
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 16/03/2021

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - COVID-19 maatregelen - Opstart vaccinatiecentrum 
De Kupe - Aankoop beveiliging - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van het beveiligingssysteem van het 
vaccinatiecentrum De Kupe.

2. Mobiliteit - Algemeen - Advies visie Masterplan Fiets Westhoek - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het advies voor het Masterplan Fiets Westhoek.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Nieuw recyclagepark - Architectuur - Vorderingsstaat 4 - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 4. 

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 80 
populieren gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 80 Italiaanse populieren wordt goedgekeurd. 

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/404 herbouwen van 
een gedeelte van de woning, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/355 bouwen van 
een tuinhuis gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/358 bouwen van 
een gebouw met 2 handelspanden op het gelijkvloers en 6 appartementen op de 3 verdiepingen 
na slopen 2 rijwoningen met handelsfunctie gelegen te Diksmuide - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/395 rooien van 
boom en heraanplanten nieuwe bomen gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/399 heropbouwen 
van een landbouwbedrijfswoning gelegen te Leke - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/400 aanbrengen van 
nieuwe gevelbekleding gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/6  uitbreiden, 
wijzigen en toevoegen van een rundvee- en slachtkippenhouderij + afbreken van 2 stallen, 
bouwen van een alleenstaande woning, een berging voor bedrijfsvoertuigen en een sorteer- en 
bewaarloods, wijzigen van functie van de bestaande woning naar berging, aanleggen 
erfverharding en regulariseren waterbassin, gelegen te Leke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/360 vervangen 
schrijnwerk + vervangen tuinhuis met nieuwe overkapping, gelegen te Beerst - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/28 plaatsen 
bovengrondse propaangastank, gelegen te Esen - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/304 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: 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 - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 25/02/2021.

17. Duurzaamheid – Acties - Week van de korte keten op 15-23/05/2021 - Goedkeuring organisatie.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature gemeenschapswacht - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

21. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding 'Beheer van verzekeringsdossiers' voor nieuwe 
medewerker financiële dienst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opleiding voor 1 medewerker.

22. Personeelsdienst - Vorming - Bijscholing ICT-verantwoordelijke - Goedkeuring.

Er wordt toelating gegeven aan de ICT-verantwoordelijke tot deelname aan de bijscholing.

23. Personeelsdienst - Vorming - Bijscholing systeembeheerder - Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan de systeembeheerder tot deelname aan de bijscholing.

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

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

25. Secretariaat - Algemeen - Discretie en geheimhouding mandatarissen - Richtlijnen data 
protection officer (DPO) - Aktename.

Het college neemt akte van de richtlijnen van de DPO omtrent discretie, vertrouwelijkheid en 
beroepsgeheim bij het uitoefenen van een mandaat. 

26. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen. 
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6 burgers worden ambtshalve ingeschreven gezien ze verzuimd hebben om aangifte te doen van hun 
adreswijziging.

27. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verlengingen concessies Kaaskerke, Pervijze, 
Lampernisse, Oostkerke - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de verlengingen van grondconcessies op de begraafplaatsen van 
Kaaskerke, Pervijze, Lampernisse en Oostkerke.

28. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - 
Routes ambulante handel (zoals ijskarren en soepkarren) - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de routes voor ambulante handel zoals ijskarren en soepkarren op 
het grondgebied van Diksmuide.

29. Organisatiebeheersing - Algemeen - Auditrapport thema-audit standgelden: bepaling, inning en 
boekhoudkundige opvolging - Actieplan en procedures - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het auditrapport standgelden en het actieplan met procedures. Dit dossier 
wordt voor aktename voorgelegd aan de gemeenteraad.

30. Organisatiebeheersing - Auditcomité - Vervanging lid - Principiële goedkeuring.

In het kader van de organisatiebeheersing wordt principiële goedkeuring verleend om een lid van het 
auditcomité te vervangen. Dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

31. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Aankoop en levering meubilair foyer - Lijst van 
leveranciers - Goedkeuring.

In het kader van de infrastructuurwerken in de schouwburg en de renovatie van de foyer wordt 
goedkeuring verleend aan de aankoop van modulair meubilair voor de foyer. De lijst van 
leveranciers wordt goedgekeurd.

32. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 4/36 tijdelijk zorgcoördinator, 1/36 tijdelijk 
zorgcoördinator via stimuluspunten van 22/02/2021 tot 30/06/2021,3/24 kleuteronderwijzer 
instaplestijden,7/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget van 22/02/2021 tot en met 
25/02/2021, 12/24 kleuteronderwijzer op 25/02/2021, 21/24 kleuteronderwijzer van 
26/02/2021 tot en met 12/03/2021 in de gemeenteschool te Keiem en als 4/24 
kleuteronderwijzer instaplestijden van 22/02/2021 tot en met 25/02/2021 in de 
gemeenteschool te Leke - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een zorgcoördinator en kleuteronderwijzer.

33. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 2/32 tijdelijk kinderverzorgster vanaf 
22/02/2021 tot 25/02/2021, als 8/32 tijdelijk kinderverzorgster instaplestijden vanaf 
26/02/2021 tot en met 12/03/2021 in de gemeenteschool te Leke en als 5/32 tijdelijk 
kinderverzorgster instaplestijden vanaf 26/02/2021 tot en met 12/03/2021 in de 
gemeenteschool te Keiem - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

34. Basisonderwijs - Leerkrachten - Halftijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg voor 12/24 
onderwijzer vanaf 14/03/2021 tot en met 13/05/2021 - Goedkeuring.

De halftijdse loopbaanonderbreking voor 12/24 onderwijzer wordt goedgekeurd.

35. Sportdienst - Algemeen - Zwembadcomplex De Pluimen - Jaarlijks onderhoud 3 bufferbakken 
conform Vlarem-wetgeving in opdracht van Farys - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de sluitingsperiode voor het jaarlijks onderhoud van de 3 
bufferbakken in zwembadcomplex De Pluimen.

36. Sportdienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Aanpak verderzetting sportlessen 2020-2021 
en terugbetalingen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanpak rond de verderzetting van de sportlessen 2020-2021 en 
de daaruit vloeiende terugbetalingen.
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37. Financiële dienst - Algemeen - Werkingstoelage S-Divisie TMVW 2020 - Principiële goedkeuring.

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

38. Financiële dienst - Meerjarenplan - Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - Besluit van 
de provinciegouverneur van 16/02/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur van 16/02/2021 waarbij het nazicht van het 
beleidsrapport heeft geleid tot een inhoudelijke vaststelling. Dit dossier wordt voor aktename 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

39. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het reglement op de opmaak en het actueel 
houden van het verwaarlozingsregister en reglement inzake het heffen van een belasting op 
verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2022-2025 - Principiële goedkeuring.

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

40. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

41. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

42. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 29/03/2021.

De dagorde van de gemeenteraad van 29/03/2021 wordt vastgesteld door het college.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8838-8238-6289-5129.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8838823862895129


Handtekening(en) 
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