
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 11/05/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouwproject 
cultuursite - Aanstelling ontwerper - Gunning.

De ontwerper voor het bouwproject cultuursite wordt aangesteld.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop grond openbaar 
domein Rousdammestraat - Fluvius - Plaatsen nieuwe elektriciteitscabine - Overeenkomst - 
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.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Stellen van een erfpacht op een 
deel van het sportpark "De Pluimen" aan vzw tennisclub De Maene voor het oprichten van 2 
padelterreinen - Ontwerp lasten en voorwaarden - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de erfpacht aan vzw tennisclub De Maene voor het 
oprichten van 2 padelterreinen op een deel van het sportpark. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening - Secundaire diensten - Stad Diksmuide - 
deelnemer secundaire diensten: terugname gebruiksrecht - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om het gebruiksrecht van het perceel padelterreinen uit 
beheer Farys te nemen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Regeneratie voetbalterreinen 2021 - Goedkeuring afroep.

De werken worden goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Sportpark De Pluimen - Aanleg skatepark - Plan van aanpak - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het plan van aanpak.

7. Openbare ruimte - Aankopen - Levering en afhaling asfaltproducten - Kostenraming, lastenboek 
en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het dossier 'levering en afhaling asfaltproducten' voor 
de duur van 2 jaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

8. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop en storten van diverse bouwmaterialen - 
Kostenraming, lastenboek en gunningswijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend voor de duur van 2 jaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

9. Openbare ruimte - Aankopen - Speeltoestellen Pervijze en Oostkerke 2021 - Gunning.

De aankoop wordt gegund.

10. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Kosteloze overdracht Kloosterstraat - Ontwerpakte - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de kosteloze overdracht van onroerende goederen voor 
opname in het openbaar domein. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
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11. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riool- en wegeniswerken verkaveling Daneels 
Development - Laagvlaktestraat - Aanneming Bisschop - Voorlopige oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Geldigheidsduur conformiteitsattest 
- Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om de geldigheidsduur van conformiteitsattesten, onder 
bepaalde voorwaarde, te verkorten. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 12 bomen, 
gelegen te Diksmuide - Gedeeltelijke goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 12 bomen wordt gedeeltelijk en voorwaardelijk goedgekeurd. 

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/54 bouwen van een 
ééngezinswoning na slopen bestaande bebouwing te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/10 plaatsen van een 
veranda te Diksmuide - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/12 verbouwen van 
een alleenstaande woning te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/53 rooien boom, 
gelegen te Pervijze - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/58 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een akkerbouwbedrijf + slopen en 
herbouwen loods en aanleggen van erfverharding - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 22/04/2021.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/83 aktename voor 
het aspect milieu voor de gehele overdracht van een varkenshouderij, gelegen te Kaaskerke - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 15/04/2021.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/63 vellen van 2 
bomen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/65 isoleren en 
bepleisteren van de gevel te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/69 plaatsen van 
tuinhuis met overdekt terras te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

26. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

27. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandsregister - Actualisatie - Aktename.

Er wordt goedkeuring verleend om de procedure leegstand voor een handelspand opnieuw op te 
starten.

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

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden toe te voegen aan het leegstandsregister.

29. Duurzaamheid - Premies - Uitbetalingen subsidiereglement gescheiden afvoer - Goedkeuring.

Voor het aanleggen van een gescheiden afvoer wordt een premie uitbetaald door Fluvius en door de 
stad Diksmuide. De subsidieaanvragen worden goedgekeurd. 

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

Binnen de dienst voor cultuur en de sppelpleinwerking worden jobstudenten aangesteld.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch medewerker magazijn - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het afsluiten van de kandidaturenlijst.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature vrachtwagenchauffeur - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

33. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Openverklaring - 
Goedkeuring.

De functie wordt opnieuw open verklaard. 

34. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring medewerker vaccinatiecentrum - Goedkeuring.

De functie wordt openverklaard en bekendgemaakt. De selectiecommissie wordt samengesteld. 

35. Personeelsdienst - Loopbaan - Aktename ontslag en openverklaring - Goedkeuring.

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

36. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag loopbaanvermindering om medische redenen - 
Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering wegens medische bijstand aan.

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld. 

38. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Algemene 
vergadering op 22/06/2021 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en agenda - Principiële 
goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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39. Secretariaat - Vertegenwoordigers - De Lijn - Algemene Vergadering op 28/05/2021 om 17 uur 
- Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 28/05/2021 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

40. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag uitbreiding terras - Taverne Cheers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van het terras naar aanleiding van de federale 
coronamaatregelen.

41. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning en uitbreiding terras - De 
Kroeg - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning en de uitbreiding van het terras naar 
aanleiding van de federale coronamaatregelen.

42. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag uitbreiding terras - De Brooderie - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van het terras naar aanleiding van de federale 
coronamaatregelen.

43. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning Sint Hubert - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

44. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag uitbreiding terras - Pop up Nachtraaf - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van het terras naar aanleiding van de federale 
coronamaatregelen.

45. Jeugddienst - Proefproject buitenschools aanbod in kader van het decreet buitenschoolse 
opvang en activiteiten - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het lanceren van een proefproject buitenschools aanbod. 

46. Jeugddienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Aangepaste werking speelpleinwerkingen - 
Goedkeuring.

De aangepaste werking van de speelpleinen wordt goedgekeurd in het kader van de federale 
maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

47. Toerisme - Algemeen - Subsidie-oproep Leader (verlenging) - Voorstel - Goedkeuring.

Voor de subsidie-oproep Leader (verlenging) wordt een voorstel met diverse acties ingediend omtrent 
platteland en streekproducten. 

48. Financiële dienst - Algemeen - Inbreng openbare verlichting bij Fluvius West - Verlijden 
notariële akte - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de (ver)nieuw(d)e notariële akte betreffende de inbreng van de 
openbare verlichting bij Fluvius West.

49. Financiële dienst - Jaarrekening - Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen 
OCMW - Principiële goedkeuring.

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

50. Financiële dienst - Jaarrekening - Aanpassing waarderingsregels - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanpassen van de waarderingsregels van de jaarrekening.
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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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Handtekening(en)  
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