
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 25/01/2022

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering milieuverantwoorde 
schoonmaakmiddelen en -materialen - Gunning.

De levering wordt gegund.

2. Openbare ruimte - Algemeen - Kandelaberen van platanen langs de centrumstraten in Keiem 
door een externe groenaannemer - Goedkeuring en gunning.

Het kandelaberen van platanen langs de centrumstraten in Keiem wordt goedgekeurd en gegund.

3. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop materiaal voor publieke ruimte - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

4. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop veegmachine volume 2 m³ - Vrijgave borg -
Goedkeuring.

De vrijgave van de borg wordt goedgekeurd.

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 - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 28/01/2022 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
28/01/2022.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 01/02/2022 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
01/02/2022.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/316 uitbreiden van 
een supermarkt met slagerij + aanpassen supermarkt en parking te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/333 afbreken en 
nieuw bouwen van bijgebouw, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Intrekken aanvraag.

De intrekking van het arbeidsongeval door een medewerker wordt aanvaard.

12. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.

Een stagiair krijgt de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

13. Personeelsdienst - Werving - Jobstudenten toerisme 2022 - Goedkeuring.

Er wordt afgestemd over het aantal jobstudenten in 2022 en de procedure wordt bepaald.
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14. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd burgerzaken - Wijziging selectiecommissie - 
Goedkeuring.

De selectiecommissie voor de selectie van diensthoofd burgerzaken wordt gewijzigd.

15. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent magazijn - Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

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

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd.

17. Personeelsdienst - Loopbaan - Openverklaring ploegcoach schoonmaak stad - Goedkeuring.

De vacature ploegcoach schoonmaak stad wordt openverklaard.

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

Een medewerker vraagt loopbaanvermindering medische bijstand aan.

19. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld rekening houdend met relevante privé-ervaring.

20. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Afstand grondvergunning - Aktename.

Er wordt akte genomen van 2 aanvragen tot afstand van een concessie op de begraafplaatsen.

21. Informaticadienst - Algemeen - Administratief Centrum - Indoorbereik Proximus - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte van Proximus voor de installatie voor 
netwerkverbetering binnen het administratief centrum.

22. Cultuurbeleid - Algemeen - IGS CO IJzervallei - Aktename jaarverslag 21 - Projecten 22.

Er wordt akte genomen van het jaarverslag 21 van IGS CO IJzervallei en de projecten voor 2022 (lokale 
invulling Erfgoeddag 22 en Beschreven Land 22).

23. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

24. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

25. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

26. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

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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