Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 10 augustus 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Luc Goemaere voor het bouwen van een ééngezinswoning, een
bijgebouw en een serre in de Fabriekslaan 63
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Jeannot Hoflack voor het slopen en heroprichten van een
ééngezinswoning in de Rennevoortstraat 36
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Kenneth Taillieu voor het verbouwen van een woning in de
Rollegemstraat 151
5. Afgifte van een vergunning aan de provincie West-Vlaanderen voor het bebossen van agrarisch gebied
6. Goedkeuren van vorderingsstaten nrs. 10, 11 en 12 voor riolerings- en wegeniswerken in de Fabriekslaan en
Industrieweg
7. Goedkeuren van de definitieve overname naar aanleiding van het heraanleggen van de voetpaden in de
Fabiolalaan, Tulpenstraat, Begoniastraat, Dahliastraat, Narcisstraat, Vlaschaardlaan, Klein-Harelbekestraat en
een deel van de Sint-Pietersstraat - dienstjaar 2016
8. Goedkeuren van de definitieve overname naar aanleiding van het implementeren van een geïntegreerd systeem
voor het beheer van zaalreservering, materiaalverhuur en inschrijvingen
9. Gunnen van meerwerken voor het heraanleggen van voetpaden in een deel van de Boomlandstraat,
Gullegemsestraat, Rollegem-Kapelsestraat, Nieuwestraat en Izegemsestraat
10. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
11. Goedkeuren van de organisatie van een viswedstrijd en barbecue door Visclub De Natuurvrienden op 15 augustus
2020
12. Goedkeuren van de organisatie van buurtfeest Het Zonneke door Vital Van Vlemen op 15 augustus 2020
13. Goedkeuren van bijzondere verkeersmaatregelen naar aanleiding van de sportdag VBS Sint-Eloois-Winkel
14. Kennisnemen van het rapport van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de
evolutie van de budgetten voor het tweede kwartaal 2020 geconsolideerd gemeente/OCMW
15. Kennisnemen van het rapport van de krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact, periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
16. Kennisnemen van het rapport debiteurenbeheer van de gemeente - toestand op 3 augustus 2020
17. Goedkeuren van het verhuur van socioculturele infrastructuur
18. Goedkeuren van een arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten
19. Goedkeuren van periodieke verhoging algemeen directeur
20. Goedkeuren van de bestelbonnen
21. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
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