Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 10 februari 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2020
2. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door BS Bloei, vertegenwoordigd door Diter Den Baes
en Robrecht Van Loo, voor het plaatsen van een bovengrondse stookolietank in de Kortwagenstraat 2
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Glenn Galle en Stephanie Morel voor het verbouwen en uitbreiden van
een woning in de Burgemeester Wylinstraat 4
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Fluvius System Operator cvba, vertegenwoordigd door Edwin Thieren,
voor het bouwen van een vervangingsbouw voor een polyvalente zaal in de Rollegem-Kapelsestraat 16A
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Greenhood Projects bvba, vertegenwoordigd door Johan Vercruysse,
voor het slopen van een bedrijfsgebouw en kantoor in de Gullegemsestraat 174
6. Kennisnemen van de beslissing van de deputatie over het beroep ingesteld door Steven Verfaillie tegen de
beslissing van 24 juni 2019 van het college van burgemeester en schepenen over de vergunning onder
voorwaarden aan Nico Vandemoortele tot het regulariseren van een uitbreiding van de woning met een
tuinpaviljoen in de Gullegemsestraat 2
7. Goedkeuren van het ontwerp en de wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van fotovoltaïsche
zonnepanelen op diverse openbare gebouwen
8. Gunnen van het migreren van de softwaretoepassing CallXpress van Licom Telecom Systems bvba naar het
datacenter van Fluvius
9. Gunnen van het labelingstraject AnySurfer
10. Gunnen van het leveren en plaatsen van speeltoestellen op speelplein Terschueren
11. Goedkeuren van de aankoop van zout via de aankoop- en dienstencentrale Creat
12. Goedkeuren van een aanpassing aan de verzekeringspolis Den Traveir
13. Goedkeuren van een aanpassing aan de verzekeringspolis van de Manitou
14. Ten laste nemen van een factuur
15. Afleveren van een adressenlijst van de kinderen, geboren in 2014, voor jeugdwerking Winkel Sport
16. Afleveren van een adressenlijst van de personen, geboren in 1940, voor CD&V
17. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
18. Kennisnemen van de toelating tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelating tot inname van
het openbaar domein
19. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 29 maart 2020 naar aanleiding van de
doortocht Gent - Wevelgem
20. Verlenen van toelating voor de doortocht van de Izegemse Pijl op 18 en 19 april 2020
21. Verlenen van een toelage aan jeugdhuis Chaplin voor hun burenreceptie 2020
22. Goedkeuren van het verhuur van materiaal via de uitleendienst
23. Goedkeuren van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een technisch medewerker
24. Kennisnemen van een vrijwillig ontslag wegens pensionering
25. Goedkeuren van de formaliteiten naar aanleiding van het overlijden van een gewezen raadslid
26. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2018
27. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2019
28. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier over de gemeentebelasting op vervoer van
personen met een politievoertuig, aanslagjaar 2019
29. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2019.
30. Goedkeuren van de bestelbonnen
31. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
32. Vaststellen van het verkoopdagboek
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