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College van Burgemeester en Schepenen 

07/12/2020 

 

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. 

goedgekeurd 

2.  Goedkeuring lijst van aanrekeningen. 
goedgekeurd 

3.  Gemeenteraadszitting van 21 december 2020 - voorstel agendapunten. 
vaststelling dagorde 

4.  Goedkeuring ontwerp aanpassing 2, meerjarenplan 2020-2025 (budgetjaar 2021). 
goedgekeurd 

5.  Huisnummering - afschaffing van huisnummer Zuidschotestraat 14. 
goedgekeurd 

6.  Huisnummering assistentiewoningen Lostraat 5. 
goedgekeurd 

7.  Goedkeuring lijst niet-inwoners bedeling mondmaskers met nieuwjaarskaart. 
goedgekeurd 

8.  Schadebestek aanrijding haag Oostvleterenstraat - betwisting. 
afgekeurd 

9.  Aanwerving algemeen directeur en omgevingsambtenaar - goedkeuring prijsofferte 

publicaties. 
goedgekeurd 

10.  Aanwerving algemeen directeur en omgevingsambtenaar - CC Select, goedkeuring 

offerte selectieprocedure. 
goedgekeurd 

Mens 
11.  Afgifte grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats - begraafplaats Reninge, 

hernieuwing eeuwigdurende concessie. 
goedgekeurd 

12.  Gemeentelijke openbare bibliotheek, uitleenpost Lo - aanstelling van een  deeltijdse 

(6/38) contractueel bibliotheek-assistent (C1-C3) voor bepaalde duur, bevestiging. 
goedgekeurd 

13.  Jeugd - organisatie van stille studeerplekken tijdens de kerstperiode. 
goedgekeurd 

14.  Argos vzw - goedkeuring organisatie workshops smartphone. 
goedgekeurd 

15.  Reglementen voor de subsidiëring van sportverenigingen -toekenning werkingssubsidies, 

kwaliteitssubsidies en subsidies voor jeugdwerking 2020. 
goedgekeurd 

16.  VVV bezoekerscentrum Lauka - aankoop stofzuiger, goedkeuring prijsofferte. 
goedkeuring 

Ruimte 



 

College van Burgemeester en Schepenen – zitting van 07/12/2020   

 

17.  Goedkeuring aanvragen tot het bekomen van een betoelaging voor het onderhouden van 

huiszwaluwkolonies. 
goedgekeurd 

18.  Register van verwaarloosde gebouwen en woningen - goedkeuring actualisatie register. 
goedgekeurd 

19.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Zandfoortstraat 4 - 

OMV_2020117971 - advies. 
voorwaardelijk gunstig advies 

20.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Gasthuisstraat 5 - 

OMV_2020131299 - vaststelling. 
goedgekeurd 

21.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Reningesteenweg 12 - 

OMV_2020132850 - vaststelling. 
goedgekeurd 

22.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Zuidschotestraat 12-14 - 

OMV_2020121682 - vaststelling. 
goedgekeurd 

23.  Gemeentelijke technische dienst - bepaling van de strooiroute bij gladheidsbestrijding. 
goedgekeurd 

Veiligheid 
24.  Autostal Hemicuda vzw - toelating tot doortocht en het opstellen van baancontroles n.a.v. 

de oriëntatierit op 13 februari 2021. 
goedgekeurd onder voorbehoud. 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


