
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 08/03/2022

1. Coördinatie technische dienst - Overheidsopdrachten - Huur hoogwerkers 2022-2026 - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de gunning van de opdracht.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Controle en aanvulling EHBO-koffers - 
Goedkeuring

Er wordt goedkeuring verleend aan de controle en aanvulling van alle EHBO-koffers.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Renovatie stadhuis - 
Lot 3: Interieur - Vrijgave borg - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vrijgave borg.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Woumenweg - Verkoop 
percelen, gelegen Diksmuide 8ste afdeling, sectie A nummers 367g, 367h en deel van 
perceelnummer 368p - Procedure - Principiële goedkeuring.

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

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Site IJzertoren - Kosteloze 
overdracht - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van 
onroerend goed. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop grond openbaar 
domein Blandijnstraat - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de verkoop van een stuk openbaar 
domein in de Blandijnstraat. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop deel gronden van 
openbaar domein De Royaertstraat - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de ontwerpakte voor de verkoop van een stuk openbaar 
domein in de De Royaertstraat. 

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

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

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/321 bouwen van 
een halfopen woning en bijgebouw na afbraak bestaande bebouwing te Diksmuide – Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt afgeleverd.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/3 rooien van 2 
bomen te Lampernisse - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/348 wijzigen functie 
'wonen' naar 'kantoor' op de tweede verdieping te Diksmuide - Afleveren vergunning.
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De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/324 verbouwen met 
functiewijziging van handelsruimte tot 2 appartementen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/350 regulariseren 
van een carport, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/5 hernieuwen, 
wijzigen en uitbreiden van een melkveebedrijf + 2 bestaande loodsen slopen en nieuwe loods 
herbouwen, regulariseren afbraak landbouwgebouw, renoveren schuur en uitbreiden van een 
openwaterput met wadi gelegen te Beerst - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/27 exploiteren van 
een tijdelijke bemaling voor het bouwen van een ééngezinwoning met dokterspraktijk met een 
gedeeltelijke onderkeldering, gelegen te Diksmuide - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/273 uitbreiden en 
wijzigen van een varkenshouderij en tuinbouwbedrijf + plaatsen vaste serres, watertank, en 
wkk, plaatsen en regulariseren van frigo's, verwijderen watertank, uitbreiden waterput en 
nivelleren terrein - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 17/02/2022.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/128 bouwen 
tijdelijk verblijf voor seizoenarbeiders - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 24/02/2022.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Inname 
standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

21. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

22. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

24. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring.

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

25. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten en aanstellen jobstudenten toerisme (veerdienst) 2022 
- Goedkeuring.

Er worden jobstudenten veerdienst aangesteld.
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26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag zorgkrediet - Goedkeuring.

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

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan een medewerker om ouderschapsverlof op te nemen.

28. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de toelating om onbetaald verlof op te nemen.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/05/2022.

30. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen.

4 burgers worden ambtshalve afgeschreven omdat het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats 
te achterhalen.

31. Informaticadienst - Aankopen - Toetreding raamcontract opdrachtencentrale gemeente Aalter 
'Project LB365 (vervolgtraject 'Generieke componenten voor Vlaamse gemeenten')' en 
goedkeuren afname licenties op basis van gunning perceel 8 (softwarelicenties en beheer) uit 
dit raamcontract - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de toetreding tot het raamcontract LB365 en de afname 
van licenties op basis van gunning perceel 8 uit dit raamcontract. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

32. Lokale economie - Centrummanagement - Hernieuwing seizoensterrassen - Goedkeuring.

De hernieuwingen werden goedgekeurd.

33. Lokale economie - Centrummanagement - EFRO project KI:SS WEST - Engagementsverklaring 
tot hernieuwing deelname handelaarsacties - Goedkeuring.

De engagementsverklaring wordt goedgekeurd.

34. Lokale economie - Centrummanagement - Afwijking zondagsrust – Goedkeuring.

De afwijking van de zondagsrust wordt goedgekeurd.

35. Sportdienst - Acties - Regionale stappenclash - Organisatie externe en interne stappenclash - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

36. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie blokkot paasvakantie - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van stille studeerplaatsen voor studenten tijdens de 
paasvakantie volgens de federale maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.

37. Toerisme - Toerisme - Drukwerk plooifolders Toerisme - Gunning.

De gunning werd toegekend.

38. Financiële dienst - Algemeen - Werkingstoelage S-Divisie TMVW 2021 - Principiële goedkeuring.

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

39. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de tweede verblijven - Dienstjaar 2022. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

40. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op toeristische logies - Dienstjaar 2022. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.
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41. Financiële dienst - Oninvorderbare inkomsten - Oninbaar verklaren openstaande fiscale en niet-
fiscale vorderingen - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

42. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

43. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

44. Verslag vorige zitting - 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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