
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 26/10/2021

1. Coördinatie technische dienst - GIS - Intrekking van beheersoverdracht voor GIS-activiteiten 
aan Fluvius - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de intrekking van de beheersoverdracht voor GIS-
activiteiten aan Fluvius. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Vorderingsstaat 3 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 3.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Provinciale ondersteuning 'Gemeente voor de toekomst' – 
Partnercontract en samenwerkingsovereenkomst vzw Trage Wegen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het partnercontract en de 
samenwerkingsovereenkomst vzw Trage Wegen. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

4. Openbare ruimte - Algemeen - Betoelaging van onderhoud kleine landschapselementen - 
Winter 2020/2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de betoelaging winter 2020/2021

5. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aquafinproject 22.427B - Collector Heernisse - Factuur 
extra prestaties - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de factuur voor extra prestaties.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Gedeeltelijke overdracht - Goedkeuring.

De risicogrond wordt deels geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 29/10/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
29/10/2021.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/251 bouwen van 
een bergplaats te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/238 verbouwen van 
de woning met dakverdiep te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/210 plaatsen van 
een terrasoverkapping te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/254 uitbouwen van 
een bestaande carport te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/386 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: bouwen van een residentie met 7 appartementen - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 07/10/2021.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/130 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een varkens- en 
melkveehouderij + bouwen rundveestal en slopen bestaande stal/berging - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 07/10/2021.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/127 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: bijstellen van de milieuvoorwaarden van een recyclagebedrijf - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 07/10/2021.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/271 exploiteren van 
een hoogspanningscabine en stuw, gelegen te Woumen - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding.

18. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst communicatie - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst communicatie wordt goedgekeurd.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Instappen overheidsopdracht groepsaankoop- of lease voor 
fietsen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

20. Personeelsdienst - Werving - Assessments, niveau- en capaciteitstesten en zetelen in 
selectiecommissie - Gunning. 

Er wordt een extra firma aangeduide om bij selectieprocedures de assessments en niveau- en 
capaciteitstesten uit te voeren.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd cultuur, erfgoed en evenementen - 
Vaststelling jury - Goedkeuring.

De jury voor de vacature diensthoofd cultuur, erfgoed en evenementen wordt vastgesteld.

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige informatiebeheer - Vaststelling jury - 
Goedkeuring.

De jury voor de vacature deskundige informatiebeheer wordt vastgesteld.

23. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent magazijn - Aanpassing 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt aangepast.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker toerisme - Wijziging jury - Goedkeuring.

De jury voor de vacature medewerker toerisme  wordt gewijzigd.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd personeelsdienst en HRM - Wijziging jury - 
Goedkeuring.

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

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
recyclagepark- Openverklaring - Goedkeuring.
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De functie wordt extern open verklaard.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit wegen 
- Openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt extern open verklaard.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging loopbaanvermindering in het kader van 
medische bijstand - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering medische bijstand aan.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Weigering.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt niet verlengd.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/05/2022.

32. Personeelsdienst - Loopbaan - Samenwerkingsvoorstel evaluatie decretale graden - Gunning. 

Er wordt een extern deskundige aangesteld om de evaluatie uit te voeren van beide decretale graden.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Aktename ontslag en openverklaring - Goedkeuring.

Een medewerker wenst haar arbeidsovereenkomst te beëindigen.

34. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

35. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

36. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

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

37. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Buitengewone algemene vergadering op 17/12/2021 
om 14.30 uur - Vaststellen mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend.

38. Interne en externe communicatie - Bewonersplatforms - Werkingstoelage bewonersplatforms 
2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het toekennen van een werkingstoelage voor bewonersplatforms 
2021.

39. Informaticadienst - Uittreding Fluvius datacenter - Principiële goedkeuring.

De uittreding wordt goedgekeurd.

40. Kunstonderwijs - Aankopen - Kadens - Slagwerkmateriaal - Gunning.

Het instrumentarium van Kadens wordt uitgebreid met divers slagwerkmateriaal. 

41. Basisonderwijs - Leerkrachten - Voltijdse afwezigheid verminderde prestaties directie vanaf 
01/09 tot en met 26/09/2021 - Goedkeuring.

De afwezigheid verminderde prestaties van de directie wordt goedgekeurd.

42. Sportdienst - Algemeen - Terugbetaling deelnamegeld sportlessenreeksen - Uitzondering - 
Goedkeuring.

Er wordt een terugbetaling toegekend aan een deelnemer van kickboxercise en swissjump.

43. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen toelagen kadervorming - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbetaling.

44. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op de bedrijfsvestigingen - 
Dienstjaar 2020 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

45. Financiële dienst - Meerjarenplan - Klacht tegen aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
- Besluit van de toezichthoudende overheid over de ingediende klacht - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur van 21/10/2021 dat er geen reden is om op 
te treden in het kader van bestuurlijk toezicht. Dit besluit wordt voor aktename voorgelegd aan 
de raad. 

46. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

47. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

48. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zittingen 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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