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College van Burgemeester en Schepenen 

09/04/2019 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: 

 

 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 

3.  Gemeenteraadszitting van 18 april 2019 - voorstel agendapunten. 

4.  Gemeentepersoneel, aanwerving van een beleidsmedewerker A1a-A3a in contractueel verband bij de dienst 

beleidsondersteuning - aanstelling op proef. 

5.  Media Books nv - goedkeuring prijsofferte inlassing gemeentelijke info in De Klapper. 

6.  Gemeentepersoneel - Decramer Magali, in disponibiliteitstelling wegens ziekte. 

7.  Gemeentelijke technische dienst - goedkeuring prijsofferte aankoop trapladder. 

Mens 
8.  Kerkfabriek Sint-Pieter, Lo - administratief toezicht zitting kerkraad 26 februari 2019. 

9.  Centraal Kerkbestuur - administratief toezicht vergadering 28 maart 2019. 

10.  Kermis Lo 2019 - toewijzing standplaatsen. 

11.  Masterplan publieke gebouwen en functies, aanpassingswerken op de site voormalige gemeenteschool en 

brandweerkazerne in de Ieperstraat, perceel 2, nieuwbouw - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige 

oplevering. 

12.  Firma Covemaeker, verbouwingswerken Pollinkhovestraat 9 - toelating gebruik elektriciteit OC Concorde. 

13.  Gezinsbond Reninge, kinderanimatie paaseierenraap - toelating gebruik terrein speelplein Reninge op 20 

april 2019. 

14.  Gemeentelijke jeugddienst - aankoop materialen speelpleinwerking Reninge-Noordschote. 

15.  Mayors for Peace - goedkeuring financiële bijdrage en samenwerkingsvoorstel. 

16.  Vzw CZD. Sint-Vincentius - voorafgaande vergunning lokaal dienstencentrum. 

17.  Vierdaagse van de IJzer vzw - goedkeuring gemeentelijke bijdrage. 

18.  VVV Lo-Reninge - toelating gebruik gemeentelijke infoborden. 

Ruimte 
19.  I.V.V.O., opdrachthoudende vereniging - intentieverklaring verdere participatie. 

20.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Clamarastraat 8 - OMV_2018156629 - 

vaststelling. 

21.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Hullebrugweg 6 - OMV_2018108671 - 

vaststelling. 

Veiligheid 
22.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen met het oog op het voorkomen van illegale 

verkenningen ingevolge de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally ingericht door de vzw Super 

Stage op 29 juni 2019. 

23.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen met het oog op het inrichten van verboden 

zones n.a.v. de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally ingericht door de vzw Super Stage op 29 

juni 2019.  

24.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de rommelmarkt te Lo op 23 juni 

2019. 

25.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de kermis te Lo op 23 juni 2019.  

26.  Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de rommelmarkt te Reninge op 02 

juni 2019. 
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27.  Gemeentelijke administratie - aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker in contractueel 

verband voor 19/38 prestaties. 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


