Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 4 januari 2021
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Karl De Brabandere en Sylvia Ferlin voor het bouwen van een tuin- en
fietsberging en aanleggen van een buitenzwembad in de Kapelstraat 57
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Frances Anne voor het bouwen van een tuinhuis in de
Gullegemsestraat 225
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Shana Bettens voor het schilderen van gevels of aanbrengen van
gevelbekleding in de Burgemeester Wylinstraat 7
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 3 voor het uitvoeren van wegmarkeringen - dienstjaar 2020
6. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 4 voor het heraanleggen van de voetpaden in de Boomlandstraat,
Gullegemsestraat, Rollegem-Kapelsestraat, Nieuwestraat, Izegemsestraat - dienstjaar 2017
7. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 6 tevens eindstaat voor de renovatie van de daken van het Capellehof
8. Gunnen van het vernieuwen van een gebroken dwarsduiker op langsgracht t.h.v. de Groene Jagerstraat 1
9. Goedkeuren van de huurovereenkomst voor zaal Sint-Elooi
10. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer voor het invoeren van een fietszone in diverse
straten
11. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 28 december 2020 over goedkeuren van de organisatie
van een bierwandeling door jeugdhuis Chaplin op 3 januari 2021
12. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van Buitenspeeldag 2021 door de dienst vrije tijd op 21
april 2021
13. Uitbetaling van de subsidies jeugd voor het werkjaar 2019 - 2020
14. Goedkeuren van het beëindigen van de verzekeringspolis 19.362.752 van de Citroën Berlingo
15. Ten laste nemen van een factuur
16. Goedkeuren van de bestelbonnen
17. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
18. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
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