
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 14/12/2021

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Mobipunt aan het station - Aanleg parking en 
fietstunnel - Opdracht studiebureau tot opmaak uitvoeringsdossier in kader van Masterplan 
Stationsomgeving - Goedkeuring ereloon.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de erelonen van het studiebureau tot opmaak van een 
uitvoeringsdossier voor de aanleg van een parking en fietstunnel in kader van hun aanstelling 
voor de opwaardering van de stationsomgeving.

2. Mobiliteit - Verkeer - Schoolomgevingen - Indienen subsidieaanvraag bij Vlaamse Overheid - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid voor 
snelle veiligheidsingrepen aan schoolomgevingen. 

3. Openbare ruimte - Algemeen - Hof ter Bloemmolens - Immo Dixmuda nv - Definitieve 
oplevering - Vrijgave borg - Kosteloze overdracht - Aanstellen vastgoedcommissaris - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de definitieve oplevering. 

4. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanstellen onderhandelaar trage wegen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanstellen van een onderhandelaar in het dossier trage wegen.

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

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

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 17/12/2021 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
17/12/2021.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/287 rooien van 10 
populieren te Beerst - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/289 bouwen van 
zonevreemde ééngezinswoning met bijgebouw na sloop van bestaande woning te Vladslo - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/290 wijzigen van 
functie en opsplitsen van een woning tot handelsruimte en afzonderlijke woning te Diksmuide 
- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/314 exploiteren van 
een bemaling (voor het plaatsen van kelder), gelegen te Keiem - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/319 plaatsen 
bovengrondse propaangastank (2.100 l), gelegen te Sint-Jacobskapelle - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/334 exploiteren van 
een tijdelijke bemaling (voor het plaatsen van kelder), gelegen te Leke - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/250 bijstellen van 
een bestaande verkaveling te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/294 aanleggen van 
een zwembad of zwemvijver, gelegen te Woumen.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

15. Woonwinkel - Leegstand - Leegstandregister - Schrapping van panden - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een aantal panden te schrappen uit het leegstandsregister.

16. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - 11.11.11 - Toelagen Noodhulp - Goedkeuring.

De toelagen voor noodhulp worden toegekend.

17. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Kameroen - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Kameroen wordt goedgekeurd. 

18. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Burkina Faso, Sabou - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Burkina Faso wordt goedgekeurd. 

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker cultuur, erfgoed en evenementen - 
Openverklaring - Goedkeuring.

De functie wordt extern openverklaard.

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

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd burgerzaken - Verlengen sollicitatietermijn 
- Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst technisch beambte schoonmaak - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst ploegcoach schoonmaak stad - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijsten worden afgesloten.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst technisch assistent wegen - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met code 0896-4819-5561-4338

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0896481955614338


28. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst technisch assistent recyclagepark - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

29. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstellingen en personeelsbewegingen van het gemeentelijk 
basisonderwijs Klavertje vier met ingang van 01/09/2021 - Goedkeuring.

Goedkeuring van de aanstellingen en personeelsbewegingen van het gemeentelijk basisonderwijs 
Klavertje vier met ingang van 01/09/2021.

30. Evenementen - Aankopen - Rolstoelhelling - Lastenboek, kostenraming en lijst leveranciers - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

31. Financiële dienst - Algemeen - COVID-19 maatregelen - Terugbetaling verhuur 
ontmoetingscentra, CC Kruispunt en sportaccommodatie - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend tot terugbetaling van de kosten aan de huurders van 
ontmoetingscentra CC Kruispunt en sportaccommodatie die in het kader van de federale 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet konden plaatsvinden.

32. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op de bedrijfsvestigingen - 
Dienstjaar 2021 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

33. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op toeristische logies - Dienstjaar 2021. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

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

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

35. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2021. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2021 wordt goedgekeurd. 

36. 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.

37. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

38. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

39. Financiële dienst - Betalingsbevelen/boekingsprojecten - Ten laste name begrafeniskosten - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

40. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen
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De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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