
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 28/06/2022

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Levering milieuverantwoorde 
schoonmaakmiddelen en -materialen - Prijsstijgingen - Goedkeuring.

De opgelegde prijsstijgingen worden goedgekeurd.

2. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Muzikale Dinsdagen 2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wijkfeest Jules Valckenaerestraat op 30/07/2022 
- Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

4. Openbare ruimte - Algemeen - Winterdienst - Strooizout dienstjaar 2022-2023 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de reservatie van strooizout voor dienstjaar 2022-2023.

5. Openbare ruimte - Algemeen - Fietspad Rousdammestraat - Vorderingsstaat 11 - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaat 11.

6. Openbare ruimte - Algemeen - Aanleg fietssuggestiestroken centrum Diksmuide - Vrijgave 
tweede helft van de borgtocht - Goedkeuring.

De vrijgave van de tweede helft van de borgtocht wordt goedgekeurd.

7. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg fietspad N302 - vorderingsstaat 1 en 2 – 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de vorderingsstaten 1 en 2.

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 - Ontwerp PAS en ontwerp 
plan-MER - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbare onderzoek wordt gesloten.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/50 bouwen van een 
appartementsgebouw (11 appartementen) na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te 
Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd.

11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/96 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: het herinrichten van de Frontzate - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 09/06/2022.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/340 exploiteren van 
een bedrijf voor de productie van pralines en ijs + slopen en herbouwen van een atelier met 
verkooppunt, gelegen te Diksmuide - Advies deputatie.

Er wordt ongunstig geadviseerd.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/285 exploiteren van 
een distributiecabine (transformator) gelegen te Diksmuide - Advies deputatie.

Er wordt gedeeltelijk en onder voorwaarden geadviseerd.
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14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/70 wijzigen van het 
reliëf te Keiem - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

15. Woonwinkel - Leegstand - Beoordeling bezwaarschriften van panden opgenomen in het 
leegstandsregister. 

Tegen de opname in het leegstandsregister kan er binnen een termijn van 30 dagen bezwaar ingediend 
worden. Het college doet uitspraak over dit bezwaar en betekent zijn beslissing aan de indiener 
ervan.

16. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent recyclagepark - Aktename proces-
verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een medewerker aangesteld. 

17. Personeelsdienst - Werving - Vacature deskundige informatiebeheer - Aktename proces-
verbaal.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal van deskundige informatiebeheer.

18. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent begraafplaatsen - Openverklaring - 
Goedkeuring.

De functie wordt open verklaard. 

19. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent groen - Aktename pv + openverkaring 
- Goedkeuring.

De functie wordt open verklaard. 

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging 1/10 ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Een medewerker verkrijgt 1/10de onderbreking van de prestaties in het kader van ouderschapsverlof.

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

Er wordt goedkeuring verleend aan het pensioen van een medewerker met ingang van 01/05/2023.

22. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Publilec cvba - Buitengewone algemene vergadering op 
23/06/2022 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda - Bekrachtiging.

De vaststelling van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Publilec op 23/06/2022 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt bekrachtigd. 

23. Lokale economie - Algemeen - Project Leerecosysteem voor de Westhoek - Goedkeuring.

De deelname aan het project 'Leerecosysteem voor de Westhoek' wordt goedgekeurd.

24. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Zomerkermis - Contracten 2022 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de contracten 2022 voor de Diksmuidse Zomerkermis.

25. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels - Dienstjaar 
2021. 

Het kohier van belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor 
2021 wordt goedgekeurd. 

26. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op de bedrijfsvestigingen - 
Dienstjaar 2021 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

27. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Kohier belasting op de bedrijfsvestigingen - 
Dienstjaar 2020 - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring.
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Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

28. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

29. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

30. 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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