
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 17/08/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop pastorie Woumen - 
Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

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

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Esen op 22/08/2021 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

3. Openbare ruimte - Algemeen - Vaststellen van een gemeentelijk reglement betreffende de 
betoelaging op de samenaankoop van loof-/fruitbomen en haagplanten - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de vaststelling van gemeentelijk reglement betreffende 
de betoelaging op de samenaankoop van loof-/fruitbomen en haagplanten. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Regionaal Landschap Westhoek - Voorstel tot samenaankoop 
plantpakketten 2021/2022 – Goedkeuring.  

Er wordt (geen) goedkeuring verleend aan het voorstel van het Regionaal Landschap Westhoek tot 
deelname samenaankoop plantpakketten 2021/2022

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 - Vergunning rooien bomen - Rooien van 5 
coniferen gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 5 koniferen wordt goedgekeurd. 

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunning rooien bomen - Rooien van 3 bomen 
gelegen te Diksmuide - Goedkeuring.

De kapaanvraag voor het rooien van 3 bomen wordt goedgekeurd. 

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 20/08/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
20/08/2021.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/164 bouwen van 
een woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/167 verbouwen en 
uitbreiden van een woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/111 ophogen van 
een terrein met een volume van 9.846 m³ te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/197 plaatsen 
bovengrondse propaangastank (2.100 l), gelegen te Vladslo - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/198 plaatsen 
bovengrondse propaangastank (2.700 l), gelegen te Leke- Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/174 wijzigen en 
uitbreiden van een varkenshouderij + het regulariseren van het heroprichten van de loods en 
openmaken/ verplaatsen beekbedding gelegen te Esen - Advies deputatie.

Er wordt positief geadviseerd onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/125 verbouwen van 
een eengezinswoning, gelegen te Keiem - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

18. Milieu - Algemeen - Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Aanpassing - Principiële goedkeuring.

Door recente aanpassingen aan het Vlarema, wijzigingen in de restafval- en PMD ophaling en 
wijzigingen bij de behandeling van afvalstoffen op het recyclagepark is het noodzakelijk om ook 
de politieverordening aan te passen.

19. Milieu - Openbare reiniging - Omschakeling van ophaling van het huishoudelijk restafval in 
zakken naar containers in diftarsysteem - Principiële goedkeuring.

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

20. 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. 

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature tijdelijk medewerker inventarisatie directie ruimte - 
Openverklaring - Goedkeuring.

De vacature van tijdelijk medewerker inventarisatie directie ruimte wordt open verklaard.

23. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring vervanging deskundige communicatie - 
Goedkeuring.

De vacature van vervanging deskundige communicatie wordt open verklaard.

24. Personeelsdienst - Werving - Vast benoemen van de directeur gemeentelijk basisonderwijs - 
Goedkeuring.

De op proef benoemde directeur gemeentelijk basisonderwijs wordt vast benoemd.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de progressieve tewerkstelling van een medewerker.

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld, rekening houdend met meerekenbare anciënniteit. 
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27. OCMW - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Lokale contacttracing - Verlenging 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om in te gaan op de vraag van de Vlaamse overheid om 
verder hulp te bieden aan de contact- en bronopsporing in het kader van COVID-19. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

28. Interne en externe communicatie - Algemeen - Advertentiecampagne - Zomerzoektocht - 
Goedkeuring factuur.

Na een geslaagde samenwerking met Krant van West-Vlaanderen vorig jaar in de vorm van een 
zomerzoektocht (wandeltocht), werken we dit jaar opnieuw samen met de krant nu voor een 
fietszoektocht. 

29. Sportdienst - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Kortemark, 
stadsbestuur Diksmuide en Farys inzake schoolzwemmen - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

30. Sportdienst - Algemeen - Brief zwemclub De Bruinvissen 02/06/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het antwoord op de brief van zwemclub De Bruinvissen. 

31. Sportdienst - Aankopen - Arbeidskledij sportdienst voor dienstjaar 2021 - Gunning.

De aankoop van arbeidskledij voor de sportdienst wordt gegund. 

32. Jeugddienst - Acties - Taxicheques Westhoek - Goedkeuring.

De voortzetting van het intergemeentelijke aanbod taxicheques voor jongeren in het schooljaar 2021-
2022 wordt goedgekeurd.

33. Evenementen - PR & protocol - Vierdaagse van de IJzer op 18/08/2021 - Goedkeuring 
ondersteuning.

Er wordt goedkeuring verleend.

34. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van retributie op de huis-aan-
huisinzameling van asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen - Belastingjaar 2022-
2025 - Principiële goedkeuring.

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

35. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de 
inzameling van restafval en gft via het diftarsysteem en van PMD afval - Belastingjaren 2022-
2025 - Principiële goedkeuring.

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

36. Financiële dienst - Reglementen - Reglement inzake het heffen van een contantbelasting op de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
recyclagepark - Belastingjaar 01/04/2022-31/12/2025 - Principiële goedkeuring.

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

37. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

38. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

39. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 30/08/2021.
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De dagorde van de gemeenteraad van 30/08/2021 wordt vastgesteld door het college.

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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