
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 30/03/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Raamcontract bodemonderzoek, opmaken 
sloopopvolgingsplannen en asbestinventarisatie - Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - 
Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het raamcontract bodemonderzoek, opmaken 
sloopopvolgingsplannen en asbestinventarisatie voor de duur van 4 jaar. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Raamcontract energiedeskundige - Kostenraming, 
lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het raamcontract energiedeskundige voor de duur van 
4 jaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Aanleg kunstgrasveld 
Keiem - Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de opdracht 'aanleg kunstgrasveld Keiem'. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Vlaams Plattelandsfonds 2019 - Percelen 1-2-3-4 - Voorlopige 
oplevering en vrijgave deel borgtocht - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorlopige oplevering en de vrijgave van het 1ste deel van de 
borgtocht van percelen 1-2-3-4.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Aanstelling aannemer - Gunning. 

Er wordt een aannemer aangesteld voor de aanleg van het fietspad langs de Rousdammestraat.

6. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop diverse machines groendienst - Gunning.

De aankoop van diverse machines voor de groendienst worden gegund.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Kapmachtiging in 
privé-bos - Aanvrager Vandenbussche Isidoor - Aktename besluit Agentschap Natuur & Bos.

De machtiging wordt verleend.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/364 uitbreiden van 
een woning, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/273 het exploiteren 
van een hondenkwekerij en hondenpension + zonevreemde functiewijziging, gelegen te Keiem 
- Advies deputatie.

Er wordt een ongunstig advies verleend.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/5 herbouw woning 
en bijgebouw + heraanleg verharding, gelegen te Pervijze - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/309 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een 
rundveehouderij met dierentuin + uitbreiden van de melkveestal, open berging/berging stro, 
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bouwen van een kalverstal, aanleggen open waterput en tijdelijke stockering van deze aarde, 
aanleggen infiltratiebekken en bufferbekken, bouwen van een volière, schuilhok voor 
dromedarissen en regularisatie van een hok gelegen te Keiem - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 11/03/2021.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/9 wijzigen van deur- 
en poortopeningen van een loods, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/4 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: oprichten tuinberging en aanleggen vijver gelegen te Leke - Aktename 
besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 18/03/2021.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Gecoro - Samenstelling Gecoro - Aanduiding 
nieuw lid - Principiële goedkeuring.

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

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Gecoro - Huishoudelijk reglement en 
afsprakennota Gecoro – Principiële goedkeuring.

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

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Gecoro - Verslag/advies Gecoro van 02/03/2021 - 
Aktename.

Er werd akte genomen van het verslag.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Besparingen werkgeverskosten personeel - Samenwerking 
Fiabilis - Advies.

Er wordt goedkeuring verleend om op 3 vlakken besparingen te zoeken. Er wordt een samenwerking 
afgesloten.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Aanpassen arbeidsreglement - Bijlage aanvraag bril 
beeldschermwerk - Principiële goedkeuring.

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een bijlage aan het arbeidsreglement toe te voegen 
over het vergoeden van een bril voor beeldschermwerk.

21. Personeelsdienst - Werving - Externe openverklaring jobstudenten redder, cultuur en 
hoofdanimator 2021 - Goedkeuring.

Jobstudenten redder, cultuur en hoofdanimatoren extern openverklaren in 2021 en de procedure 
wordt bepaald.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de toelating om onbetaald verlof op te nemen.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag zorgkrediet met 1/2de voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid - Goedkeuring.

Het zorgkrediet met 1/2de voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt goedgekeurd 
voor de duur van 1 jaar.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.
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25. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Het ouderschapsverlof van een medewerker wordt verlengd.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Uitvoeren van een zelfstandige activiteit in bijberoep - Toelating.

Een medewerker krijgt de toelating om zijn zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen.

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

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

28. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvragen voor concessies op de begraafplaatsen.

29. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Verlengingen concessies Beerst, 
Oudekapelle, Nieuwkapelle, Sint-Jacobskapelle - Goedkeuring

Verlengingen concessies Beerst, Oudekapelle, Nieuwkapelle, Sint-Jacobskapelle

30. Lokale economie - Algemeen - Ambulante handel buiten openbare markten - Routes ambulante 
handel (zoals ijskarren en soepkarren) - Intrekking.

De beslissing van 16/03/2021 houdende de goedkeuring aan de routes voor ambulante handel zoals 
ijskarren en soepkarren op het grondgebied van Diksmuide wordt ingetrokken. 

31. Basisonderwijs - Aankopen - Digitale schoolborden - Lijst leveranciers- Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van aan te schrijven leveranciers.

32. Jeugddienst - Algemeen - Ondersteuning Diksmuidse speelpleinwerkingen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de ondersteuning.

33. Toerisme - Algemeen - Horizon 2025 subsidie-oproep - Aangepast project Lampernisse - 
Goedkeuring.

Voor de provinciale subsidie-oproep Horizon 2025 wordt een aangepast project voor Lampernisse als 
projectvoorstel ingediend.

34. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2020. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2020 wordt goedgekeurd. 

35. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op het exploiteren van toeristische 
logies - Belastingjaar 2020 kohierartikel 73.

Het bezwaarschrift over de belasting op het exploiteren van toeristische logies over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 73 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

36. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 69.

Het bezwaarschrift van 29/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 69 wordt ontvankelijk en ongegrond 
verklaard.

37. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op niet-geadresseerde 
drukwerken - Belastingjaar 2019 kohierartikels 277, 278, 279, 280 en 281.

Het bezwaarschrift over de belasting op niet-geadresseerde drukwerken over het dienstjaar 2019 
kohierartikels 277, 278, 279, 280 en 281 wordt onontvankelijk verklaard.

38. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

39. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.
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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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