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BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 08/02/2022

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop gronden 
Rijkswachtstraat - Aktename biedingen - Aanvaarding bod - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het bod voor de verkoop van een stuk grond in de 
Rijkswachtstraat.  

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop gronden 
Nieuwkapellestraat - Aktename biedingen - Aanvaarding bod - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het bod voor de verkoop van een stuk grond in de 
Nieuwkapellestraat. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wintertriatlon op 06/03/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

4. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein 2022-2023, 
externe aannemer - Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend om voor de dienstjaren 2022 en 2023 extra groen- en 
onkruidbeheer openbaar domein uit te besteden aan een externe groenaannemer. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Ontgraven, ontruimen, reinigen van graven in volle grond 
en grafkelders op diverse begraafplaatsen te Diksmuide door externe aannemer - 
Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de raamovereenkomst voor de dienstjaren 2022-2024. 
Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

6. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Renovatie stationsomgeving 3de fase - Mobipunt aan 
het station - Aanleg parking en fietstunnel in het kader van Masterplan Stationsomgeving - 
Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Het studiebureau heeft een uitvoeringsdossier uitgewerkt voor de aanleg van een parking en 
fietstunnel in kader van hun aanstelling voor de opwaardering van de stationsomgeving. Deze 
opdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. Openbare ruimte - Nutsleidingen - Ondergronds brengen elektriciteit Vladslostraat 16-18 - 
Offerte Fluvius - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ondergronds brengen van elektriciteit in de Vladslostraat 16-18. 

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vergunningen - Publieke doorgang tussen 
Kwadestraat en Alleyepad - Principieel akkoord. 

Er wordt een principieel akkoord gegeven voor het vestigen van een publieke doorgang tussen de 
Kwadestraat en het Alleyepad.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/261 exploiteren van 
een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (100 I.E.), gelegen te Nieuwkapelle - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/279 exploiteren van 
een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (27 I.E.) te Stuivekenskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/284 hernieuwen 
van een varkenshouderij, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/7 exploiteren van 
een tijdelijk vaccinatiecentrum, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

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

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/300 herbouwen van 
een woning na afbraak van de bestaande + functiewijziging naar wonen, gelegen te Vladslo - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Gecoro - Jaarverslag 2021 Gecoro – Aktename.

Er wordt akte genomen van het jaarverslag 2021 van de Gecoro. Dit dossier wordt ter aktename 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

16. Milieu - Openbare reiniging - Aankoop restafvalzakken IVVO - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van 60.000 witte restafvalzakken door de IVVO.

17. Preventie - Verslagen - Globaal preventieplan ter bevordering van het welzijn op het werk voor 
de periode 2021-2025 - Aktename stand van zaken jaaractieplan 2021 - Jaaractieplan 2022 en 
aanpassing globaal preventieplan ter bevordering van het welzijn op het werk voor de periode 
2021-2025 -Goedkeuring.

De aanpassing van het globaal preventieplan 2021-2025 en het jaaractieplan 2022 wordt goedgekeurd. 
Er wordt akte genomen van de stand van zaken van het jaaractieplan 2021.

18. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige informatiebeheer - Aktename proces-
verbaal.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Aktename proces-verbaal en 
openverklaring - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt de functie terug openverklaard.

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof en vervanging - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om ouderschapsverlof op te nemen. Het contract 
van de vervanger wordt verlengd met 1 maand.

21. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen

Twee burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijf-
plaats te achterhalen.

22. Basisonderwijs - Algemeen - Aanstelling losse medewerker voor de opvang en 
middagtoezichten vanaf 08/02/2022 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het aanstellen van een losse medewerker vanaf 08/02/2022.

23. Basisonderwijs - Algemeen - Evaluatiereglement gemeentelijke basisschool Klavertje Vier - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
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24. Sportdienst - Algemeen - Zwembad 'De Pluimen' - Organisatie zwemwedstrijden De Bruinvissen 
en organisaties van Trizer, 't Saam en de sportdienst - Sluiting zwembad - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend om het zwembad te sluiten voor deze wedstrijden en evenementen.

25. Sportdienst - Algemeen - Tewerkstelling losse medewerkers in het vrijwilligersstatuut - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de tewerkstelling van losse medewerkers als huismeesters binnen 
het vrijwilligersstatuut.

26. Toerisme - Algemeen - Toeristisch-recreatieve wateractiviteiten 2022 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het organiseren van toeristisch-recreatieve wateractiviteiten 2022.

27. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

28. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

29. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

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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