
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 03/05/2022

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Biertafels voor uitlening - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van biertafels voor de dienst uitlening.

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Iron Boy en Girl op 25/05/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - BK Wielrennen op 26/06/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Brewerydub op 26-28/05/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

5. Openbare ruimte - Algemeen - Regeneratie voetbalterreinen 2022 - Goedkeuring afroep.

De werken worden goedgekeurd.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Regeneratie voetbalterreinen 2022-2024 - Gunning.

De werken worden gegund.

7. Openbare ruimte - Algemeen - Hof ter Bloemmolens - Immo Dixmuda nv - Aankoop standbeeld 
- Kosteloze overdracht - Ontwerpakte - Principiële goedkeuring.

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

8. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Vorderingsstaat 9 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 9.

9. Openbare ruimte - Groenaanleg - IJzertoren Parking - Heraanleg - Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend om de heraanleg van de parking IJzertoren te gunnen.

10. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Leveren van 2 klimklautertoestellen voor de 
speelterreinen van Leke en Woumen, dienstjaar 2022 - Gunning.

De opdracht wordt gegund.

11. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Maaien van wegbermen, oprapen en afvoeren van 
maaisel, dienstjaren 2022-2025, externe aannemer - Kostenraming, lastenboek en 
gunningwijze - Gunning. 

De werken worden gegund.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Zaak van de wegen - aanleggen 
nieuwe rijweg en riolering binnen een reeds vergunde verkaveling te Pervijze - Principiële 
goedkeuring.

Het voorstel wordt principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.
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15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Inventarisatie risicogrond gelegen te 
Diksmuide - Vraag tot schrapping - Goedkeuring.

De risicogrond wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris. 

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 06/05/2022 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
06/05/2022.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/358 wijzigen van 
het reliëf met een volume van 1.726 m³ te Leke- Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/362 exploiteren van 
2 hoogspanningscabines en een tijdelijke bronbemaling + slopen bedrijfsgebouw en oprichten 
bedrijfsverzamelgebouw te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/378 vervangen 
landbouwbedrijfswoning met toevoeging van een veeartspraktijk te Esen- Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/51 regulariseren 
van bestaande paardenstallen + afbraak veranda + afbraak afdak te Nieuwkapelle- Afleveren 
gedeeltelijke vergunning.

De vergunning wordt gedeeltelijk verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/62 regulariseren 
voor het inrichten van 4 studio's in 2 voorziene appartementen te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt vergund.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/28 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het uitbreiden en wijzigen van een kunststofverwerkend bedrijf + 
herinrichten stapelblokken (regularisatie), oprichten muur en plaatsen nieuw transfolokaal - 
Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 21/04/2022.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/303 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het slopen evenementenhal ‘de Boterhalle’ en opbreken omliggende 
terreinverhardingen - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 21/04/2022.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/55 exploiteren van 
een nieuwe elektriciteitscabine te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

25. Duurzaamheid - Algemeen - Burgemeestersconvenant 2030 - Actielijsten - Goedkeuring.

De opdracht “Opmaak van het klimaatplan 2030 (SECAP) in het kader van het Burgemeesters-
convenant voor Klimaat en Energie” werd door de stad toevertrouwd aan de WVI in toepassing 
van in-house-toewijzing. Via deze beslissing wordt er goedkeuring gegeven aan de actielijsten in 
het kader van dit burgemeestersconvenant.

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

Het arbeidsongeval van een medewerker wordt afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
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27. Personeelsdienst - Algemeen - Arbeidsongeval - Weigering.

Het ongeval van een medewerker wordt niet erkend als arbeidsongeval door de verzekerings-
maatschappij.

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

Er wordt afgestemd over het aantal jobstudenten in 2022 en de procedure wordt bepaald.

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent recyclagepark - Openverklaring - 
Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt de functie terug openverklaard. 

30. Personeelsdienst - Werving - Vacature ratten- en exotenbestrijder- Aktename proces-verbaal 
en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

31. Personeelsdienst - Werving - Vacature bode/magazijnier - Aktename proces-verbaal en 
aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

32. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Buitenschoolse opvang en activiteit - Verlenging 
arbeidsovereenkomst leerkracht beeldatelier - Goedkeuring.

Een medewerker wordt aangesteld om de buitenschoolse activiteit van beeldatelier te begeleiden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. Secretariaat - Intercommunales - IVVO - Algemene Vergadering op 15/06/2022 - Principiële 
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

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

40. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Cevi vzw - Algemene Vergadering op 20/05/2022 - 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering en het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

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

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

42. Informaticadienst - Aankopen - Afname Office365 licenties raamcontract Aalter (LB365) - 
Goedkeuring offerte.
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De offerte voor de afname van Office365 licenties via het raamcontract van stad Aalter (LB365) wordt 
goedgekeurd.

43. Cultuurcentrum - Algemeen - Zaalverhuursoftware - Kostenraming, prijsvraag, lijst leveranciers 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de prijsvraag en lijst leveranciers voor de zaalverhuursoftware.

44. Cultuurcentrum - Algemeen - Subsidies cultuur 2021-2022 - Principiële goedkeuring.

De subsidies voor de culturele verenigingen worden principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

45. Kunstonderwijs - Algemeen - Academiereglement Kadens - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend om het academiereglement 2021 van Kadens aan te passen 
vanaf 01/06/2022. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

46. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie Roefel 2022 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van Roefel 2022.

47. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie blokkot examenperiode en herexamenperiode 2022 - 
Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie van stille studeerplaatsen voor studenten tijdens de 
examenperiode en de herexamenperiode.

48. Jeugddienst - Drugsoverlegplatform - Uitbetaling subsidie drugs- en alcoholpreventie op 
feesten, fuiven en festiviteiten - Pascha Party 2022 - Goedkeuring. 

De subsidies worden toegekend.

49. Toerisme - Algemeen - Drukwerk toeristische brochure 2022 - Gunning.

Het drukwerk voor de toeristische brochure 2022 wordt gegund.

50. Financiële dienst - Algemeen - Verkoop brandhout - Gunning.

De 2 loten brandhout worden gegund.

51. Financiële dienst - Algemeen - Faillissement Petillion - Werf Heernisse - Voorstel curatele - 
Goedkeuring.

Het voorstel van de curatele wordt aanvaard.

52. 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.

53. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen - Belastingjaar 2021 kohierartikel 18.

Het bezwaarschrift over de belasting op leegstaande woningen en gebouwen over het dienstjaar 2021 
kohierartikel 18 wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

54. Financiële dienst - Jaarrekening 2021 - Principiële goedkeuring.

Er wordt een principiële goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2021 van één Diksmuide. Het 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

55. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

56. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbons - Goedkeuring.

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

57. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.
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Het verslag van de zittingen van 12/04, 19/04 en 26/04/2022 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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