
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 09/03/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Informatieveiligheid - Toekennen toegangsbeheer 
tot camerabeelden vaccinatiecentrum De Kupe - Aktename.

Er wordt akte genomen van de beslissing van de algemeen directeur tot het toekennen van 
toegangsbeheer.

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Aankoop stoelen en tafels - vervanging stoelen in 
AC en nieuw meubilair urnenkerk Lampernisse - Kostenraming, prijsvraag, lijst leveranciers - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring gevraagd om een prijsvraag te richten voor aankoop nieuwe stoelen voor AC en 
meubilair voor urnenkerk Lampernisse.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Perceel 6 Kattestraat - 
Voorlopige oplevering en vrijgave deel borg - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorlopige oplevering en de vrijgave eerste deel borg van 
perceel 6 Kattestraat.

4. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg fietspaden/rioleringswerken Schoorbakkestraat 
N302 - deel: Stuivekenskerkestraat-IJzerdijk - Aangepast ontwerpdossier, kostenraming en 
wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 17 elzen 
gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 17 elzen wordt goedgekeurd. 

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 12/03/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
12/03/2021 en 16/03/2021.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/347 wijzigen en 
uitbreiden van akkerbouw- en loonwerkbedrijf + bouwen van een nieuwe loods na afbraak 
bestaande bebouwing en uitbreiden van de erfverharding, gelegen te Esen - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/350 hernieuwen en 
wijzigen van een garage met werkplaats + regulariseren loods, tuinhuis, berging, verhardingen, 
gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/8 Uitbreiden en 
wijzigen van een waterproductiecentrum + bouwen van een H2O2-inkuiping en bijhorende 
wegenis op de site van WPC De Blankaart, gelegen te Woumen - Advies voor departement 
Omgeving.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/392 herbouwen van 
een woning en rooien van bomen, gelegen te Stuivekenskerke - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/354 bouwen van 
een tuinhuis gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/389 verbouwen van 
de woning gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/397 vellen van een 
boom, gelegen te Oudekapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/357 plaatsen van 
een windmolen, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/359 plaatsen van 
een afsluiting, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/391 slopen en 
herbouwen van een woning, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Aankoop gronden Vestingspark - 
Aanstellen onderhandelaar - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het aanstellen van een onderhandelaar voor de 
aankoop van de gronden Vestingspark. 

20. Milieu - Algemeen - Stroomgebiedbeheerplannen - Schriftelijke opmerkingen.

Er worden een aantal opmerkingen geformuleerd over het ontwerp stroomgebiedbeheerplannen. 

21. Duurzaamheid - Algemeen - Klimaatproject 'Energiecoaching voor kleine ondernemers' 
wijziging - Verlenging gunning.

De gunning voor het klimaatproject 'energiecoaching voor kleine ondernemers' wordt verlengd.

22. Preventie - Verslagen - Maandverslag januari 2021 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.

Het maandverslag preventie IDPBW van januari 2021 wordt goedgekeurd en er wordt akte genomen 
van de risico's.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator publieke ruimte - Aktename proces-verbaal 
en openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open verklaard.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders specialiteit groen - Aktename 
proces-verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt 1 medewerker aangesteld. 
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25. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Aktename proces-
verbaal en openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De functie wordt opnieuw open verklaard. 

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

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

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

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

28. Secretariaat - OCMWCOVID-19 maatregelen - Mobiliteitsbudget vaccinatiecentrum - Besteding 
- Goedkeuring.

De besteding van de mobiliteitsmiddelen ten behoeve van het vaccinatiecentrum wordt goedgekeurd.

29. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatie - Verlenging abonnement 
Gopress - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de verlenging van het abonnement. 

30. Informaticadienst - Aankopen - LBLOD Publicatie vanuit Cobra 4.0 - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

31. Informaticadienst - Aankopen - Nieuwe klantenteller bibliotheek - Goedkeuring offerte.

De offerte wordt goedgekeurd.

32. Lokale economie - Centrummanagement - Hernieuwing seizoensterrassen - Goedkeuring.

De hernieuwingen werden goedgekeurd.

33. Lokale economie - Centrummanagement - Toelage straatcomités handelaars centrum - 
Goedkeuring.

De toelage wordt toegekend.

34. Organisatiebeheersing - Algemeen - Aanpassen kader - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om het kader voor de organisatiebeheersing aan te passen 
aan de leidraad van Audit Vlaanderen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

35. Cultuurbeleid - Algemeen - UiTPAS - Extra voordeel toerisme - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om de nieuwe wandel- en fietsbox toe te voegen aan het aanbod aan 
voordelen van de UiTPAS.

36. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer op 
23/02/2021 en 12/24 kleuteronderwijzer op 25/02/21 in het gemeentelijk basisonderwijs 
Keiem - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een  kleuteronderwijzer.

37. Basisonderwijs - Aankopen - Leveren en plaatsen van 5 digitale schoolborden - Kostenraming, 
lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aankoop van 5 digitale schoolborden ten behoeve 
van het gemeentelijk basisonderwijs. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

38. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Noodopvang - Indienen projectdossier - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een projectdossier in te dienen  ter compensatie van de kosten die 
werden gemaakt voor het garanderen van de noodopvang van schoolkinderen tijdens de 
verlengde herfstvakantie naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen.  
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39. Informatieveiligheid - Algemeen - GDPR/AVG - Verwerkersovereenkomst in het kader van de 
verwerking van persoonsgegevens - Goedkeuring. 

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

40. Financiële dienst - Algemeen - Lening 1701 - Vervroegde herziening tot eindvervaldag - 
Weigering.

Er wordt geen goedkeuring verleend.

41. Financiële dienst - Algemeen - Bulletkrediet 1697 - Verlenging van de looptijd met 20 jaar en 
toepassing van een vaste rentevoet tot de nieuwe eindvervaldag - Principiële goedkeuring.

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

42. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 24.

Het bezwaarschrift van 17/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 24 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

43. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 8.

Het bezwaarschrift van 17/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 8 wordt ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard.

44. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 30.

Het bezwaarschrift van 23/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 30 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

45. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 42.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 42 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

46. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 38.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 38 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

47. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 37.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2020 kohierartikel 37 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

48. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikels 13 en 14.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikels 13 en 14 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

49. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een belasting op 
ongeschikte en onbewoonbare woningen - Belastingjaren 2022-2025 - Principiële goedkeuring.

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

50. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een retributie op het 
behandelen van een aanvraag van een conformiteitsattest - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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51. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

52. 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

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9143-2479-6763-6315.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/9143247967636315
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