
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 03/11/2021

1. Openbare ruimte - Aankopen - Kerstbomen dienstjaar 2021 - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

2. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop en storten van diverse bouwmaterialen dienstjaar 
2022 - Lijst leveranciers - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde lijst van leveranciers.

3. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud sportvelden 2021 - Vorderingsstaat 2 - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 2 van het grasonderhoud van de sportvelden 
dienstjaar 2021. 

4. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop hogedruktrailer - Lijst leveranciers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

5. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract heraanleg voetpaden - Vorderingsstaten 1-8 - 
Goedkeuring.

De vorderingsstaten 1 tot en met 8 worden goedgekeurd.

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 - Omgevingsvergunning - 2021/192 uitbreiden, 
wijzigen en toevoegen van een rundveehouderij (met boerderijcompostering) + uitbreiden van 
een hoevewinkel te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/246 verbouwen en 
uitbreiden van een handelspand tot vakantiewoning te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/209 bouwen van 
een ééngezinswoning en tuinhuis + carport met fietsenberging te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/247 afbreken en 
aanbouwen bijgebouwen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/207 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij - Aktename 
besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/10/2021.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/142 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij + het 
bouwen van een nieuwe rundveestal, een nieuwe overdekte mestvaalt na het slopen van twee 
rundveestallen en verwijderen van de muren van een bestaande mestvaalt, de aanleg van een 
nieuwe betonverharding en het regulariseren van een betonverharding en een 
elektriciteitscabine  - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/10/2021.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/211 plaatsen van 
een veranda te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/274 melding 
zorgwoning te Sint-Jacobskapelle - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

16. Preventie - Verslagen - Maandverslagen augustus en september 2021 in toepassing van de 
welzijnswet - Goedkeuring en aktename risico's.

De maandverslagen preventie IDPBW van augustus en september 2021 worden goedgekeurd en er 
wordt akte genomen van de risico's.

17. Personeelsdienst - Algemeen - Verlofregeling 2022 - Goedkeuring.

De verlofregeling voor het jaar 2022 wordt goedgekeurd.

18. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst voor toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst voor toerisme wordt goedgekeurd.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair stadsarchief - Goedkeuring.

De stageaanvraag bij het stadsarchief wordt goedgekeurd.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst voor toerisme - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de dienst voor toerisme wordt goedgekeurd.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair technische dienst - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de technische dienst wordt goedgekeurd.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de toelating om onbetaald verlof op te nemen.

24. Personeelsdienst - Vorming - Opleiding "The Human-Centered Organisation" - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opleiding voor 1 medewerker.

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

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

26. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Buitengewone Algemene Vergadering op 21/12/2021 
- Principiële goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

27. Secretariaat - Intercommunales - Efin bv - Buitengewone Algemene Vergadering op 02/12/2021 
om 19 uur - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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28. Secretariaat - Intercommunales - WVI - Buitengewone Algemene Vergadering op 15/12/2021 
om 18.30 uur - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

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

29. Interne en externe communicatie - Algemeen - Uitbetalen subsidie voor uitgave boekje dorpen 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitbetalen van de subsidie.

30. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag vestigingspremie Deux Elles Bébé - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring verleend aan het toekennen van de vestigingspremie.

31. Lokale economie - Centrummanagement - Maandagmarkt - Terugbetaling standgeld wegens 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

De vraag van een marktkramer om terugbetaling van het standgeld op de maandagmarkt wegens 
arbeidsongeschiktheid wordt goedgekeurd.

32. Basisonderwijs - Aankopen - Speeltoestellen voor de gemeenteschool te Keiem - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van speeltoestellen voor de gemeenteschool te Keiem.

33. Basisonderwijs - Vorming - Beheerscomité Strand & Polder op 11/10//2021 - Aktename verslag.

Er wordt akte genomen van het verslag van 11/10/2021.

34. Sportdienst - Algemeen - Overname energiecontract Belfuture door Farys/TMVW - Principiële 
goedkeuring.

Farys/TMVW is exploitant van de voetbaltribune en neemt het energiecontract met Belfuture over 
voor de fotovoltaïsche installatie op het dak van de voetbaltribune. Dit dossier wordt voor 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

35. Sportdienst - Acties - Vakantieprogramma 2022 en prijsvraag uitbesteding - Lijst dienstverleners 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het vakantieprogramma 2022 en de prijsvraag voor uitbesteding 
van de stedelijke vrijetijdsdiensten.

36. Jeugddienst - Algemeen - Starttoelage Jeugd Rode Kruis Diksmuide - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitschrijven van een starttoelage aan Jeugd Rode Kruis 
Diksmuide.

37. Jeugddienst - Drugsoverlegplatform - Uitbetaling subsidie drugs- en alcoholpreventie op 
feesten, fuiven en festiviteiten - Colours of Love 2021 - Goedkeuring. 

De subsidies worden toegekend.

38. Informatieveiligheid - Algemeen - GDPR/AVG - Verwerkersovereenkomsten in het kader van de 
verwerking van persoonsgegevens - Principiële goedkeuring. 

De verwerkersovereenkomsten tussen de stad Diksmuide en de dienstverleners in het kader van de 
GDPR/AVG inzake de verwerking van persoonsgegevens worden principieel goedgekeurd. Dit 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

39. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op masten en pylonen - Dienstjaar 2021. 

Het kohier van belasting op masten en pylonen voor 2021 wordt goedgekeurd. 

40. Financiële dienst - Reglementen - Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - 
Aanslagjaar 2022 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
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41. Financiële dienst - Reglementen - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting - 
Aanslagjaar 2022 - Principiële goedkeuring.

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

42. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

43. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

44. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Anniek Durnez Lies Laridon
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Handtekening(en)  
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