
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 01/02/2022

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Aanstelling vaststeller leegstand en tweede verblijf 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor aanstelling vaststeller leegstand en tweede verblijf

2. Coördinatie technische dienst - Overheidsopdrachten - Huur hoogwerkers 2022-2026 - Lijst 
leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de lijst van leveranciers.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Meerwerken - Goedkeuring. 

De meerwerken worden goedgekeurd. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren gemeentelijke basisschool Beerst - ereloon eindafrekening - Goedkeuring. 

Het ereloon eindafrekening wordt goedgekeurd.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Pastoriemolenstraat - 
Verkaveling Woonmaatschappij IJzer en Zee - Kosteloze overdracht - Aanstellen 
vastgoedcommissaris - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de kosteloze overdracht van gronden naar het openbaar 
domein en tot het aanstellen van een vastgoedcommissaris voor de opmaak van de ontwerpakte. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Bredene Koksijde Classic & Youngster Coast 
Challenge op 18/03/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

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

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

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Vraag tot schrapping - Weigering.

De risicogrond wordt niet geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/332 het bouwen van 
2 ééngezinswoningen, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/329 verbouwen van 
de woning, gelegen te Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/291 ophogen van 
een terrein met een volume van ± 2.900 m³ te Pervijze - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/292 bouwen van 
een veranda en regularisatie van de carport te Diksmuide - Afleveren gedeeltelijke vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/293 ophogen van 
een terrein met een volume van ± 750 m³ te Pervijze - Afleveren vergunning.
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De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/312 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het bouwen van een alleenstaande woning (aanpassing eerder 
vergunde woning) - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 20/01/2022.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/4 aktename voor 
het aspect milieu voor de gehele overdracht van een kippenhouderij, gelegen te Esen - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 20/01/2022.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/249 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 20/01/2022.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Gecoro - Verslag/advies Gecoro van 20/01/2022 - 
Aktename.

Er werd akte genomen van het verslag.

18. Duurzaamheid - Acties - Testkaravaan 2.0 kleine KMO’s - deelname en 
samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de deelname en aan de samenwerkingsovereenkomst 
met de Provincie West-Vlaanderen.

19. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Toekenning vergoeding wegens arbeidsongeval 
- Goedkeuring.

Er wordt een vergoeding wegens arbeidsongeval toegekend aan een medewerker.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent recyclagepark - Aktename proces-
verbaal en openverklaring - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt de functie terug openverklaard. 

21. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging 1/5 ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/5de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

22. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt verlengd.

23. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/11/2022.

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Uitvoeren van een zelfstandige activiteit in bijberoep - Toelating.

Een medewerker krijgt de toelating om zijn zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen.

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

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

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

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

27. Informaticadienst - Aankopen - iPads voor technische dienst - Goedkeuring factuur.

De factuur voor de aankoop van 7 iPads met toebehoren voor de technische dienst wordt 
goedgekeurd.

28. Informaticadienst - Aankopen - Afname IaaS resources en diensten van datacenter - 
Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 
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Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het dossier 'Afname IaaS resources en diensten nieuw 
datacenter' voor de duur van 4 jaar. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

29. Cultuurcentrum - Algemeen - Gunning overheidsopdracht: zaalverhuursoftware sociaal-
culturele infrastructuur - Stopzetting procedure - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de stopzetting van de overheidsopdracht zaalverhuursoftware.

30. Basisonderwijs - Algemeen - Aanstelling wijkwerker voor middagtoezichten en kinderopvang 
vanaf 01/02/2022 - Goedkeuring.

Een wijkwerker voor middagtoezichten en kinderopvang wordt aangesteld vanaf 01/02/2022.

31. Sportdienst - Aankopen - Sportcomplex De Pluimen - Plaatsing extra herhaalbord branddetectie 
in opdracht van Farys - Goedkeuring offerte.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte voor de plaatsing van een extra herhaalbord 
branddetectie in het sportcomplex De Pluimen.

32. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op reclamedragers zichtbaar van 
op de openbare weg - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

33. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op de kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2021 - 
Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

34. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren -Kohier belasting op de kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2022 - 
Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

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

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

36. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Budget - Kerkfabriek De Mokker - Budget dj 2022 - Akte.

Er werd akte genomen van het budjet dj 2022. Het dossier wordt voor aktename voorgelegd aan de 
gemeentraad.

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. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 25/01 en 28/01/2022 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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