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College van Burgemeester en Schepenen 

24/06/2019 

 

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 04 juli 2019 - voorstel agendapunten. 

4.  Kone Belgium nv, vervangen drukknop administratief centrum - goedkeuring prijsofferte. 

5.  Interlokale vereniging burensportdienst VISO - deelname provinciale sportdag voor gemeentepersoneel op 

12 september 2019. 

6.  Gemeentepersoneel - bevordering van 5 betrekkingen in de functie D1-D3, technisch assistent openbare 

werken en patrimonium. 

7.  Gemeentepersoneel - bevordering van 1 betrekking in de functie D1-D3, technisch assistent onderhoud. 

8.  Gemeentepersoneel, aanwerving 2 technisch beambten openbare werken E1-E3 in contractueel verband - 

vacantverklaring. 

9.  Gemeentepersoneel, aanwerving technisch beambte openbare werken E1-E3 in contractueel verband. 

Mens 
10.  DVV Westhoek - aanvraag opstart intergemeentelijke samenwerking cultuur. 

11.  West-Vlaams Archiefplatform (WAP) - medewerking tentoonstellingsproject 2020 'oorlogsschade WOI en 

WOII'. 

12.  Kerkfabriek Sint-Pieter, Lo - administratief toezicht kerkraad 23 mei 2019. 

13.  Kerkfabriek Sint-Rictrudis, Reninge - administratief toezicht kerkraad 11 juni 2019. 

14.  Hogeschool Vives - organisatie techniekacademie. 

15.  DVV Westhoek, Forum Jeugd, project Taxicheques Westhoek - verdere deelname en goedkeuring 

reglement en charter voor taxibedrijven. 

16.  Mooren Jade - aanvraag subsidie deelname vrijwilligersproject in Gambia i.s.m. de Bouworde. 

17.  Vermaut Andy - aanvraag subsidie vrijwilligersprojact NGO Quinoa. 

18.  Reglement betreffende de erkenning van gemeentelijke sportverenigingen - erkenning sportverenigingen 

2019. 

Ruimte 
19.  Destrooper Jules Biscuiterie, aanvraag afwijking Vlarem-geluidsnormen - zomerdrink in open lucht op 28 

juni 2019. 

20.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Ashoop 12 - OMV_2019024410 - 

vaststelling. 

21.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen 2de Genielaan 6 - OMV_2019050518 - 

vaststelling. 

22.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen 2de Genielaan 7 - OMV_2019051772 - 

vaststelling. 

23.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Halve Reningestraat 1 - OMV_2019015074 - 

vaststelling. 

24.  Ecologisch bermbeheer in samenwerking met landbouwers - toewijzing trajecten 2019. 

25.  Van Hoorebeke Advocaten - aanvraag inzage en kopiename dossier studiebureau Jonckheere, 

herstellingswerken wegen 2018. 

26.  Herstellingswerken aan diverse wegen 2018 - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering en 

vrijgave van de borgsom 

27.  BD-Technix bvba, vervanging waterpomp in de Vateput - goedkeuring prijsofferte. 
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Veiligheid 
28.  Vlaamse overheid, departement omgeving - bestelling schuilhokken voor zwerfkatten. 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


