
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 10/05/2022

1. Milieudienst - Algemeen - Bosuitbreidingsmogelijkheden Diksmuide - Brief van het Agentschap 
Natuur en Bos - Aktename. 

Er wordt akte genomen van de brief van ANB omtrent de bosuitbreidingsmogelijkheden in Diksmuide 
waarbij de realisatie van een Esenbroekbos niet past binnen de beleidsdoelstellingen van de 
bevoegde Minister. ANB stelt andere alternatieven voor. Deze brief wordt voor aktename 
voorgelegd aan de raad. 

2. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Ondersteuning in advisering 
omgevingsvergunningen - Goedkeuring en gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opdracht en gunning voor ondersteuning in advisering 
omgevingsvergunningen.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouw van 
evenementenhal en parkeergarages - Aanbestedingsdossier sloop - Bestek, raming, wijze van 
gunnen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het aanbestedingsdossier sloop, de raming en de wijze 
van gunnen.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Bouw van 
evenementenhal en parkeergarages - Ontwerp - Principiële goedkeuring.

Het ontwerp van de evenementenhal wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Feniks op 25/05/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

6. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Resterende werken schoolomgeving Esenplein en 
diverse kleine wegenwerken - Aanneming Verkinderen nv - Definitieve oplevering - 
Goedkeuring.

Het proces-verbaal van definitieve oplevering wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Mobipunt aan het station - 
Samenwerkingsovereenkomst- Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring gevraagd aan de samenwerkingsovereenkomst voor het mobipunt 
aan het station. Deze opdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

8. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Agenda Raad: Aanleg fietspad Diksmuide-Esen N35 - 
Samenwerkingsovereenkomst aanleg tussen de provincie West-Vlaanderen, Infrabel en de stad 
Diksmuide - Principiële goedkeuring.

Er werd principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, 
Infrabel en de stad Diksmuide voor de aanleg van een fietspad Diksmuide-Esen N35. 

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Projectvergadering 't Saam - 3de 
belanghebbenden - Goedkeuring uitnodiging.

Er wordt goedkeuring verleend om 3de belanghebbenden uit te nodigen voor de projectvergadering.

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/370 plaatsen van 2 
pilaren en vervangen van waterdoorlatende verharding door niet-waterdoorlatende 
verharding, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/66 inrichten van een 
bijkomende studio in gebouw met 2 verblijfseenheden en restaurant te Diksmuide - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/376 hernieuwen en 
wijzigen van een rundveehouderij te Beerst - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/111 exploiteren van 
een traiteurzaak te Diksmuide - Aktename.

Er wordt akte genomen van de melding.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/379 bouwen van 
een eengezinswoning na afbraak bestaande bebouwing + functiewijziging van bedrijfswoning 
naar zonevreemde woning, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/126 stopzetten van 
een standaardgarage te Vladslo - Aktename

Er wordt akte genomen van de melding.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/138 overdracht van 
een rundveebedrijf, gelegen te Pervijze - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/140 stopzetten van 
vaccinatiecentrum te Diksmuide - Aktename

Er wordt akte genomen van de melding.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/377 verkavelen: 
voorzien van een nieuw bouwlot, gelegen te Pervijze - Weigering.

De vergunning wordt geweigerd.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

22. Preventie - Verslagen - Maandverslag maart 2022 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.

Het maandverslag preventie IDPBW van maart 2022 wordt goedgekeurd en er wordt akte genomen 
van de risico's.

23. Personeelsdienst - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke archiefdienst 
met de dienstverlenende vereniging Westhoek - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

24. Personeelsdienst - Werving - Vacature jobstudenten redder - Aanstelling - Goedkeuring.

Binnen de sportdienst worden jobstudenten aangesteld.

25. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Verlenging - 
Goedkeuring.
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De sollicitatietermijn wordt verlengd. 

26. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Verlengen sollicitatietermijn - 
Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

27. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige lokale economie - Afsluiten kandidaturenlijst 
- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

28. Personeelsdienst - Werving - Openverklaring vacature teamleider schoonmaak -Goedkeuring.

De functie wordt open verklaard. 

29. Personeelsdienst - Werving - Vacature ploegcoach schoonmaak stad - Verlengen 
sollicitatietermijn - Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd.

30. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt verlengd gedurende 3 maanden.

31. Personeelsdienst - Loopbaan - Vacature teamleider afvalbeheer - Verlenging sollicitatietermijn 
- Goedkeuring.

De sollicitatietermijn wordt verlengd. 

32. Personeelsdienst - Loopbaan - Vacature TA groen (werfreserve) - Afsluiting kandidaturenlijst en 
vaststelling jury - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten en de jury vastgelegd.

33. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst TA begraafplaatsen en vaststelling 
jury - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten en de jury wordt vastgelegd.

34. Personeelsdienst - Loopbaan - Vacature bibliothecaris - Afsluiting kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

35. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag loopbaanonderbreking wegens medische bijstand - 
Goedkeuring.

Een medewerker krijgt de goedkeuring om loopbaanonderbreking wegens medische bijstand op te 
nemen.

36. Secretariaat - Intercommunales - TMVW ov - Jaarvergadering op 17/06/2022 - Vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger en principiële goedkeuring agenda.

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

37. Secretariaat - Intercommunales - Dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek - Algemene 
vergadering op 22/06/2022 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en agenda - Principiële 
goedkeuring. 

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

38. Secretariaat - Vertegenwoordigers - De Lijn - Algemene Vergadering op 31/05/2022 om 14 uur 
- Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 31/05/2022 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

39. Secretariaat - Vertegenwoordigers - VVOG vzw - Algemene Vergadering op 02/06/2022 om 10 
uur - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 
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Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 02/06/2022 en het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

40. Gemeentelijke administratieve sancties - Algemeen - Algemeen reglement op de gemeentelijke 
administratieve sancties - Principiële goedkeuring. 

Aan het huidig GAS-reglement wordt een titel VII Identificatie via nummerplaten met artikel 58 bis- 
meldingsplicht identiteit toegevoegd inzake de aansprakelijkheid van de houders van een 
nummerplaat in kader van zwerfvuil. Dit wordt toegevoegd aan het algemeen deel van het GAS-
reglement binnen de politiezone Polder. Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

41. Organisatiebeheersing - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het jaarrapport organisatiebeheersing 2021. 

42. Cultuurcentrum - Algemeen - Projectsubsidies socio-culturele verenigingen 2022-2023 - 
Principiële goedkeuring.

De ingediende projectsubsidies van de socio-culturele verenigingen werden principieel goedgekeurd. 
Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

43. Basisonderwijs - Aankopen - Schoolmateriaal en didactisch materiaal - Lastenboek, 
kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Het lastenboek, de kostenraming en de wijze van gunnen voor de aankoop van schoolmateriaal en 
didactisch materiaal worden principieel goedgekeurd. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

44. Basisonderwijs - Aankopen - Leveren van warme maaltijden voor de gemeentelijke basisschool 
en de dorpsrestaurants' - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële 
goedkeuring.

Het lastenboek, de kostenraming en de wijze van gunnen voor het leveren van warme maaltijden voor 
de gemeentelijke basisschool en de dorpsrestaurants worden principieel goedgekeurd. Dit 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

45. Sportdienst - Algemeen - Mivos - Jaarverslag met rekening 2021 - Jaarprogramma met budget 
2022 - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2021 en het budget 2022 van Mivos, 
de burensportdienst waarvan Diksmuide lid is.

46. Sportdienst - Aankopen - Sportsite De Pluimen - Herstelling lage omheining 
hoofdvoetbalterrein KSVD door Farys - Goedkeuring offerte.

Er wordt goedkeuring verleend aan offerte voor de herstelling van de lage omheining van het 
kunstgrasveld 1 - Hoofdveld KSVD.

47. Jeugddienst - Algemeen - Proefproject kinderopvang op woensdagnamiddag - Gunning.

De partner die zal instaan voor de woensdagnamiddagopvang tijdens schooljaar 2022-2023 wordt 
toegewezen. 

48. Toerisme - Algemeen - Relance oproepen Toerisme Vlaanderen 2023-2024 - Subsidieaanvragen 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de subsidieaanvragen in het kader de Relance oproepen Toerisme 
Vlaanderen 2023-2024.

49. 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.

50. Financiële dienst - Kerkfabrieken - Jaarrekening - Agenda Raad: Kerkfabriek De Mokker - 
Jaarrekening dj 2021 - Advies.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen.
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51. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

52. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

53. Verslag vorige zitting - Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

54. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 23/05/2022.

De dagorde van de gemeenteraad van 23/05/2022 wordt vastgesteld door het college.

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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