College van Burgemeester en Schepenen
27/07/2020
Besluitenlijst

Aanwezig:
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemeen beleid
1.
2.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergaderingen.
Goedkeuring lijst van aanrekeningen.
goedgekeurd

3.

Goedkeuring staat van oninbare belastingen - algemene gemeentebelasting, dienstjaren
2014, 2016 en 2017.
goedkeuring

4.

Gemeentebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020 - vaststelling en
uitvoerbaarverklaring van het kohier.
vaststelling en uitvoerbaarverklaring

5.

Goedkeuring verwerkersovereenkomst i.k.v. de GDPR-wetgeving.
goedgekeurd

6.

Opdracht voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op de loods van de
gemeentelijke technische dienst - goedkeuring bestek met raming van de kostprijs en
vaststelling lijst van te raadplegen firma's.
vaststelling lijst firma's

7.

Gemeentepersoneel - disponibiliteitstelling wegens ziekte.
vaststelling

8.

Gemeentepersoneel - disponibiliteitstelling wegens ziekte.
vaststelling

Mens
9.

Afgifte grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats -begraafplaats Reninge,
hernieuwing grafconcessie 30 jaar.
afgifte

10. Pastorie Lo, vervangen van het spanplafond ten gevolge van schade - goedkeuring
prijsofferte.
goedgekeurd

11. Kerkfabriek St. Barnabas, Noordschote - administratief toezicht beslissingen 19 juni
2020.
geen opmerkingen

12. Kerkfabriek St. Pieter, Lo - administratief toezicht beslissingen 17 juni 2020.
geen opmerkingen

13. Kerkfabriek St. Bartholomeus, Pollinkhove - administratief toezicht beslissingen 14 juli
2020.
geen opmerkingen

14. Feestcomité Reninge, diverse regelingen kermis 2020 - principeaanvraag.
afgelast

15. De Zomer Lo-Reninge, organisatie evenementen - goedkeuring draaiboeken.
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afgelasting van de evenementen

16. Covid-19-pandemie, aankoop handgels - goedkeuring prijsofferte.
goedgekeurd

17. Masterplan publieke gebouwen en functies, aanpassingswerken op de site hoeve Deman
en KSA-lokaal in de Zuidstraat, het bouwen van een gemeenschapssite, perceel 2,
nieuwbouw - goedkeuring verrekening 8.
goedkeuring

18. Aanleg vlonderpad basisschool Pollinkhove, aankoop hout - goedkeuring prijsofferte.
goedkeuring gunning

19. Vrede vzw - deelname internationale dag van de vrede op 21 september 2020.
goedkeuring deelname

20. Reglement betreffende de erkenning van gemeentelijke sportverenigingen - erkenning
sportverenigingen 2020.
goedkeuring erkenning

21. Hervaststelling subsidiereglementen voor sportverenigingen 2020-2025 - principiële
goedkeuring.
principiële goedkeuring

Ruimte
22. Regionaal Landschap Westhoek - goedkeuring afsprakennota/
samenwerkingsovereenkomst 2020.
goedkeuring

23. Fluvius - goedkeuring prijsofferte bijplaatsen lichtpunt openbare verlichting Doelweg.
goedkeuring

24. Notaris Dauw, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed hoeve met meegaande grond, Sint-Corynstraat 5.
geen opmerkingen

25. Kennisname vaststelling overtreding van een ophoging van weiland in effectief
overstromingsgevoelig gebied - Noordooststraat zn.
kennisname

26. Kennisname mededeling van het Parket van niet-vervolging van handelingen
Vagelandstraat 1.
kennisname

27. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Blauwvoet z.n. OMV_2020058223 - vaststelling.
vaststelling

28. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Tempelare 9 OMV_2020045395 - vaststelling.
vaststelling

Veiligheid
29. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de
wielerwedstrijden Gent-Wevelgem op 11 oktober 2020.
vaststelling

30. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. het plaatsen van
een kraan op de openbare weg t.h.v. Kruisstraat 6.
vaststelling

Namens het College

L. Morlion
Burgemeester
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