
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 30/08/2022

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Onderhoudswerken - Herstel personenlift bibliotheek - 
Offerte - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de offerte voor het herstel van de personenlift van de bibliotheek.

2. Openbare ruimte - Groenaanleg - IJzertoren parking - Subsidieovereenkomst heraanleg - 
Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de subsidieovereenkomst tussen de provincie en stad 
Diksmuide voor de heraanleg van de parking IJzertoren .

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

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

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

5. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/109 plaatsen van 
carport en tuinafsluiting, gelegen Rijkswachtstraat 76 te Diksmuide - Aanvrager Palaisy Boris - 
Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/25 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: regulariseren van verhardingen en de oprichting van een houten 
afsluitingswand, gelegen Portweg 12 te Vladslo - Aanvrager Debavark - Aktename besluit 
deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 20/07/2022.

7. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/82 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: exploiteren van een mestopslagplaats + herbouwen dierenkliniek, 
reliëfwijziging, aanleg mestvaalt en rooien bomen, gelegen Kuipers-/Moerestraat te Keiem - 
Aanvragers Dekeersschieter-Warendorff - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 04/08/2022.

8. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/177 verbouwen van 
een eengezinswoning, optimaliseren verharding en het bouwen van een vrijgesteld bijgebouw, 
gelegen Amphoek 10 te Esen - Aanvragers Van Mieghem Pieter en Shelley - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/106 uitbreiden van 
een akkerbouwbedrijf + bouwen van woning en berging na sloop van berging en 
functiewijziging van woning naar berging, gelegen Grote Beverdijkstraat 3 te Oudekapelle - 
Aanvragers Vanderwee-Vanblaere - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/114 wijzigen van 
functie van landbouw site naar zonevreemde site, gelegen Moerestraat 1 te Vladslo - Aanvrager 
Meyns Jonas - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt afgeleverd.
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11. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - 2022/149 het verbouwen van een loods tot 
opslagplaats + b&b, sloop woning, nieuw bouwen loods en appartement, gelegen Esenweg 128 
te Esen - Aanvragers Tommelein-Vandamme - Advies deputatie.

Er wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.

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

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

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

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

14. Personeelsdienst - Werving - Vacature omgevingsambtenaar milieu - Afsluiten 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

15. Personeelsdienst - Werving - Vacature coördinator wonen en leefomgeving - Afsluiting 
kandidaturenlijst - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten. 

16. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur gemeentelijk basisonderwijs - Aktename 
proces-verbaal en aanstelling - Goedkeuring.

De directeur gemeentelijke basisonderwijs wordt aangesteld voor schooljaar 2022-2023.

17. Personeelsdienst - Loopbaan - Afsluiting kandidaturenlijst TA begraafplaatsen - Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

18. Personeelsdienst - Loopbaan - Vacature diensthoofd organisatie - Afsluiting kandidaturenlijst - 
Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

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

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

21. Personeelsdienst - Loopbaan - Aktename ontslag - Goedkeuring.

Een medewerker wenst zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

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

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

23. Personeelsdienst - Weddebepaling - Medewerker burgerzaken - Aanstelling - Goedkeuring.

Er wordt een medewerker burgerzaken deeltijds aangesteld.

24. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Ontslag leerkracht piano - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ontslag van de leerkracht piano voor 22 uren/week.

25. Basisonderwijs - Leerkrachten - Voltijdse afwezigheid verminderde prestaties directie 
schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring.

De afwezigheid verminderde prestaties en zorgkrediet van de directie wordt goedgekeurd.

26. Jeugddienst - Algemeen - Ter beschikking stellen van oordoppen voor muziekevenementen 
door de jeugddienst - Wijziging - Goedkeuring.
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Er wordt goedkeuring verleend aan het gratis ter beschikking stellen van de resterende oordoppen 
door de jeugddienst voor de organisatoren van muziekevenementen.

27. Toerisme - Algemeen - Subsidieproject RTI - Optimalisatie toerismeonthaal - Lijst leveranciers - 
Goedkeuring.

Via de provinciale Recreatief Toeristische Impulsen (RTI) verkrijgen we 20.000 euro subsidie (50%) voor 
de optimalisatie van het toerismeonthaal. De lijst van aan te schrijven leveranciers wordt 
goedkeurd.

28. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op de kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Belastingjaar 2021 
kohierartikel 203.

Het bezwaarschrift van 23/05/2022 belastingjaar 2021 kohierartikel 203 wordt ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.

29. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op bedrijfsvestigingen - 
Belastingjaar 2021 kohierartikel 2413.

Het bezwaarschrift over de belasting op bedrijfsvestigingen over het dienstjaar 2021 kohierartikel 2413 
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 

30. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op tweede verblijven - 
Belastingjaar 2022 kohierartikel 329

Het bezwaarschrift over de belasting op tweede verblijven over het dienstjaar 2022 kohierartikel 29 
wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

31. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op de kostenloze verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanstelling raadsman - 
Goedkeuring.

Een raadsman wordt aangesteld om de belangen van de stad Diksmuide te verdedigen.

32. Financiële dienst - Belastingen - Bezwaarschriften - Belasting op masten en pylonen - 
Aanstelling raadsman - Goedkeuring.

Aanstelling van een raadsman inzake een verzoekschrift op tegenspraak. 

33. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de boekingsprojecten en de verkoopfacturen.

34. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

35. Verslag vorige zittingen - Goedkeuring.

Het verslag van de zittingen van 16/08 en 23/08/2022 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 4539-0768-4821-4198

https://app.esignflow.be/nl-be/code/4539076848214198


 

Handtekening(en)  
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