
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 04/05/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Mobipunt aan het station - Aanleg parking en 
fietstunnel - Opdracht studiebureau tot opmaak uitvoeringsdossier in kader van Masterplan 
Stationsomgeving - Bodemonderzoeken - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het studiebureau voor uitvoering van bodemonderzoeken als 
voorbereiding voor de opmaak van een uitvoeringsdossier voor de aanleg van een parking en 
fietstunnel in kader voor de opwaardering van de stationsomgeving.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Voorontwerp OC 'Ten 
Bercle' - Studieopdracht - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het voorontwerp voor een nieuw ontmoetingscentrum in Pervijze.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Wijze van aanstellen notaris - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de wijze van aanstellen van een notaris. 

4. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Vorderingsstaat 4 - 
Goedkeuring.

Vorderingsstaat 4 voor het herstel van voetpaden wordt goedgekeurd.

5. Openbare ruimte - Waterlopen - Onderhoud private waterlopen in komgronden Lampernisse - 
Vraag tussenkomst stad - Goedkeuring.

Er wordt aan de stad goedkeuring gevraagd om een tussenkomst te betalen in het onderhoud van 
private waterlopen in Lampernisse.

6. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - R003186 Riolering- en 
wegeniswerken - Vorderingsstaat 8 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 8 wordt goedgekeurd.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
- Opstart partiële herziening - Aanvullende opdracht studiebureau - Goedkeuring.

Een studiebureau wordt aangesteld voor de aanvullende opdracht die werd gegeven tot het opstarten 
van de partiële herziening van het GRS.

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

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

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse omgevings-
vergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Ruimtelijk uitvoeringsplan - RUP sport en 
recreatie Keiem - Aanstellen ontwerper - Lastenboek, kostenraming, wijze van gunnen en lijst 
van dienstverleners - Goedkeuring.

Het bestuur beslist om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken in functie van sportfaciliteiten te 
Keiem en hiertoe een overheidsopdracht op te starten.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/302 exploiteren van 
een herstelplaats voor landbouwmachines + bouwen van een loods na afbraak bestaande 
loodsen, gelegen te Pervijze - Advies deputatie.

Er wordt ongunstig geadviseerd.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/412 exploiteren van 
een opslagplaats voor stro + herbouwen van een bestaande opslagruimte stro/hooi binnen het 
bestaande volume, gelegen te Esen - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/413 verbouwen van 
de woning en bouwen bergplaats te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/56 slopen en 
herbouwen bijgebouw te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/52 rooien bomen, 
gelegen te Leke - afleveren vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/411 wijzigen van 
een landbouwbedrijf (stopzetting varkenshouderij) + verbouwen stal tot hoevewinkel en 
plaatsen van een serre, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning. 

De vergunning wordt verleend.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/410 bouwen van 
een meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Diksmuide - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd

18. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Aktename actualisatie 2021. 

Er wordt akte genomen van de actualisatie 2021.

19. Milieu - Algemeen - Project bedrijfsintegratie - Deelname PDPO III in samenwerking met Inagro 
en Boerennatuur - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de samenwerking met Inagro en Boerennatuur. De 
intentieverklaring wordt ondertekend.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Herwerken van rechtspositieregeling naar 1 rechtspositie-
regeling voor alle personeelsleden - Bespreking.

De herwerking van de rechtspositieregeling wordt besproken.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Tijdelijke wijzigingen rechtspositieregeling door COVID-19 - 
Bespreking.

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden besproken.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Wijzigingen RPR in verband met fietsmobiliteit, bevallingsverlof, 
opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof - Bespreking.

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling over de fietsmobiliteit, bevallingsverlof, opvangverlof, 
pleegzorgverlof en pleegouderverlof wordt besproken.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten toerisme en redder - Aanstelling - 
Goedkeuring.

Binnen de dienst voor toerisme en de sportdienst worden jobstudenten aangesteld.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.
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26. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Weigering.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt niet verlengd.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Ambtshalve herplaatsing naar een lagere graad - Goedkeuring.

De medewerker wordt aangesteld in een functie in een lagere graad.

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

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

29. Secretariaat - Intercommunales - IWVA - Jaarvergadering op 26/05/2021 - Goedkeuring agenda 
en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

30. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Algemene Vergadering op 15/06/2021 - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

31. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius West - Algemene Vergadering op 21/06/2021 - 
Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers. 

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

32. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Jaarvergadering op 18/06/2021 - Vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

33. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Cevi vzw - Algemene Vergadering op 26/05/2021 - 
Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
vastgesteld.

34. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving.

Een burger wordt ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

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

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

36. Lokale economie - Centrummanagement - Ambulante handel buiten openbare markten - 
Goedkeuring;

Er wordt goedkeuring gegeven aan een standplaats. 

37. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag seizoensterrasvergunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de seizoensterrasvergunning. 

38. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag extra uitbreiding terras De Vrede - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de extra uitbreiding.

39. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag seizoensterrasvergunning Adana - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de seizoensterrasvergunning. 

40. Cultuurbeleid - Algemeen - UiTPAS - Opfrissen van de voordelen - Goedkeuring. 

Het voorstel voor opfrissen van de voordelen wordt goedgekeurd.
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41. Kunstonderwijs – Algemeen - Academiereglement Kadens - Principiële goedkeuring.

Het academiereglement 2019 van Kadens werd aangepast naar 01/06/2021. Er wordt principiële 
goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

42. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Artistiek Pedagogisch project Kadens - Principiële 
goedkeuring.

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

43. Kunstonderwijs - Algemeen - Academie Beeld - Investering stad Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de eigen organisatie van een atelier tekenkunst en een aterlier 
lagere graad.

44. Basisonderwijs - Leerkrachten - Bijkomende aanstelling als 4/24 kleuteronderwijzer instaples-
tijden en 5/24 kleuteronderwijzer via het werkingsbudget vanaf 19/04/2021 tot en met 
30/06/2021 in de gemeentelijke basisschool Keiem - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een kleuteronderwijzer.

45. Basisonderwijs - Leerkrachten - Zorgkrediet met 1/5de voor een kind tot en met 12 jaar vanaf 
01/05 tot 31/07/2021 - Goedkeuring.

Het zorgkrediet met 1/5de voor een kind tot en met 12 jaar wordt goedgekeurd voor een leerkracht.

46. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk onderwijzer duur vanaf 
19/04/2021 tot en met 30/06/2021 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

47. Jeugddienst - Algemeen - Speelpleinwerking Zonnestraal - Tarieven - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de tarieven voor speelpleinwerking Zonnestraal. Het 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

48. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Speelpleinwerkingen huur materiaal - 
Gunning.

De huur van extra materiaal voor de speelpleinwerkingen in het kader van de federale maatregelen 
ter bestrijding van het Coronavirus wordt gegund.

49. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie blokkot mei/juni 2021 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van stille studeerplaatsen voor studenten tijdens de 
periode mei/juni volgens de federale maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.

50. Evenementen - PR & protocol - Dag van de Veiligheid 2022 - Organisatie en logistieke steun - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en logistieke steun.

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
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