
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 20/04/2021

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Softwarepakket inname openbaar domein - Lijst 
leveranciers - Gunning.

De aankoop van een softwarepakket voor de inname van openbaar domein wordt gegund.

2. Openbare ruimte - Algemeen - Verwerking van autobanden - Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur.

3. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Landschapsonderhoudswerken, onderhoud diverse 
ruilverkavelingen en herbicidenvrij beheer, door MINA-werkers, dienstjaar 2021 - Lijst sociale 
werkplaatsen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de overheidsopdracht MINA-werkers 2021 en de lijst sociale 
werkplaatsen.

4. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Studieopdracht 'Diksmuide: Masterplan Grote Markt 
en omgeving' fase 2 - Stovestraat en Wilgendijk - Nota van ereloon 18 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan ereloonnota 18.

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 3 lindes 
gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 3 lindes wordt goedgekeurd. 

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/26 bouwen van een 
woning en wijzigen van functie van woning naar schuur te Oudekapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/291 regulariseren 
van gevelreclamepanelen, gelegen te Diksmuide - Advies deputatie.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt ongunstig geadviseerd.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/31 wijzigen van 
gevelreclame, gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/393 vervangen van 
de garagepoort door een vast venster te Keiem - Afleveren vergunning

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/401 uitbreiden van 
een tuinberging, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund onder voorwaarden.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

13. Personeelsdienst - Werving - Vacature sportpromotor - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.
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De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

15. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Afsluiten kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

16. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
vrachtwagenchauffeur - Afsluiten kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

17. Personeelsdienst - Loopbaan - Hoorzitting - Goedkeuring.

Een medewerker wordt gehoord.

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

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

19. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

20. Secretariaat - Intercommunales - WVI - Algemene Vergadering op 16/06/2021 om 18.30 uur - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. 

21. Secretariaat - Intercommunales - De Mandel - Digitale Algemene Vergadering op 27/04/2021 - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de digitale Algemene Vergadering op 27/04/2021 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

22. Cultuurcentrum - Algemeen - Projectsubsidies sociaal-culturele projecten - Samenstelling jury - 
Goedkeuring.

De jury wordt samengesteld voor adviesverlening aanvragen via reglement projectsubsidies cultuur

23. Sportdienst – Algemeen - Zwembad 'De Pluimen' - Organisatie zwemwedstrijden De 
Bruinvissen op 24-25/07/2021 - Sluiting zwembad - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om voor de provinciale selectiewedstrijd het zwembad te sluiten voor 
publiek op zaterdag 24/07 en zondag 25/07/2021. 

24. Jeugddienst - Algemeen - Advies uitbreidingsronde kinderopvangplaatsen baby's en peuters - 
Goedkeuring.

Naar aanleiding van de uitbreidingsrondes kinderopvangplaatsen baby's en peuters door het 
Agentschap Opgroeien heeft het lokaal bestuur de mogelijkheid een advies te formuleren aan de 
hand van een beoordelingsprocedure en -criteria voor de drie subsidieaanvragen die werden 
ingediend. 

25. Jeugddienst - Algemeen - Pop-up jeugdzone 2021 - Organisatie en kostenraming - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en kostenraming voor een pop-up jeugdzone 2021.

26. Toerisme - Algemeen - Voorstel samenwerkingsovereenkomst Westtoer Wandelnetwerk De 
Blankaart - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst met 
Westtoer over het wandelnetwerk De Blankaart. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

27. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.
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De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.

28. 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
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