningwijze - Lijst groenaannemers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om het grasonderhoud van de sportvelden uit te besteden voor het 
dienstjaar 2021 en aan de lijst van groenaannemers. 
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Aanstellen raadsman - Vrijwillige 
verschijning - verjaring Sentier nr. 2 - Goedkeuring.

Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad Diksmuide te verdedigen ingevolge de 
vrijwillige verschijning voor de vrederechter inzake de verjaring van een deel van Sentier nr. 2.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 12/02/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
12/02/2021.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/318 bouwen van 
een tuinhuis, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/320 omvormen van 
een ééngezinswoning naar een kamerwoning, gelegen te Esen - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/363 plaatsen 
garagepoort in voorgevel en poortje aan de achtergevel, gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/323 exploiteren 
distributiecabine met transformator + plaatsen van een hoogspanningscabine, gelegen te 
Oostkerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/367 verbouwen van 
een eengezinswoning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/374 regulariseren 
van een loods, gelegen te Esen - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/330 exploiteren van 
een bedrijf voor verhuur en verkoop van heftrucks + slopen en heropbouwen van een loods 
met bedrijfswoning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/274 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een gemengd bedrijf met 
mestverwerkingsinstallatie - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 21/01/2021.

24. Personeelsdienst - Algemeen - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

25. Personeelsdienst - Werving - Aanstellen technisch beambten schoonmaak - Goedkeuring.

Er worden 3 technisch beambten schoonmaak aangesteld uit de werfreserve.

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportmedewerker-redder - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.
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2 geslaagde kandidaten worden aangesteld.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerkers sportdienst - Akteneming proces-verbaal, 
bevordering en aanstelling medewerkers sportdienst - Goedkeuring.

Er worden 2 medewerkers sportdienst aangesteld en 1 medewerker sportdienst wordt bevorderd.

28. Personeelsdienst - Werving - Centrumverantwoordelijke vaccinatiecentrum - Aanstelling via 
opdrachthouderschap - Goedkeuring.

De centrumverantwoordelijke voor het vaccinatiecentrum 'De Kupe' wordt aangesteld via opdracht-
houderschap.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

31. Personeelsdienst - Vorming - Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging op 23/02/2021 - 
Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan één personeelslid tot deelname aan de online opleiding.

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met meerekenbare anciënniteit. 

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met meerekenbare anciënniteit. 

34. Burgerlijke stand en bevolking - Burgerlijke stand - Reglement huisnummering - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt op de eerstvolgende gemeenteraad ter 
goedkeuring voorgelegd.

35. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatie - Advertentiecampagne 2021 - 
Goedkeuring.

De verschillende advertentiebudgetten binnen de stadsdiensten worden gebundeld. Om in te kunnen 
spelen op opportuniteiten en creatieve ingevingen in de loop van de te voeren promotie-
campagnes, wordt geen volledige mediacampagne meer vastgezet vanaf het begin van het jaar. 
Per evenement wordt binnen het voorziene budget een variabele communicatiemix gehanteerd. 
Hiervoor wordt telkens samengewerkt met de partner die daar op dat ogenblik het best geschikt 
voor lijkt. 

36. Informaticadienst - Aankopen - Subsidiemanager Vanden Broele group - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

37. Informaticadienst - Aankopen - Planscanner Archief- Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

38. Cultuurcentrum - Zebra - Seizoensbegroting van Zebra eva vzw van seizoen 2020-2021 - 
Principiële goedkeuring. 

Jaarlijks legt Zebra eva vzw haar seizoensbegroting ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Er 
wordt principiële goedkeuring verleend.

39. Jeugddienst - Algemeen - Speelpleinwerking Zonnestraal - Terugbetaling pasjes - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terugbetaling van de pasjes voor de speelpleinwerking 
Zonnestraal.

40. Jeugddienst - Algemeen - Techniekacademie 2021 - Wijziging - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de wijziging in organisatie van de Techniekacademie 
(tieners).
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41. Jeugddienst - Algemeen - Sluiting speelterrein Zonnestraal gedurende Krokus Actief - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de sluiting van speelplein Zonnestraal gedurende Krokus Actief. 

42. Toerisme - Algemeen - Toeristisch-recreatieve wateractiviteiten 2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de toeristisch-recreatieve wateractiviteiten 2021.

43. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Aanstelling raadsman - Goedkeuring.

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

44. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op tweede verblijven - 
Belastingjaar 2020 kohierartikel 40.

Het bezwaarschrift over de belasting op tweede verblijven over het dienstjaar 2020 kohierartikel 40 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

45. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden 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 zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

48. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 22/02/2021.

De dagorde van de gemeenteraad van 22/02/2021 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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