
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 05/10/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop deel grond van 
openbaar domein Kruiskalsijdestraat - Vastleggen procedure - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de verkoop van een stuk openbaar domein in de 
Kruiskalsijdestraat. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop pastorie Woumen - 
Ontwerpakte - Aanpassing op vraag van koper - Aktename.

De koper vroeg een aanpassing aan de ontwerpakte  bij het verlijden van de akte. Het betreft een 
verwijzing naar een door de koper opgevraagd opmetingsplan van het aangekochte onroerend 
goed dat geen verbintenissen ten laste van de verkoper legt. Het college neemt hier akte van.

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Hemicudarally op 24/10/2021 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Agrirecover op 25/10/2021 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

5. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Vorderingsstaat 2 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 2.

6. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein 2021-2023, 
externe aannemer - Vorderingsstaten 3 en 4 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaten 3 en 4.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg fietspaden/rioleringswerken Schoorbakkestraat 
N302 - deel: Stuivekenskerkestraat-IJzerdijk - Nota van ereloon - Technisch verslag - 
Goedkeuring.

De nota van ereloon wordt goedgekeurd.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 08/10/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
08/10/2021.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/171 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een metaalverwerkingsbedrijf + uitbreiden werkplaats, bouwen 
onderdak opslag bedrijfsafval en bouwen van een geïsoleerde inloopcontainer, gelegen te 
Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/244 plaatsen 
bovengrondse propaangastank  (1.600 l), gelegen te Nieuwkapelle - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/242 exploiteren van 
een drainage, gelegen te Leke - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/243 exploiteren van 
een drainage, gelegen te Vladslo - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/230 bouwen van 
bijgebouw na sloop, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/245 plaatsen 
bovengrondse propaangastank  (1600 l), gelegen te Woumen - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/5 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: herbouwen van de woning en bijgebouw + heraanleg verharding - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 16/09/2021.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/105 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het uitbreiden en wijzigen van een pluimveebedrijf 
(slachtkuikenouderdieren) + het uitbreiden van loods, bouwen van laadkade met overkapping 
en berging, aanleggen van betonverharding en infiltratiebekken, verplaatsen van gracht, 
uitbreiden van gracht en rooien van bomen - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 16/09/2021.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/122 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een melkveehouderij + plaatsen van een 
elektriciteitscabine en sleufsilo's - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 23/09/2021.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/130  hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een varkens- en melkveehouderij + bouwen rundveestal en slopen 
bestaande stal/berging gelegen te Beerst - Aangepast advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

21. Woonwinkel - Premies - Uitbetaling premies - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling van huisvestingspremies. 

22. Duurzaamheid - Acties - Deelname oproep thermografie DVV Westhoek - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend voor de uitvoering van thermografische gevelscans via DVV Westhoek.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature ICT-coördinator - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider wegen - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider garage en metaal - Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.
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Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/03/2022.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag 1/5 ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag loopbaanvermindering medische bijstand - 
Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering wegens medische bijstand aan.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/01/2022.

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

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

32. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

33. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

34. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 
06/12/2021 - Agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers - Principiële goedkeuring.

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

35. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring gegeven aan aanvragen voor concessies op de begraafplaatsen.

36. Informaticadienst - Aankopen - Vernieuwing huur- en onderhoudscontract multifunctionals - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vernieuwing van het huur- en onderhoudscontract via het 
raamcontract ‘Print-as-a-service’ van stad Kortrijk voor een periode van 5 jaar.

37. Gemeentelijke administratieve sancties - Algemeen - Algemeen reglement op de gemeentelijke 
administratieve sancties - Intergemeentelijke samenwerkingsverband in de politiezone Polder 
inzake de behandeling van dossiers van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - 
Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het opzetten van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de politiezone Polder inzake de behandeling van dossiers van 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

38. Gemeentelijke administratieve sancties - Algemeen - Algemeen reglement op de gemeentelijke 
administratieve sancties - Aanwijzing van een intergemeentelijk sanctionerend ambtenaar - 
Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de aanwijzing van een intergemeentelijk sanctionerend 
ambtenaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

39. Kunstonderwijs - Algemeen - Academie Beeld - Stopzetten atelier Leke - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het stopzetten van het atelier lagere graad in Leke

40. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Vakantiedagen en uurrooster Kadens - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de vakantiedagen en het uurrooster van Kadens.

41. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Optreden klassen slagwerk in de zaal van muziekclub 
4AD -  Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het optreden door de klassen slagwerk van Kadens in de zaal van 
muziekclub 4AD.

42. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanstelling tijdelijke leerkrachten - Goedkeuring.

Na afsluiting van de inschrijvingen op 30/09/2021 kunnen de opdrachten van de tijdelijke leerkrachten 
Kadens officieel worden toegekend. 

43. Evenementen - PR & protocol - Herdenkingsplechtigheid Lampernisse - 70 jaar Korea-oorlog op 
13/10/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie en kostenraming voor deze herdenking.

44. Financiële dienst - Overheidsopdrachten - Fiscale en juridische dienstverlening btw-plicht en -
optimalisatie - Gunning.

De gunning voor het advies inzake fiscale en juridische dienstverlening btw-plicht en -optimalisatie 
wordt goedgekeurd.

45. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Opmaak kohier van de belasting op leegstaande 
woningen en gebouwen - Dienstjaar 2021. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de bijgevoegde lijst voor de opmaak van het kohier inzake belasting 
op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2021.

46. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen - Dienstjaar 2021. 

Het kohier van belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen voor 2021 wordt goedgekeurd. 

47. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

48. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbons - Goedkeuring.

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

49. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 24/9 en 28/09/2021 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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