
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 10/08/2021

1. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - 'Zomerse Vrijdag 4AD" op 20/08/2021 - 
Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Speelstraten september 2021 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

3. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst 
Afbakening Kleinstedelijk Gebied tussen Stad Diksmuide en Provincie West-Vlaanderen - 
Principiële goedkeuring.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide 
betreffende de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diksmuide wordt 
principieel goedgekeurd. 

4. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/112 isoleren van de 
gevel en aanbrengen van crepi te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

5. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/159 verbouwen en 
uitbreiden van de woning na slopen van bergingen, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/10 plaatsen van een 
veranda, gelegen te Diksmuide - Advies Deputatie.

Er wordt een ongunstig advies verleend.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/118 hernieuwen, 
wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een gemengd bedrijf + slopen en herbouwen loods, het 
overdekken van het bestaande mestvaalt en het slopen en herbouwen van een open berging, 
gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/162 verbreden van 
een bestaande overwelving, gelegen te Lampernisse – Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/163 bouwen van 
een halfopen woning na afbraak bestaande woning, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/121 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: bouwen van een garage - Aktename arrest Raad voor 
Vergunningsbetwistingen.

Er wordt akte genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22/07/2021.

11. Preventie - Verslagen - Maandverslagen juni en juli 2021 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.

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

12. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.
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Een stagiair krijgt de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

13. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst voor toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst voor toerisme wordt goedgekeurd.

14. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

15. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

16. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

17. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

18. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

20. Personeelsdienst - Werving - Aanstelling + openverklaring technisch beambte schoonmaak - 
Goedkeuring.

De vacature van technisch beambte schoonmaak wordt open verklaard.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Verlenging sollicitatietermijn- 
Goedkeuring.

De sollicitatietermijn voor diensthoofd organisatie wordt verlengd.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/12/2021.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag loopbaanvermindering in het kader van palliatief 
verlof - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering wegens palliatief verlof aan.
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28. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatie - Druk en leveren stadsmagazine 
- Lastenboek, kostenraming en wijze van gunning - Principiële goedkeuring.

Het stadsmagazine vormt het belangrijkste communicatiekanaal van de stad met z'n inwoners. Elf keer 
per jaar verschijnt een stadsmagazine (m.u.v. augustus). Het stadsbestuur gaat over tot een 
gunning voor de druk en levering van het magazine in 2021 - 2022, met verlengingsmogelijkheid 
tot 2024.

29. Lokale economie - Algemeen - Toekenning vergunning individueel bezoldigd personenvervoer 
- Straattaxi - Goedkeuring. 

Er wordt een vergunning voor een straattaxi verleend in kader van het decreet individueel bezoldigd 
personenvervoer. 

30. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning naar aanleiding van een 
evenement - TC De Maene - Advies.

Er wordt gunstig advies gegeven aan Farys.

31. Sportdienst - Algemeen - Sportpark De Pluimen - Plaatsing MyPitch-installatie ter hoogte van 
kunstgrasveld 1 - Vraag voetbalclub KSVD - Goedkeuring

Er wordt door voetbalclub KSVD goedkeuring gevraagd om de MyPitch-installatie te bevestigen aan 
het voetbaltribunegebouw.

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

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

33. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

34. 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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