
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 15/02/2022

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Agenda Raad: aankoop vrachtwagen dienst 
publieke ruimte - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

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

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Vaccinatiecentrum 'De Kupe' - Vaststelling. 

Het tijdelijk verkeersreglement wordt verlengd tot 30/04/2022.

3. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Vorderingsstaat 6 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 6.

4. Openbare ruimte - Aankopen - Zeshoekige columbariumnissen voor de begraafplaatsen van 
Leke - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en de levering wordt gegund.

5. Openbare ruimte - Openbare reiniging - Aankoop onkruidplukken voor de onkruidborstels 
dienstjaar 2022 - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

6. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract heraanleg voetpaden - Vorderingsstaten 9-12 - 
Goedkeuring.

De vorderingsstaten 9 tot en met 12 worden goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract herstel voetpaden - Vorderingsstaat 10 - 
Goedkeuring.

De vorderingsstaat 10 voor herstel voetpaden wordt goedgekeurd.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Gedeeltelijke overdracht - Goedkeuring.

Er wordt een verklaring afgeleverd over het niet aanwezig zijn van risicoactiviteit op een deel van het 
perceel. 

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/309 bouwen van 
een carport te Esen- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/341 splitsen van 
pand in 2 woonentiteiten te Pervijze - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/342 aanbrengen van 
publiciteit te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/343 slopen van een 
woning en het verbouwen van een woning te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/338 verbouwen van 
een zonevreemde woning te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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14. Milieu - Algemeen - Aanstellen van gewestelijke vaststellers gemeentelijk administratieve 
sancties - Principiële goedkeuring.

Het lokaal bestuur kan gewestelijke personeelsleden aanstellen in de zin van artikel 21 §1, 2° van de 
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Dit zijn gewestelijke 
personeelsleden die vaststellingen kunnen doen op overtredingen rond zwerfvuilproblematiek 
met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke administratieve sanctie.

15. Milieu - Openbare reiniging - Reorganisatie afvalbeleid interne diensten en verenigingen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de reorganisatie van het afvalbeleid voor interne diensten en 
verenigingen.

16. Personeelsdienst - Werving - Afsluiting kandidaturenlijst deskundige milieu en klimaat - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

17. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker cultuur-evenementen-erfgoed - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

18. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur gemeentelijk basisonderwijs 
- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige lokale economie - Aktename proces-verbaal 
- Openverklaring - Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal van deskundige lokale economie. De vacature wordt 
open verklaard.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature TA ratten-en exotenbestrijder - Interne openverklaring 
en vaststelling jury - Goedkeuring.

De vacature van TA ratten- en exotenbestrijder wordt intern open verklaard.

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker inventarisatie directie ruimte - Vaststelling 
jury - Goedkeuring.

De jury wordt vastgelegd.

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige milieu en klimaat - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De jury wordt vastgelegd.

23. Personeelsdienst - Werving - Gezamenlijke overheidsopdracht 'Hospitalisatieverzekering 2023-
2026' - Deelname en machtiging stad Ieper - Principiële goedkeuring.

Het voorstel om deel te nemen aan de overheidsopdracht 'Hospitalisatieverzekering 2023-2026' 
georganiseerd door de stad Ieper wordt principieel goedgekeurd. Dit punt wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Openverklaring vacature bode/magazijnier en vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De vacature wordt open verklaard en de selectiecommissie wordt vastgesteld.

26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aktename ontslag en openverklaring - Goedkeuring.

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. De functie van teamleider groen 
wordt openverklaard.
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27. Personeelsdienst - Loopbaan - Openverklaring vacature beleidsmedewerker financiën - 
Goedkeuring.

De vacature beleidsmedewerker financiën wordt open verklaard.

28. Lokale economie - Centrummanagement - Samenwerkingsovereenkomst POM Start&Go-
cadeaubonnen - Principiële goedkeuring.

De samenwerkingsovereenkomst wordt principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

29. Cultuurbeleid - Algemeen - UiTPAS - Akte evaluatie 2021 - Planning 2022 - Goedkeuring. 

De evaluatie 2021 en planning 2022 en verdere voor de UiTPAS worden goedgekeurd.

30. Cultuurcentrum - Algemeen - Gebruikersreglement sociaal-culturele infrastructuur - 
Reglementswijziging - Principiële goedkeuring. 

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

31. Cultuurcentrum - Algemeen - Aanstelling zaalverantwoordelijke OC Beerst en OC Esen - 
openverklaring - Goedkeuring.

De functies van zaalverantwoordelijke voor de ontmoetingscentra van Esen en Beerst worden 
openverklaard. 

32. Jeugddienst - Algemeen - Gebruikersreglement tijdelijke fuif- en evenementenzaal Polderhalle 
- Wijziging - Principiële goedkeuring.

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

33. Jeugddienst - Algemeen - Techniekacademie 2022 - Addendum overeenkomst - Principiële 
goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de wijziging in de organisatie van de Techniekacademie. 
Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

34. Toerisme - Algemeen - Trage Wegen, OKW en Herstelfonds 2022-2024 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

35. Evenementen - Algemeen - Buitenspeeldag op 20/04/2022 - Goedkeuring organisatie.

De Buitenspeeldag op 20/04/2022 op een afgesloten terrein Zonnestraal wordt goedgekeurd.

36. Evenementen - PR & protocol - Stedelijke recepties 2022 - Lastenboek, kostenraming, wijze van 
gunnen en lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend. 

37. Financiële dienst - Algemeen - Aanstelling beëdigde ambtenaar en aktename eedaflegging. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanstelling van een beëdigde ambtenaar. Er wordt akte 
genomen van de eedaflegging.

38. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

39. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

40. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

41. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 28/02/2022.

De dagorde van de gemeenteraad van 28/02/2022 wordt vastgesteld door het college.
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Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met code 7146-3362-9441-3575

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7146336294413575

		Marie Herman
	2022-02-17T08:53:48+0100
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Lies An Laridon
	2022-02-17T09:19:47+0100
	Stad Diksmuide
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




