
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 07/09/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Stadhuis - 
Binnenafwerking zolder - Definitieve oplevering - Goedkeuring.

De definitieve oplevering voor de binnenafwerking zolder stadhuis wordt goedgekeurd.

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Garageverkoop Vladslo op 19/09/2021 - 
Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

3. Openbare ruimte - Algemeen - Herstel Stuivekenskerke dorp - Voorlopige oplevering - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorlopige oplevering.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Verrekening 1 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring gevraagd aan verrekening 1: vernieuwen RWA-riool

5. Openbare ruimte - Algemeen - Overeenkomst omtrent sentier nr. 2 en het voorzien van een 
nieuwe doorgang voor wandelaars - Principiële goedkeuring.

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

6. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Maaien van wegbermen, oprapen en afvoeren van 
maaisel, dienstjaar 2021 - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

Vorderingsstaat 1 wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Ophaling restafval - Aanbesteding IVVO - Voorstel tot 
gunning - Goedkeuring

Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel tot gunning door de IVVO.

8. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Restafvalophaling - Verlenging verbintenis Garwig 
Logistics - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de verlenging van de verbintenis voor restafhalophaling.

9. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Uitrustingswerken verkaveling 
Roeselarestraat/Maagdhoek - Oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de oplevering en vrijgave van de borg. 

10. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Uitrustingswerken verkaveling Grauwe Broederstraat 
36 - Oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de oplevering en vrijgave van de borg. 

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 10/09/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
10/09/2021.
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14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/207 uitbreiden en 
wijzigen van een varkens- en rundveehouderij gelegen te Beerst - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/190 bouwen van 
een eengezinswoning na sloop bestaande woning te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/187 bouwen van 
een meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing + afzonderlijk bijgebouw (garages), 
gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren vergunning

De omgevingsvergunning wordt verleend mits voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/143 slopen en 
herbouwen van een berging + verbouwen van een halfopen woning, gelegen te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/45 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het rooien van twee knotwilgen - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 19/08/2021.

19. Duurzaamheid - Acties - Week van de Fairtrade van 6 tot 16/10/2021 - Goedkeuring deelname.

Er wordt goedkeuring verleend aan de deelname aan de Week van de Fairtrade.

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

21. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag 1/10 ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/10de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om ouderschapsverlof op te nemen.

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

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

24. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Aanvraag verlengingen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvragen van verlengingen van concessies op de 
begraafplaatsen.

25. Lokale economie - Centrummanagement - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - 
Bekendmaking inventaris. 

De inventaris wordt door middel van een aanplakbrief bekend gemaakt.

26. Sportdienst - Algemeen - Zwembad 'De Pluimen' - Organisatie zwemwedstrijden De 
Bruinvissen, Mivos triatlon en zwemmarathon - Goedkeuring sluiting zwembad.

Er wordt goedkeuring verleend om het zwembad te sluiten voor deze wedstrijden.

27. Jeugddienst - Algemeen - Sluiting domein Zonnestraal 20 tot 26/09/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de sluiting van domein Zonnestraal van 20 tot 26 september ter 
voorbereiding van Startdag KSA Torenwacht.

28. Evenementen - PR & protocol - Zitting Ridderorde Manneke uit de Mane op 10/10/2021 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de zitting.
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29. Evenementen - PR & protocol - Ereburgerschap - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ereburgerschap in 2021.

30. Financiële dienst - Algemeen - Faillissement Petillion - Werf Heernisse - Voorstel curatele - 
Weigering.

Het voorstel van de curatele wordt niet aanvaard.

31. Financiële dienst - Algemeen - Aanstelling beëdigde ambtenaar en aktename eedaflegging. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een beëdigde ambtenaar en er wordt akte 
genomen van de eedaflegging.

32. Financiële dienst - Overheidsopdrachten - Fiscale en juridische diensterlening btw-plicht en -
optimalisatie - Bestek en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek en aan de lijst van aan te schrijven leveranciers.

33. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2021. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

34. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op verwaarloosde gebouwen en 
terreinen - Belastingjaar 2020 kohierartikel 23.

Het bezwaarschrift over de belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen over het dienstjaar 
2020 kohierartikel 23 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

35. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2020 kohierartikel 15.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2020 
kohierartikel 15 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

36. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op reclamedragers - Belastingjaar 
2019 kohierartikel 53.

Het bezwaarschrift over de belasting op reclamedragers over het dienstjaar 2019 kohierartikel 53 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 

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.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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