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College van Burgemeester en Schepenen 

21/12/2020 

 

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.  Goedkeuring staat van oninbare belastingen - algemene gemeentebelasting dienstjaar 

2020. 
goedgekeurd 

4.  Bezwaarschrift heffing algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2020. 
ontvankelijk en gegrond. 

5.  Kostendelende vereniging informatiebeheer - aanvraag uitbreiding prestaties. 
goedgekeurd 

6.  Personeel - bevordering naar de functie van deskundige welzijns- en burgerzaken (niveau 

B1-B3) in statutair verband. 

7.  Personeel - bevordering naar de functie van administratief hoofdmedewerker welzijns- en 

burgerzaken (niveau C4-C5) in statutair verband - vacantverklaring. 
vacantverklaring betrekking bij bevordering 

8.  Personeel - aanwerving van een administratief medewerker welzijns- en burgerzaken 

(niveau C1-C3) in contractueel verband - vacantverklaring. 
vacantverklaring betrekking 

Mens 
9.  Gemeentelijke jeugddienst - vaststelling toelagen speelpleinwerking 2020. 

goedgekeurd 

10.  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 10. 
goedkeuring met uitzondering van post 6 

11.  Toerisme Vlaanderen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'the welcome back to 

Flanders Fields pass'. 
goedgekeurd 

Ruimte 
12.  Ecologisch wegbermbeheer in samenwerking met landbouwers - toekenning subsidies 

dienstjaar 2020. 
goedgekeurd 

13.  Provincie West-Vlaanderen, subsidie aankoop bedrijfsbeplanting - kennisgeving aan de 

landbouwers. 
goedgekeurd 

14.  Kdv omgevingsvergunning en handhaving - aanstelling verbalisant ruimtelijke ordening. 
goedkeuring aanstelling 

15.  Kdv omgevingsvergunning en handhaving - aanstelling gemeentelijk stedenbouwkundig 

inspecteur. 
goedkeuring aanstelling 
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16.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Turkeyen 6- 

OMV_2020158342- aktename melding. 
aktename 

17.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Fintele 15 - 

OMV_2020134911 - vaststelling. 
voorwaardelijk goedgekeurd 

18.  Provinciaal comité voor ratten- en exotenbestrijding - aanvraag subsidie aankoop 

dienstwagen. 
goedgekeurd 

19.  Zonnebloempad Pollinkhove, leveren en plaatsen van een poortje - goedkeuring 

prijsofferte. 
goedgekeurd 

20.  De IJzerstappers - toelating bepijling wandelparcours. 
goedgekeurd 

21.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop verkeersborden - gunning. 
goedgekeurd 

Veiligheid 
22.  Vzw All Car Promotions - toelating doortocht van de oriëntatierit Trimard Classic op 03 

en 04 april 2021. 
doortocht goedgekeurd 

23.  Peloton, cyclotoeristische toertocht Gent-Wevelgem Cyclo op 27 maart 2021 - principiële 

goedkeuring. 
principiële goedkeuring 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


