
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 16/02/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Evenementenhal 
Polderhalle - Schrijnwerk - Gunning.

Het plaatsen van het schrijnwerk in de Polderhalle wordt gegund.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Vorderingsstaat 12 (eindstaat) - 
Goedkeuring. 

De vorderingsstaat 12 (eindstaat) wordt goedgekeurd. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Leke op 02-04/07/2021 - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Vinkenzettingen Zuidbroekstraat Woumen 2021 - 
Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Vaccinatiecentrum 'De Kupe' - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Openbare ruimte - Algemeen - Riolering- en wegeniswerken Stovestraat/Wilgendijk - 
Camerabewaking - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte.

7. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop diverse machines groendienst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om diverse machines voor de groendienst aan te kopen.

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 - Definitieve oplevering en vrijgave 
borg - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de definitieve oplevering en de vrijgave van de borg.

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 - Vergunningen - Verzoek RvVB - Plaatsen 
bovengrondse propaangastank - Aanstellen raadsman.

Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad Diksmuide te verdedigen ingevolge 
het verzoek tot vernietiging met vordering tot schoring bij de Raad voor Vergunningbetwistingen.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 18 essen, 
gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 18 essen wordt goedgekeurd. 
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/1 regulariseren van 
een scheidingsmuur en verharding, gelegen te Vladslo - Advies deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/366 bouwen van 
een alleenstaande woning na sloop bestaande bebouwing en rooien boom, gelegen te Pervijze 
- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/332 bouwen van 4 
aaneengeschakelde woningen na slopen 3 bijgebouwen en rooien bomen, gelegen te Esen - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/345 Exploiteren van 
een postkantoor, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/4  oprichten 
tuinberging en aanleggen vijver, gelegen te Leke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt ongunstig geadviseerd.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11861/B/OV2018/ 
217 aanvraag tot vergunning: integraal waterproject bovenloop Steenmolenbeek, gelegen te 
Diksmuide -  Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Aktename.

Er wordt akte genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14/01/2021.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/381 verbouwen van 
een eengezinswoning en slopen van een bestaande achterbouw voor het optrekken van een 
nieuwe aanbouw, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/215 slopen en 
herbouwen dierenartsenpraktijk en logies, aanleggen mestvaalt, een reliëfwijziging en rooien 
bomen, gelegen te Keiem - Advies Deputatie.

Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies verleend.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - Project MER-
scopingsadvies: hernieuwen en uitbreiden van een varkenshouderij gelegen te Lampernisse - 
Advies dienst MER.

De project MER-screening wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/1689/B/OV2018/ 
229 aanvraag tot omgevingsvergunning: kappen van 32 hoogstammige populieren gelegen te 
Woumen - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 28/01/2021.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/284 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een 
rundveehouderij + bouwen melkveestal en open loods, aanleg erfverharding en verharden 
bestaande weg, afbraak bebouwing en plaatsen elektriciteitscabine gelegen te Kaaskerke - 
Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 04/02/2021.

24. Preventie - Verslagen - Maandverslag december 2020 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.
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Het maandverslag preventie IDPBW van december 2020 wordt goedgekeurd en er wordt akte 
genomen van de risico's.

25. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

26. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker cultuur-evenementen-erfgoed - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

28. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent begraafplaatsen - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte en technisch 
hoofdassistent garage en metaalbewerking - Aktename proces-verbaal en aanstelling - 
Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties worden er drie medewerkers aangesteld. 

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
vrachtwagenchauffeur - Externe openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt extern open verklaard.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

33. Personeelsdienst - Vorming - Webinar "Actualia gemeentebelastingen / Evoluties en trends in 
gemeentebelasting" op 12/02/2021 - Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan een personeelslid tot deelname aan de opleiding.

34. Personeelsdienst - Vorming - "Excel voor gevorderden" - Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan een personeelslid tot deelname aan de opleiding.

35. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding 'Master stedenbouw en ruimtelijke planning' - 
Opleidingsonderdeel 'Inleiding tot filosofie en de ideëengeschiedenis' - Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan een personeelslid tot deelname aan de opleiding.

36. Secretariaat - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Huur en onderhoud arbeidskledij 
vaccinatiecentrum De Kupe - Gunning.

De huur en onderhoud van arbeidskledij voor het vaccinatiecentrum De Kupe wordt gegund.

37. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen.

3 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

38. Informaticadienst - Aankopen - Link Cevi NH & Geo-IT nieuw notarisloket - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.
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39. Informaticadienst - Aankopen - Link Cevi NH & Recreatex - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

40. Bibliotheek - Aankopen - IGS IJzervallei stand van zaken - Boekenruilkastjes in de dorpen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de plaatsing van boekenruilkastjes in samenwerking met 
bewonersgroepen en akte genomen van het jaarverslag van de intergemeentelijke 
samenwerking.

41. Basisonderwijs - Algemeen - Aanstelling wijkwerker voor middagtoezichten en kinderopvang 
vanaf 22/02/2021 - Goedkeuring.

Een wijkwerker voor middagtoezichten en kinderopvang wordt aangesteld vanaf 22/02/2021.

42. Basisonderwijs - Algemeen - Princiepsbeslissing aansluiting gemeenteschool Westrozebeke tot 
de interlokale vereniging scholengemeenschap Strand&Polder - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de princiepsbeslissing voor de aansluiting van de gemeenteschool 
Westrozebeke tot de scholengemeenschap Strand&Polder.

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling tijdelijk kleuteronderwijzer voor 24/24 op 
09/02/2021 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor 5/24 
onderwijzer vanaf 01/03/2021 tot en met 30/06/2021 - Goedkeuring.

De loopbaanonderbreking voor 4/24 onderwijzer wordt goedgekeurd.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Voltijdse loopbaanonderbreking van een administratieve 
medewerker  voor 7/36 vanaf 19/04/2021 tot en met 18/08/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de voltijdse loopbaanonderbreking voor 1 administratieve 
medewerker.

46. Jeugddienst - Algemeen - Afsprakennota ondersteuning vzw De Kastanjes - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend van de afsprakennota ter ondersteuning van 
speelpleinwerking vzw De Kastanjes. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

47. Jeugddienst - Algemeen - Afsprakennota ondersteuning jeugdhuis N'obus Pervijze - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend van de afsprakennota ter ondersteuning van jeugdhuis 
N'obus Pervijze. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

48. Toerisme - Algemeen - Veerdienst 2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de veerdienst 2021.

49. Toerisme - Algemeen - Ruïne Stiltepad - Administratieve rechtzetting aankoop - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de akte opgemaakt door de Vlaams commissaris bij de 
Vastgoedtransacties.

50. Informatieveiligheid - Algemeen - GDPR/AVG - Verwerkersovereenkomsten in het kader van de 
verwerking van persoonsgegevens - Goedkeuring. 

De verwerkersovereenkomsten tussen de stad Diksmuide en de dienstverlener in het kader van de 
GDPR/AVG inzake de verwerking van persoonsgegevens wordt goedgekeurd.

51. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op niet-geadresseerde 
drukwerken - Belastingjaar 2020 kohierartikel 87.
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Het bezwaarschrift over de belasting op niet-geadresseerde drukwerken over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 87 wordt ontvankelijk  en gegrond verklaard.

52. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - kohierartikel  41

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 41 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

53. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - kohierartikel  26

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 26 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

54. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - kohierartikel 70

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 70 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

55. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op toeristische logies - 
Belastingjaar 2020 - kohierartikel 76

Het bezwaarschrift over de belasting op toeristische logies over het dienstjaar 2020 kohierartikel 76 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

56. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

57. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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