Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 16 maart 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Jacques Pattyn voor het plaatsen van een tweede poort in de
voorgevel van een magazijn in de Gullegemsestraat 160A
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Christophe Vandromme voor het slopen van een woning in de
Gullegemsestraat 81
4. Intrekken en hernemen van de beslissing van 24 februari 2020 over het openen van een openbaar onderzoek over
het voorlopig vaststellen van het gemeentelijk rooilijnplan naar aanleiding van de aanleg van een fietspad langs
de Roeselarestraat
5. Toekennen van een concessie in een grafkelder
6. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
7. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
8. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kortwagenstraat 53 van 27 maart tot 20
april 2020 naar aanleiding van private werken
9. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op verschillende data naar aanleiding van
vinkenzettingen door de Vlaamse Blauwbekken
10. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van kleuterkriebels door dienst vrije tijd
11. Goedkeuren van de organisatie en het budget van de ontspanningsnamiddag door de seniorenraad
12. Verlenen van een werkingstoelage aan de jeugdraad
13. Goedkeuren van gesplitste facturatie voor telefonie en mobiele data
14. Ten laste nemen van een factuur
15. Ten laste nemen van een factuur
16. Kennisnemen van het rapport van de debiteuren - toestand op 31 december 2019
17. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2019
18. Goedkeuren van de bestelbonnen
19. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
20. Vaststellen van het verkoopdagboek
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