
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 06/04/2021

1. Coördinatie technische dienst - Onderhoudswerken - Raamcontract onderhoudswerken 
betonwegen - Voegen en betonvakken - Principiële goedkeuring.

Gedeeltes van bepaalde betonwegen zijn aan herstel toe. Hiervoor wordt een raamcontract 
voorgesteld om een contract af te kunnen sluiten met een aannemer

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk te Lampernisse - Dhooghe & 
Meganck - Ereloonnota 5 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan ereloonnota 5 voor de leiding der werken.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop pastorie Woumen - 
Aktename bod onder vorm van éénzijdige belofte - Onderschrijving onderhandse akte via FED-
net Comme Promis - Principiële goedkeuring.

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

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Openbare kade - Overeenkomst 
- Verkoop perceel grond Heernisse - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de overeenkomst   voor de verkoop van onroerend 
goed. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Mobiliteit - Algemeen - Motie stationsloketten - Antwoord NMBS op ingediende motie - 
Aktename.

NMBS biedt een antwoord aan de ingediende Motie met betrekking tot de sluiting van de 
stationsloketten. 

6. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud ACN074 - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - R003186 Riolering- en 
wegeniswerken - Vorderingsstaat 7 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 7 wordt goedgekeurd.

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Ruimtelijk uitvoeringsplan - RUP stationsbuurt - 
Hernemen procedure en definitieve vaststelling - Principiële goedkeuring.

Het vernietigd RUP Stationsbuurt wordt hernomen. Er wordt principieel beslist om het RUP voor 
definitieve vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 8 bomen 
en 2 coniferen gelegen te Diksmuide - Gedeeltelijke goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 8 bomen en 2 coniferen wordt gedeeltelijk goedgekeurd. 

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Vraag tot schrapping - Goedkeuring.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/17 uitbreiden van 
de woning te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/18 aanbouwen van 
een veranda te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/19 vellen van een 
boom te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/379 bouwen van 
een notariaat, een totem en een fietsenberging en het aanleggen van verharding te Esen - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/15 ov: wijzigen en 
uitbreiden van een gemengd bedrijf met mestverwerkingsinstallatie + aanleggen van een 
cuvette, aanleggen van nieuwe verhardingen en terreinophoging, gelegen te Stuivekenskerke - 
Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/22 bouw van een 
garage na sloop afdak, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/27 herbouwen van 
een woning met berging en zwembad, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/171 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: egaliseren van een landbouwperceel gelegen te Esen - Aktename besluit 
deputatie.

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

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/20 bouwen van een 
woning met berging en carport, gelegen te Esen - Afleveren vergunning

De vergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/319 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een metaalverwerkend bedrijf + 
uitbreiden van een bedrijfsgebouw - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 25/03/2021.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

23. Milieu - Algemeen - Week van de bij op 06/06/2021 - Organisatie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

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

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

25. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst lokale economie - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst lokale economie wordt goedgekeurd.

26. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.
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Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker cultuur-evenementen-erfgoed - Aanstelling 
kandidaat- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

28. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportpromotor - Vaststelling selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selectie van sportpromotor wordt vastgesteld.

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent begraafplaatsen - Aktename proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt 1 medewerker aangesteld. 

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten burgerzaken, toerisme, cultuur en 
hoofdanimator - Aanstelling - Goedkeuring.

Binnen de verschillende diensten worden jobstudenten aangesteld.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch medewerker magazijn - Openverklaring - 
Goedkeuring.

De vacature van technisch medewerker magazijn wordt intern open verklaard.

32. Personeelsdienst - Werving - Toekennen van een begrafenisvergoeding aan nabestaanden van 
een medewerker - Goedkeuring.

Aan de nabestaanden van een medewerker wordt er een begrafenisvergoeding toegekend.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/05/2021.

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

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

35. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Algemene 
Vergadering op 26/05/2021 - Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
vertegenwoordigers.

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

36. Secretariaat - Intercommunales - Efin nv - Algemene Vergadering op 01/06/2021 om 17 uur - 
Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

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

37. Secretariaat - Intercommunales - TMVS dv - Algemene jaarvergadering op 15/06/2021 om 14.30 
uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

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

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

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

39. Interne en externe communicatie - Aankopen - Attentie 'Dag van de Medewerker' 2021 - 
Goedkeuring.

Voor de 'Dag van de Medewerker', de derde donderdag van april, krijgen de werknemers een attentie. 
Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop.

40. Informaticadienst - Aankopen - iPads onderwijs en Jamf School platform - Goedkeuring offerte.
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De offerte wordt goedgekeurd.

41. Basisonderwijs - Algemeen - Deelname van de gemeente Staden aan de interlokale vereniging 
scholengemeenschap Strand&Polder  en addendum bij de overeenkomst scholengemeenschap 
Strand&Polder - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aansluiting gemeenteschool Staden tot de 
scholengemeenschap. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

42. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 4/24 kleuteronderwijzer instaplestijden, 5/24 
onderwijzer van 13/03/2021 tot 30/06/2021 in de gemeentelijke basisschool van Esen, Leke, 
Beerst , 6/24 kleuteronderwijzer ter vervanging van de titularis, 3/24 kleuteronderwijzer via 
het werkingsbudget van 13/03/2021 tot en met 26/03/2021, 3/24 kleuteronderwijzer 
instaplestijden van 13/03/2021 tot en met 30/06/2021 en 9/24 kleuteronderwijzer via het 
werkingsbudget vanaf vanaf 27/03/2021 tot en met 18/04/2021 in de gemeentelijke 
basisschool te Keiem - Goedkeuring.

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

43. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 10/24 tijdelijk kleuteronderwijzer van 15-
26/03/2021 in de gemeentelijke basisschool te Keiem - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 4/24 leermeester protestantse godsdienst vanaf 
22/03/2021 tot en met 30/06/2021 in de gemeentelijke basisschool te Keiem en als 24/24 
tijdelijk lager onderwijzer in de gemeentelijke basisschool te Esen - Goedkeuring.

De aanstelling 4/24 leermeester protestantse godsdienst en 24/24 lager onderwijzer wordt 
goedgekeurd. 

45. Sportdienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetaling paaskampen 2021 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanpak rond de verderzetting van de sportlessen 2020-2021 en 
de daaruit vloeiende terugbetalingen.

46. Sportdienst - Acties - Regionale stappenclash - Organisatie externe en interne stappenclash - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

47. Sportdienst - Aankopen - Sportsite De Pluimen - Sportmaterialen indoor en outdoor door Farys 
- Goedkeuring offertes.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte voor de herstelling en vernieuwing diverse 
sportmaterialen in sportcomplex De Pluimen.

48. Jeugddienst - Algemeen - Buitenspeeldag 2021 - Organisatie en kostenraming - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en kostenraming voor de Buitenspeeldag 2021.

49. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op niet-geadresseerde 
drukwerken - Belastingjaar 2020 kohierartikels 6, 15 en 26.

Het bezwaarschrift over de belasting op niet-geadresseerde drukwerken over het dienstjaar 2020 
kohierartikels 6, 15 en 26 wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

50. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op niet-geadresseerde 
drukwerken - Belastingjaar 2020 kohierartikel 97.

Het bezwaarschrift over de belasting op niet-geadresseerde drukwerken over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 97 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

51. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2020 kohierartikel 38.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2020 kohierartikel 38 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.
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52. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Diksmuide - Jaarrekening dj 2020 
- Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

53. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Beerst - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

54. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Esen - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies gegeven.

55. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Leke - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

56. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Nieuwkapelle - Jaarrekening dj 
2020 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

57. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Oostkerke - Jaarrekening dj 2020 
- Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

58. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Oudekapelle - Jaarrekening dj 
2020 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

59. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Pervijze - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

60. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Sint-Jacobskapelle - Jaarrekening 
dj 2020 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

61. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Stuivekenskerke - Jaarrekening dj 
2020 - Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

62. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Vladslo - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

63. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Kerkfabriek Woumen - Jaarrekening dj 2020 - 
Advies.

Er wordt gunstig advies verleend.

64. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

65. 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
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Anniek Durnez Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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