
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 12/10/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering milieuverantwoorde 
schoonmaakmiddelen en -materialen - Principiële goedkeuring.

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

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop grond openbaar 
domein Blandijnstraat - Aanvaarding bod - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het bod voor de verkoop van een stuk openbaar domein 
in de Blandijnstraat. 

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop deel gronden van 
openbaar domein De Royaertstraat - Aanvaarding bod - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het bod voor de verkoop van een stuk openbaar domein 
in de De Royaertstraat. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Site IJzertoren - Kosteloze 
overdracht - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van 
onroerend goed. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening 2.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietspad tussen Woumen en Jonkershove - Ereloonnota 
2 - Goedkeuring.

Er werd goedkeuring verleend aan het tweede voorschot van ereloon voor ontwerp fietspad 
Jonkershove-Woumen

7. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop en storten van diverse bouwmaterialen dienstjaar 
2022 - Kostenraming, lastenboek en gunningswijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend voor de duur van 1 jaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

8. Openbare ruimte - Groenaanleg - IJzertoren Parking - Heraanleg - Ontwerp, raming, lastenboek 
en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

9. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein 2021-2023, 
externe aannemer - Perceel 1 - Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 1.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud sportvelden 2021 - Vorderingsstaat 1 - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 1 van het grasonderhoud van de sportvelden 
dienstjaar 2021. 

11. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Vorderingsstaat 9 - 
Goedkeuring.

De vorderingsstaat 9 voor herstel voetpaden wordt goedgekeurd.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Notariële berichten - Diverse notarissen.

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/212 uitbreiden en 
wijzigen van een rundveehouderij + verbouwen stalvleugel naar conferentieruimte met keuken 
en aanleggen parking voor 30 voertuigen gelegen te Keiem - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/223 verbouwen van 
een woning te Pervijze - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/218 slopen en 
herbouwen van een bedrijfswoning, gelegen te Esen - Weigering

De omgevingsvergunning wordt geweigerd.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/224 herbouwen 
woning + hobbystal, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/221 bouwen van 3 
eengezinswoningen na afbraak bestaande woning, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/409 - 
Beroepsprocedure: bouwen van 11 appartementen en 1 gezinswoning na slopen van een 
woning en bijgebouw, gelegen te Diksmuide - Advies voor deputatie.

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies verleend.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/195 aanbouwen van 
een nieuwe veranda te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/233 verbouwen van 
de woning en afbreken aangebouwde berging en 2 bijgebouwen (schuren), gelegen te 
Oostkerke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt vergund onder voorwaarden.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/242 exploiteren van 
een drainage, gelegen te Pervijze en Lampernisse - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/11904/A/2021/3 
aansnijden woonuitbreidingsgebied, ontwikkelen verkaveling met 20 grondgebonden 
woningen en rooien van bomen, gelegen te Beerst - Weigeren stedenbouwkundig attest.

Het stedenbouwkundig attest is ongunstig.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.
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25. Woonwinkel - Sociale huisvesting - Voorstel werkingsgebied woonmaatschappij - Advies aan 
VMSW - Principiële goedkeuring.

Er wordt aan de gemeenteraad geadviseerd aan te sluiten bij de nieuwe woonmaatschappij met als 
werkingsgebied Alveringem, De Panne, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, 
Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide.

26. Duurzaamheid - Algemeen - Hemelwater- en droogteplan - Principiële goedkeuring

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het hemelwater- en droogteplan. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

27. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.

Een stagiair krijgt de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

28. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair vaccinatiecentrum - Goedkeuring.

De stageaanvraag in het vaccinatiecentrum wordt goedgekeurd.

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Verlengen 
sollicitatietermijn - Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

30. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst coördinator publieke ruimte - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige informatiebeheer - Verlengen 
sollicitatietermijn - Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

32. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur basisonderwijs - Verlenging sollicitatietermijn 
- Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

33. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Verlengen sollicitatietermijn - 
Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

34. Personeelsdienst - Werving - Vacature Deskundige communicatie - Verlengen sollicitatietermijn 
en openverklaring in C-niveau - Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

35. Personeelsdienst – Werving - Vacature medewerker inventarisatie (directie ruimte) - 
Verlenging sollicitatieperiode - Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

36. Personeelsdienst - Werving - Vacature beleidsmedewerker financiën - Vaststelling jury - 
Goedkeuring.

De jury voor de vacature beleidsmedewerker financiën wordt vastgesteld.

37. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd personeelsdienst en HRM - Vaststelling jury 
- Goedkeuring.

De jury voor de vacature diensthoofd personeelsdienst en HRM wordt vastgesteld.

38. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd communicatie - Vaststelling jury - 
Goedkeuring.

De jury voor de vacature diensthoofd communicatie wordt vastgesteld.
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39. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige communicatie (vervanging) - Vaststelling 
jury - Goedkeuring.

De jury voor de vacature deskundige communicatie (vervanging) wordt vastgesteld.

40. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd burgerzaken - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selectie van diensthoofd burgerzaken wordt vastgesteld.

41. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch beambte 
schoonmaak - Goedkeuring.

Na de gevoerde selectiegesprekken worden de technisch beambte schoonmaak aangesteld

42. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

43. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijsten diensthoofden, deskundige en 
beleidsmedewerker - Goedkeuring.

De kandidaturenlijsten worden afgesloten.

44. Secretariaat - Intercommunales - Aquaduin - Bijzonder algemene vergadering op 23/12/2021 
om 19 uur - Agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers - Principiële goedkeuring.

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

45. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius West - Buitengewone Algemene Vergadering op 
13/12/2021- Agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers - Principiële goedkeuring.

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

46. Secretariaat - Intercommunales - TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering op 
14/12/2021 om 14.30 uur - Agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger - Principiële 
goedkeuring.

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

47. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Buitengewone 
Algemene vergadering op 14/12/2021 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële 
goedkeuring agenda.

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

48. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijving.

Een burger wordt ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

49. Interne en externe communicatie - Algemeen - Communicatiecampagne vacatures - 
Advertentie Akzie - Goedkeuring.

We starten een communicatiecampagne om onze openstaande vacatures in de kijker te plaatsen. Een 
van de initiatieven is promotie via de baanborden van Akzie. We vragen goedkeuring hiervoor. 

50. Informaticadienst - Aankopen - Vernieuwing huur- en onderhoudscontract largeformat printer 
grafische dienst - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vernieuwing van het huur- en onderhoudscontract van de 
largeformatprinter Canon IPC650 via het raamcontract ‘Print-as-a-service’ van de stad Kortrijk 
voor een periode van 5 jaar.
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51. Lokale economie - Centrummanagement - Eindejaarsactie handelaars - Tombola en organisatie 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tombola en organisatie van de eindejaarsactie. 

52. Lokale economie - Centrummanagement - Verlenging uitbreiding terrassen naar aanleiding van 
corona - Goedkeuring.

De verlenging werd goedgekeurd.

53. Lokale economie - Centrummanagement - Vaststellen politieverordening op het plaatsen van 
terrassen en uitstallingen bij horecazaken op het openbaar domein - Aanpassing - Principiële 
goedkeuring. 

De aanpassing van de periode voor het plaatsen van seizoensterrassen tot en met de laatste zondag 
van de herfstvakantie wordt principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

54. Cultuurcentrum - Algemeen - Uitbetaling subsidies cultuur 2020-2021 - Goedkeuring.

De subsidies voor de culturele verenigingen worden principieel goedgekeurd.

55. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanstelling zaalverantwoordelijke OC Beerst - Goedkeuring.

De aanstelling van de zaalverantwoordelijke voor OC Beerst wordt goedgekeurd.

56. Sportdienst - Reglementen - Subsidiebedragen voor sportverenigingen voor werkingsjaar 2020-
2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de subsidiebedragen voor sportverenigingen voor sportseizoen 
2020-2021.

57. Sportdienst - Reglementen - Subsidiebedragen voor sportieve projecten en - evenementen voor 
werkingsjaar 2020-2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de subsidiebedragen voor sportprojecten voor sportseizoen 2020-
2021. 

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

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

59. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2021. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

60. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Dienstjaar 2021. 

Het kohier van belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor 2021 wordt goedgekeurd.

61. Financiële dienst - Meerjarenplan - Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - Besluit van 
de provinciegouverneur van 12/10/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur van 10/10/2021 waarbij het nazicht van het 
beleidsrapport heeft geleid tot inhoudelijke vaststellingen. Dit besluit wordt voor aktename 
voorgelegd aan de raad. 

62. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

63. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.
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64. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

65. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 25/10/2021.

De dagorde van de gemeenteraad van 25/10/2021 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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