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College van Burgemeester en Schepenen 

08/02/2021 

 

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.  Gemeentelijke administratieve diensten, aankoop IT-hardware - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

Mens 
4.  OC Concorde, vervanging gasdetectiecentrale - goedkeuring prijsofferte. 

goedgekeurd 

5.  't Manneke uit de Mane - aankoop jubileumboek. 
goedkeuring 

 

6.  Restauratiewerken Sint-Bertholomeuskerk, fase 3, interieur - goedkeuring proces-verbaal 

van definitieve oplevering en vrijgave van de borgsom. 

7.  OC de Zuidhoeve, aankoop meubilair - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

8.  OC de Zuidhoeve, aankoop beamer - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

9.  OC de Zuidhoeve, aankoop vaatwasmachine - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

10.  Opdracht voor de herinrichting van de speelpleinen - gunning. 
goedgekeurd 

11.  Buitenschoolse kinderopvang Ferm - toelating aanbrengen gevelborden en raamstickers. 
goedgekeurd 

Ruimte 
12.  IVVO - goedkeuring prijsofferte aankoop van PMD-zakken. 

goedgekeurd 

13.  Overeenkomst met de Watergroep voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het 

gemeentelijk rioleringsstelsel (RioPact-overeenkomst) - vaststelling opgedragen 

takenpakket voor het dienstjaar 2021. 
goedgekeurd 

14.  Fluvius - deelname Earth Hour op 27 maart 2021. 
deelname 

15.  Grond- en pandenbeleid, register van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - 

vaststelling op te nemen bedrijfsgebouwen. 
vaststelling opname 

16.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Sint-Corynstraat 4 - 

OMV_2021002583 - overname. 

17.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Veurnesteenweg 4 - 

OMV_2020084508 - vaststelling. 
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18.  Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Groenestraat 1 - 

OMV_2020108222 - vaststelling. 

19.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop verkeersborden - goedkeuring prijsofferte. 
goedgekeurd 

20.  Herstellingswerken aan diverse landbouwwegen, opmaak technisch ontwerp en 

veiligheidscoördinatie, aanstelling ontwerper - goedkeuring bestek en vaststelling lijst 

van te raadplegen studiebureaus. 
goedkeuring bestek en vaststelling studiebureau's 

21.  Opdracht voor het uitvoeren van Minawerk - goedkeuring bestek en vaststelling lijst van 

te raadplegen bedrijven. 
goedkeuring bestek en vaststelling lijst firma's 

Veiligheid 
22.  Six Nick - toelating doortocht 6de Hazewindrit voor oldtimers 30 mei 2021. 

toelating 

Ruimte 
23.  Inkorting behandelingstermijn melding inrichtingen klasse 3, schrijven aan de bevoegde 

minister 
goedkeuring voorstel 

 

 

Namens het College 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 

 


