
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 08/06/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Raamcontract energiedeskundige - Gunning. 

Het raamcontract energiedeskundige wordt gegund.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouwproject 
cultuursite - Aanstelling ontwerper - Factuur wedstrijdvergoeding - Goedkeuring.

De factuur voor de wedstrijdvergoeding Cultuursite wordt goedgekeurd.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietspad N355 Nieuwpoort-Pervijze - Ontwerpbureau 
Plantec nv - Ereloonnota - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gevraagd aan ereloon voor de ontwerpstudie voor het fietspad N355 
Nieuwpoort-Pervijze.

4. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Vorderingsstaat 5 - 
Goedkeuring.

De vorderingsstaat 5 voor herstel voetpaden wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

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

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/47 bouwen van 
woonproject 'Willem Tell' met 5 wooneenheden en 11 parkeerplaatsen na slopen bestaande 
loods te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/64 slopen en 
herbouwen van een bijgebouw, gelegen te Stuivekenskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/6 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een rundvee- en 
slachtkippenhouderij + afbreken van 2 stallen, bouwen van een alleenstaande woning, een 
berging voor bedrijfsvoertuigen en een sorteer- en bewaarloods, wijzigen van functie van de 
bestaande woning naar berging, aanleggen erfverharding en regulariseren waterbassin - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 20/05/2021.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/39 vernieuwen 
bestaande overdekte buitentrap, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/87 aanleggen 
padelvelden te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt afgeleverd.
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13. Preventie - Verslagen - Maandverslagen april en mei 2021 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.

De maandverslagen preventie IDPBW van april en mei 2021 worden goedgekeurd en er wordt akte 
genomen van de risico's.

14. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Publilec cvba - Gewone algemene vergadering op 
24/06/2021 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de gewone algemene vergadering op 24/06/2021 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

15. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag seizoensterrasvergunning Frites with love 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de terrasvergunning. 

16. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag seizoensterrasvergunning PS Thai - 
Goedkeuring.

Er werd goedkeuring verleend aan de seizoensterrasvergunning.

17. Basisonderwijs - Aankopen - Digitale schoolborden - Gunning.

De opdracht voor de levering van digitale schoolborden aan het gemeentelijk basisonderwijs wordt 
gegund.

18. Toerisme - Algemeen - Subsidieaanvraag RTI - Toerismeonthaal - Goedkeuring.

Voor de provinciale subsidie-oproep RTI (Recreatief Toeristische Impulsen) wordt het uitgewerkte 
projectvoorstel Onthaal Toerisme ingediend.

19. Informatieveiligheid - Algemeen - GDPR/AVG - Verwerkersovereenkomsten in het kader van de 
verwerking van persoonsgegevens - Principiële goedkeuring. 

De verwerkersovereenkomsten tussen de stad Diksmuide en de dienstverleners in het kader van de 
GDPR/AVG inzake de verwerking van persoonsgegevens worden principieel goedgekeurd. Dit 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

20. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 56.

Het bezwaarschrift van 05/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 56 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

21. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 25.

Het bezwaarschrift van 05/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 25 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

22. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 57.

Het bezwaarschrift van 05/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikel 57 wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard.

23. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikel 18.

Het bezwaarschrift van 05/03/2021 dienstjaar 2020 kohierartikel 18 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

24. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikels 25 en 26.

Het bezwaarschrift van 05/03/2021 dienstjaar 2020 kohierartikels 25 en 26 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.
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25. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2020 - Kohierartikels 3 tot en met 19.

Het bezwaarschrift van 05/11/2020 dienstjaar 2020 kohierartikels 3 tot en met 19 wordt ontvankelijk 
doch ongegrond verklaard.

26. Financiële dienst - Belastingen - Onwaarden - Oninbare en onverhaalbare belastingen - 
Goedkeuring.

De lijst met oninbare en onverhaalbare belastingen wordt goedgekeurd.

27. Financiële dienst - Jaarrekening - Jaarrekening 2020 - Principiële goedkeuring.

Er wordt een principiële goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2020 van één Diksmuide. 
Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

28. Financiële dienst - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 3 - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt een principiële goedkeuring verleend aan de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 van één Diksmuide. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

29. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Esen - Meerjarenplanwijziging 2020-
2025 - Principiële goedkeuring.

Er werd principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek 
Sint-Pieter Esen. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

30. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Keiem - Meerjarenplanwijziging 2020-
2025 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas Keiem. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

31. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Leke - Meerjarenplanwijziging 2020-
2025 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas Leke. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

32. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Oostkerke - Meerjarenplanwijziging 
2020-2025 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Pharaïldis Oostkerke. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

33. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Sint-Jacobskapelle - 
Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - Principiële goedkeurin.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Jacobus Sint-Jacobskapelle. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

34. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Pervijze - Meerjarenplanwijziging 2020-
2025 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas en Sint-Catharina Pervijze. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

35. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek Pervijze - Budgetwijziging 2021 - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas 
en Sint-Catharina Pervijze. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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36. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

37. 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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