
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 21/06/2022

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Patrimoniumtransacties - Verkoop gronden - Kadastraal 
gelegen 13de afdeling sectie C perceel nummers 272/02 en 272/03C - Verkoopsvoorwaarden - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de eenvormige verkoopsvoorwaarden voor online 
verkoop op Biddit. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud sportvelden 2022, externe aannemer - 
Vorderingsstaat 1 - Goedkeuring.

De vorderingsstaat 1 voor grasonderhoud sportvelden wordt goedgekeurd.

3. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Vernietigingsverzoek RvVB - 
Aanstellen raadsman - Goedkeuring.

Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van de stad Diksmuide te verdedigen aangaande 
een verzoek tot vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van het Besluit van de 
Gewestelijke Omgevingsambtenaar tot verlening van de omgevingsvergunning 'Diksmuide 
Stationsomgeving - Mobipunt - Bouwen fietstunnel' (OMV_2021074466).

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 28/06/2022 - Aktename.

Er wordt akte genomen van de zitting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op 
28/06/2022.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/53 wijzigen 
bestemming van bedrijfswoning naar zonevreemde woning te Vladslo - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/64 verbreden van 
de oprit te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/81 plaatsen van een 
veranda te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/286 realiseren van 
een woonproject: vestingspark en tuinwijk: 60 appartementen, gespreid over 1-, 2-, 3 
slaapkamerappartementen, gelegen te Diksmuide - Advies deputatie.

Er wordt gedeeltelijk en onder voorwaarden geadviseerd.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/108 aanbrengen van 
spuitkurk te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend.
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12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/155 het aanpassen 
van de oprit, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

13. Preventie - Verslagen - Maandverslagen april en mei 2022 in toepassing van de welzijnswet - 
Goedkeuring en aktename risico's.

De maandverslagen preventie IDPBW van april en mei 2022 worden goedgekeurd en er wordt akte 
genomen van de risico's.

14. Personeelsdienst - Algemeen - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

15. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiairs 'De Katrol' - Goedkeuring.

Stagiairs krijgen de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

16. Personeelsdienst - Algemeen - Aanpassen arbeidsreglement - Bijlage aanvraag steunzolen voor 
veiligheidsschoenen - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan een bijlage aan het arbeidsreglement over het 
vergoeden van steunzolen voor veiligheidsschoenen. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

17. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit 
recyclagepark - Wijziging jury - Goedkeuring.

De jury wordt gewijzigd.

18. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider afvalbeheer - Wijziging jury - Goedkeuring.

De jury wordt gewijzigd.

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Wijziging jury - Goedkeuring.

De jury wordt gewijzigd.

20. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker dienst organisatie- Aktename proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

21. Personeelsdienst - Werving - Vacature diensthoofd organisatie - Aktename intrekking 
kandidatuur en openverklaring - Goedkeuring.

De kandidaat haakt af, waardoor er geen kandidaten meer zijn en de functie terug wordt open 
verklaard. 

22. Personeelsdienst - Werving - Vacature medewerker burgerzaken - Openverklaring en 
ambtshalve herplaatsing - Goedkeuring.

Na de interne personeelsmobiliteit van de medewerker burgerzaken wordt deze functie open 
verklaard en wordt een ambtshalve herplaatsing goedgekeurd.

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

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

24. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging loopbaanvermindering wegens medische bijstand - 
Goedkeuring.

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

25. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt vermindering van de prestaties met 1/5de in het kader van Vlaams 
zorgkrediet.
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26. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte - Weigering.

De aanvraag tot schadeloosstelling wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

27. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

De verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

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

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

29. Personeelsdienst - Loopbaan - Buitenschoolse opvang en activiteit - Aanstelling leerkracht 
beeldatelier - Goedkeuring.

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

30. Secretariaat - Algemeen - Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst DienstVerlenende 
Vereniging Westhoek - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel om in te stappen in een intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst in de schoot van de dienstverlenende vereniging Westhoek.

31. Secretariaat - Algemeen - Agenda raad: Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad - 
Aanpassing - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het aangepaste huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad.

32. Secretariaat - Intercommunales - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Tweede Algemene 
Vergadering - Aktename.

Op 08/06/2022 werd het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet bereikt en kon de 
vergadering niet geldig beraadslagen. Conform artikel 34 van de statuten dient een tweede 
Algemene Vergadering binnen de 14 dagen bijeengeroepen te worden om geldig te kunnen 
beslissen over de agendapunten. Daarom wordt er een tweede Algemene Vergadering schriftelijk 
gehouden met dezelfde agenda.

33. Burgerlijke stand en bevolking - Algemeen - Ambtshalve afschrijvingen - R. Abromavicius, V. 
Ezerskis, M. Kaleinikovas, T. Cseh, C. Potop, R. Ferrar, A. Gindac en R. Stelingis - Goedkeuring.

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

34. Informaticadienst - Aankopen - Digisprong - Aankoop laptops derde graad basisonderwijs - 
Kostenraming, lastenboek en gunningwijze - Principiële goedkeuring. 

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het dossier Digisprong - Aankoop laptops derde graad 
basisonderwijs. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

35. Informaticadienst - Aankopen - Implementatie netwerkhardware - Goedkeuring lijst 
leveranciers en gunningswijze.

De lijst leveranciers en gunningswijze worden goedgekeurd.

36. Lokale economie - Centrummanagement - Aanvraag seizoensterrasvergunning en uitbreiding 
terrasvergunning naar aanleiding van evenementen X-Kwisit - Goedkeuring.

Er werd goedkeuring verleend aan de seizoensterrasvergunning en aan de uitbreiding 
terrasvergunning naar aanleiding van evenementen. 

37. Lokale economie - Aankopen - Dranken lokaal bestuur Diksmuide - Overheidsopdracht voor 
leveringen - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen – Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring gevraagd om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop 
van dranken voor het lokaal bestuur Diksmuide. Daarnaast wordt principiële goedkeuring 
gevraagd voor het lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen. Deze materie wordt nadien ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad. 
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38. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties - 
Goedkeuring.

De leerkracht muzikale en culturele vorming krijgt afwezigheid voor verminderde prestaties 
toegekend. 

39. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

40. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

41. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van de vorige zitting.

42. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 04/07/2022.

De dagorde van de gemeenteraad van 04/07/2022 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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