
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 09/11/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - 'Netwerk van sites tussen Frontzate en IJzerdijk in 
Diksmuide’ - Aanleg van een wandel- en fietsverbinding 2de fase - 
Samenwerkingsovereenkomst - Principiële goedkeuring. 

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

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Domein Zonnestraal - 
Opmaak masterplan en opmaak dossier bouw multifunctioneel ontmoetingscentrum en 
jeugddienst - Aanstelling ontwerper - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - 
Principiële goedkeuring.

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

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop gronden 
Rijkswachtstraat - Vastleggen procedure - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de verkoop van een stuk grond in de Rijkswachtstraat. 
Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/272 exploiteren van 
een bronbemaling voor een bouwproject, gelegen te Beerst - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/267 wijzigen van 
functie van winkelruimte naar selfbank te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/249 uitbreiden en 
wijzigen van een rundveehouderij gelegen te Oostkerke - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/253 regulariseren 
gedeeltelijke functiewijziging en regulariseren openingen tussen 2 panden te Diksmuide - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/205 verkavelen van 
gronden: het voorzien van een nieuw lot + afbraak bijgebouw te Pervijze - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Woonwinkel - Algemeen - Behoeftebepaling sociaal verhuurkantoor - Goedkeuring.

De behoeftebepaling wordt goedgekeurd.

12. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair sportdienst - Goedkeuring.

De stageaanvraag in de sportdienst wordt goedgekeurd.
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13. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

14. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur gemeentelijk basisonderwijs 
- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

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

16. Verkiezingen - Beslissing om het open te vallen schepenmandaat in te vullen - Principiële 
goedkeuring.

Schepen Gabriel Verstraete is van rechtswege ontslagnemend op 01/01/2022, gezien de einddatum 
vermeld in de akte van voordracht. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het open te 
vallen schepenmandaat vanaf 01/01/2022 in te vullen.

17. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning De Smesse - 
Goedkeuring.

De terrasvergunning wordt goedgekeurd. 

18. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag terrasvergunning naar aanleiding van 
evenement - Nachtraaf pop up - Goedkeuring.

De tijdelijke terrasvergunning wordt goedgekeurd. 

19. Basisonderwijs - Leerkrachten - Vacantverklaringen op 15/10/2021 - Goedkeuring.

De vacantverklaringen op 15/10/2021 worden goedgekeurd.

20. Basisonderwijs - Vorming - Extra-muros-activiteiten 2021-2022 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend tot het inrichten van bos- en zeeklassen.

21. Financiële dienst - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 4 - Principiële 
goedkeuring..

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de 4de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
van één Diksmuide. Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad..

22. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

23. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en)  
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