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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 20 juli 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Mgrdoch Casbar voor het regulariseren van de aanbouwen en het 

bouwen van een autobergplaats in de Sint-Pietersstraat 72
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Fluvius System Operator cvba voor het plaatsen van een 

geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut in Toor zn
4. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 9 voor wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en Industrieweg
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 1 voor afkoppelingswerken private woningen Driepikkelstraat - fase 2
6. Gunnen van e-learning ICT
7. Gunnen van het voorzien van een bijkomende gebruiker van de bevolkingstoepassing WebBv
8. Goedkeuren van de ontruiming van de niet-geconcedeerde graven en van de graven waarvan de concessie is 

vervallen tussen 1 januari 1960 en 31 december 2021 op de gemeentelijke begraafplaats te Sint-Eloois-Winkel
9. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
10. Goedkeuren van een verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens met de WVI
11. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein 
12. Goedkeuren van de organisatie van uitstap Scharminkelkarre door Dries Vuylsteke op 21 juli 2020
13. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 21 juli 2020 naar aanleiding van een 

uitstap in Sint-Eloois-Winkel met de Scharminkelkarre
14. Goedkeuren van het verhuur van sportinfrastructuur
15. Intrekken van de beslissing over de tusssenkomst in het onderhoud van de voetbalvelden
16. Aanwerven van administratief medewerker in een vervangingscontract 
17. Goedkeuren van de gedragscode voor informatiebeheerders
18. Goedkeuren van de bestelbonnen
19. Vaststellen van het verkoopdagboek
20. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
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