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College van Burgemeester en Schepenen 

12/11/2019 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

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

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 

3.  Gemeenteraadszitting van 21 november 2019 - voorstel agendapunten. 

4.  Gemeentelijke administratieve diensten, aankoop IT-hardware - gunning. 

5.  Goedkeuring ontwerp en lijst genodigden nieuwjaarsreceptie gemeente- en OCMW-personeel. 

6.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop van een tweedehands vrachtwagen - goedkeuring prijsofferte. 

7.  Gemeentepersoneel, aanwerving van een diensthoofd technische dienst A1a-A3a in contractueel verband - 

aanstelling op proef. 

8.  Gemeentepersoneel, aanwerving van een omgevingsambtenaar A1a-A3a in contractueel verband - 

aanstelling op proef. 

9.  Gemeentepersoneel, Evers Ruth, beleidsmedewerker A1a-A3a - verlenging arbeidsovereenkomst. 

Mens 
10.  Hernieuwing grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats te Lo. 

11.  Hernieuwing eeuwigdurende grafconcessie begraafplaats Pollinkhove. 

12.  Kerkfabriek St. Pieter, Lo - administratief toezicht beslissingen kerkraad 10 september 2019. 

13.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop kerstbomen - goedkeuring prijsofferte. 

14.  Gemeentelijke jeugddienst - goedkeuring druk folder vrijetijds- en kinderopvangaanbod. 

Ruimte 
15.  Actie plant & goed 2019, aankoop plantgoed - goedkeuring prijsofferte. 

16.  De Watergroep - goedkeuring ontwerp netvernieuwing Ooststraat, Breydelstraat, Weststraat en 

Hogebrugstraat. 

17.  Grond- en pandendecreet, register van verwaarloosde gebouwen en woningen - aktename actualisatie 

register van verwaarlozing en verkrotting. 

18.  Opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - woonhuis met aanhorigheden en 

grond, Blauwvoet 2. 

19.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Pypegale 14 - OMV_2019056698 - advies. 

20.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Pereboom 7 - OMV_2019081667 - advies. 

21.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen 2de Genielaan 3 - OMV_2019113831 - 

vaststelling. 

22.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Broekstraat 5 - OMV_2019116876 - 

vaststelling. 

23.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Vagelandstraat 1 - OMV_2019106900 - 

vaststelling. 

Veiligheid 
24.  Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen - lidmaatschap 2020. 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 


