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College van Burgemeester en Schepenen 

08/06/2020 

 

Besluitenlijst 

 

 

 
Aanwezig:  
Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen 

An Trooster, algemeen directeur io 

 

Verontschuldigd: 
Wout Cornette: schepen verontschuldigd voor 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 16. , 18. , 20.  

 

 

Algemeen beleid 
1.  Goedkeuring verslag van de vorige vergadering. 

goedgekeurd 

2.  Goedkeuring lijst aanrekeningen. 
goedgekeurd 

3.  Goedkeuring lijst van investeringsoverdrachten 2019-2020. 
goedgekeurd 

4.  Loods gemeentelijke technische dienst, plaatsen van een afsluiting en poort - gunning. 
goedkeuring gunning 

5.  Backup server room: aankoop zonwerende screen - gunning. 
goedkeuring gunning 

Mens 
6.  Kerkfabriek St. Rictrudis, Reninge - administratief toezicht beslissingen 25 mei 2020 

geen opmerkingen 

7.  aankoop ontsmettingsdoekjes  
goedgekeurd 

8.  VVV: Ik zomer West-Vlaams - deelname actie provincie 
goedkeuring deelname en aanvraag subsidie 

9.  KLJ Pollinkhove - diverse regelingen m.b.t. de organisatie van de fuif 'nacht van de 

Leffe' op 19 september 2020. 
goedkeuring onder voorbehoud maatregelen Covid-19 pandemie 

Ruimte 
10.  KLJ Pollinkhove, aanvraag toelating afwijking op de Vlarem-geluidsnormen - 

muziekactiviteit fuif 'nacht van de Leffe' op 19 september 2020. 
toelating afwijking 

11.  KLJ Pollinkhove, aanvraag toelating afwijking op de Vlarem-geluidsnormen - kaarting 

met muziekactiviteit op 18 september 2020. 
toelating afwijking 

12.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Hoflandstraat 2 - 

OMV_2019136708 - vaststelling. 
vaststelling vergunning 

13.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Middelstraat 22 - 

OMV_2019158659 - vaststelling. 
vaststelling vergunning 

14.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Oude-eiermarkt 9 - 

OMV_2020059715 - vaststelling. 
vaststelling vergunning 
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15.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Woestenstraat 1C - 

OMV_2020044914 - vaststelling. 
vaststelling vergunning 

16.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Veurnesteenweg 6 - 

OMV_2019148130 - advies. 
adviesverlening 

17.  Ecologisch bermbeheer in samenwerking met landbouwers - toewijzing trajecten 2020 - 

2025. 
goedkeuring toewijzing 

18.  subsidieaanvraag schoolomgeving 
goedkeuring aanvraag subsidie 

19.  Gemeentelijke technische dienst - terbeschikkingstelling platines heraanleg oprit 

Tommestraat nr. 35. 
goedgekeurd 

Veiligheid 
20.  Zuidijzerpolder: princiepsbeslissing verbranden biomassa na overstroming IJzervallei. 

principiële goedkeduring 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


