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College van Burgemeester en Schepenen 

18/01/2021 

 

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.  Roularta Media - voorstel inlassing gemeentelijke info in de Streekkrant. 
niet goedgekeurd 

4.  Gemeentelijke technische dienst - regeling aantal medewerkers winterstrooidienst. 
vaststelling 

5.  Aanwerving algemeen directeur - vaststelling leden van de selectiecommissie en 

ontvankelijkheidsverklaring van de ingediende kandidaturen. 
vaststelling 

6.  Aanwerving omgevingsambtenaar - vaststelling leden van de selectiecommissie en 

ontvankelijkheidsverklaring van de ingediende kandidaturen. 
vaststelling 

Mens 
7.  Bibliotheek Lo, aankoop terminaltafel en whiteboard - goedkeuring prijsofferte. 

goedkeuring 

8.  Kerkfabriek St. Pieter, Lo - toelating gebruik kuismachine gemeente. 
goedgekeurd 

9.  Pastorij Lo, vervangen verroeste buizen waterleiding - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

10.  Kerkfabriek St. Pieter, Lo - administratief toezicht beslissingen 28 december 2020. 
geen opmerkingen 

11.  Kerkfabriek St. Rictrudis, Reninge - administratief toezicht beslissingen 28 december 

2020. 
geen opmerkingen 

12.  Kerkfabriek St. Barnabas, Noordschote - administratief toezicht beslissingen 24 

december 2020. 
geen opmerkingen 

13.  Opdracht van architectuur voor de restauratie van het hotel-restaurant Stadhuis, opmaak 

beheersplan - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

Ruimte 
14.  Woonwinkel West - aanstelling woningcontroleurs en onderzoekers voor het uitvoeren 

van plaatsbezoeken en controles voor de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde 

woningen en gebouwen en van tweede verblijven. 
goedgekeurd 

15.  DVV Westhoek - goedkeuring verwerkersovereenkomst WoonWinkel West 
goedgekeurd 
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16.  Notaris Mourisse, opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed - 

perceel landbouwgrond gelegen nabij Romanestraat (Gapaerdthoek). 
geen opmerkingen 

17.  Provincie West-Vlaanderen, beroepsdossier tegen vergunningsbeslissing Pypegale 18 - 

kennisname. 
kennisname 

18.  Vaststelling stedenbouwkundige inbreuk Halve Reningestraat 3 - kennisname proces-

verbaal. 
kennisname 

19.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen nabij Noordooststraat - 

OMV_2020133191 - vaststelling. 
vaststelling 

20.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Pypegale 15 - 

OMV_2020144441 - vaststelling. 
vaststelling 

21.  Gemeentelijke technische dienst, herstel grasmachine - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


