
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 07/12/2021

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Horizon 2025 - 
Inrichten kerktoren Lampernisse als uitkijkpunt - Aanstellen ontwerper - Gunning.

De ontwerper voor het project Horizon 20205 'inrichten kerktoren Lampernisse als uitkijkpunt' wordt 
aangesteld.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Domein Zonnestraal - 
Aanstelling ontwerper - Goedkeuring lijst van dienstverleners.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de opstart van een onderhandelingsprocedure voor de aanstelling 
van een ontwerper en aan de lijst van dienstverleners.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Verrekening 3 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening 3.

4. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop veeg- en onkruidborstels dienstjaar 2022 - 
Goedkeuring en gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning voor de aankoop van veeg- en onkruidborstels voor 
het dienstjaar 2022. 

5. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Stovestraat en Wilgendijk - R003186 Riolering- en 
wegeniswerken - Vorderingsstaat 12 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 12 wordt 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 - Vergunningen - Registratie vergund geacht 
gebouw en vergund geachte functie, gelegen te Esen - Aktename inwilliging.

Er wordt akte genomen van het vergund geacht gebouw en de vergund geachte functie.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/273 uitbreiden en 
wijzigen van een varkenshouderij en tuinbouwbedrijf + plaatsen vaste serres, watertank, en 
WKK, plaatsen en regulariseren van frigo's, verwijderen watertank, uitbreiden waterput en 
nivelleren terrein gelegen te Woumen en Houthulst - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/313 plaatsen 
bovengrondse propaangastank  (2700 l), gelegen te Vladslo - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/25 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: heraanleggen van een voetbalveld en het herstellen van de 
landbouwfunctie - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 25/11/2021.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/47 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: bouwen van woonproject 'Willem Tell' met 5 wooneenheden en 11 
parkeerplaatsen na slopen bestaande loods - Aktename besluit deputatie.
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Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 25/11/2021.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/283 wijzigen van 
functie van bijgebouw naar café-tearoom te Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt voorwaardelijk verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/304 melding 
zorgwoning te Keiem - Meldingsakte.

Er wordt akte genomen van de melding.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/295 schilderen van 
gevels of aanbrengen van gevelbekleding te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/128 bouwen 
tijdelijk verblijf voor seizoensarbeiders, gelegen te Vladslo - Advies Deputatie

Er wordt een ongunstig advies verleend.

17. Woonwinkel - Sociale huisvesting - Visie op sociaal wonen - Principiële goedkeuring.

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

18. Personeelsdienst - Werving - Evaluatie jobstudenten 2021 en bekendmaking jobstudenten 2022 
- Goedkeuring.

Er wordt afgestemd over het aantal jobstudenten in 2022 en de procedure wordt bepaald.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature beleidsmedewerker financiën - Aktename proces-
verbaal - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. 

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd communicatie - Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Proces verbaal - 
Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces verbaal

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd personeel en HR - Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Ambtshalve herplaatsing vanaf 01/06/2022 naar een lagere 
graad - Goedkeuring.

De medewerker wordt aangesteld in een functie in een lagere graad vanaf 01/06/2022.

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

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

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

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld.

27. Secretariaat - Intercommunales - De Watergroep - Adviesaanvraag oprichting 
dochteronderneming met FARYS/TMVW - Statuten en intern reglement - Goedkeuring. 

Er wordt gunstig advies verleend aan de oprichting van een dochteronderneming door De Watergroep 
met FARYS/TMVW.
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28. Secretariaat - Intercommunales - De Watergroep - Aanduiding van een vertegenwoordiger in 
de Algemene Vergadering en een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur 
drinkwater voor de resterende legislatuur 2019-2024 - Principiële goedkeuring.

Aan de gemeenteraad voor te stellen om vertegenwoordigers aan te duiden.

29. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide vzw 
- Aanduiden van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en voordracht lid van de 
raad van bestuur voor de resterende legislatuur 2019-2024 - Principiële goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een vertegenwoordiger aan te duiden en een  kandidaat-
bestuurder voor te dragen. 

30. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Woonmaatschappij IJzer en Zee - Aanduiden van een 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de resterende legislatuur 2019-2024 - 
Principiële goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

31. Secretariaat - Vertegenwoordigers - De Mandel - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering voor de resterende legislatuur 2019-2024 - Principiële goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

32. OCMW - Algemeen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de cluster welzijn van de 
zorgraad van de eerstelijnszone Westkust en Polder - Principiële goedkeuring.

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

33. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen.

3 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

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

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

35. Grafische dienst - Aankopen - Kopiepapier - Gunning.

De aankoop van het kopiepapier wordt gegund.

36. Lokale economie - Algemeen - Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer - Straattaxi - 
Aanpassing- Aktename. 

Aktename van het feit dat de vergunning voor een straattaxi, verleend in het kader van het decreet 
individueel bezoldigd personenvervoer, wordt aangepast door toevoeging van een tweede 
straattaxi.  

37. Cultuurcentrum - Zebra - Uitbetaling toelage 2021 aan Zebra eva vzw - Goedkeuring.

De uitbetaling van de toelage 2021 aan Zebra eva vzw wordt goedgekeurd.

38. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Vacantverklaringen - Bekendmaking.

De vacantverklaringen worden meegedeeld voor de vaste benoeming op 01/01/2022.

39. Jeugddienst - Toelagen - Uitbetalen toelagen jeugdwerkinitiatieven 2021 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het uitbetalen van de toelagen aan jeugdwerkinitiatieven voor het 
werkjaar 2020-2021

40. Toerisme - Algemeen - Steunreglement Water - Toekenning subsidies 2022 - Goedkeuring.

Op advies van de jury worden de subsidies 2022 in het kader van het Steunreglement Water 
toegekend. 

41. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen -  Goedkeuring.
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De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.

42. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 26/11 en 30/11/2021 wordt goedgekeurd.

43. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 20/12/2021.

De dagorde van de gemeenteraad van 20/12/2021 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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