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College van Burgemeester en Schepenen 

20/01/2020 

 

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 30 januari 2020 - voorstel agendapunten. 

vaststelling dagorde 

Mens 
4.  KVLV Noordschote - toelating gebruik dorpsplein Noordschote op 25 januari 2020. 

goedkeuring 

5.  Aanvraag organisatie diverse evenementen in 2020 - principiële toelating. 

toelating 

6.  Uitvoering instandhoudingswerken aan de voormalige gemeenteschool in Reninge, Ieperstraat 12 - 

goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering en vrijgave van de borgsom. 

goedgekeurd 

Ruimte 
7.  IVVO, deelname jaarlijkse zwerfvuilactie op zaterdag 14 maart 2020 en medewerking zwerfvuilactie 

basisschool de Ladder, Reninge. 

goedkeuring medewerking 

8.  Opdracht voor het uitvoeren van Minawerk gedurende het dienstjaar 2020 - gunning. 

gegund aan de Groene Kans 

9.  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - nood aan sociale huurwoningen voor de komende legislatuur. 

momenteel is BSO niet bereikt en is er geen nood 

10.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Kruisstraat 1 - OMV_2019119361 - advies. 

goedkeuring advies 

11.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen 2de Genielaan 3 - OMV_2019161387 - 

aktename melding. 

aktename 

12.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Ooststraat 97 - OMV_2020001189 - 

aktename melding. 

aktename 

13.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Ashoop 17 - OMV_2019151790 - 

vaststelling. 

vaststelling 

14.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Noordschoteplein 17 - OMV_2019149827 - 

vaststelling. 

vaststelling 

15.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Kruisstraat 6 - OMV_2019134147 - 

vaststelling. 

vaststelling 

Veiligheid 
16.  Vzw All Car Promotions - toelating doortocht van de oriëntatierit Trimard Classic op 04 en 05 april 2020. 

doortocht goedgekeurd 
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Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


