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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 15 maart 2021

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021
2. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door Pieter-Jan Maeyaert, voor het uitvoeren van 

breekwerken met een mobiele breekinstallatie in de Gullegemsestraat
3. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door Dadimek, vertegenwoordigd door Delphine 

Naert, voor het uitvoeren van een bronbemaling in de Sint-Eloois-Winkelstraat 114 - 116
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Karl Verhelst en Lien Veys voor het verbouwen van een woning en 

regulariseren van een tuinhuis in de Nachtegalenlaan 1
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Jeffrey Veys voor het aanleggen van een zwembad in de Koning 

Boudewijnlaan 15
6. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor maaien van bermen en grachten - dienstjaar 2020
7. Gunnen van het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel in De Kobbe 
8. Gunnen van het verlenen van ondersteuning bij de afsluiting van de jaarrekening 2020 (geïntegreerd gemeente en 

OCMW) 
9. Gunnen van de aankoop van werkmateriaal voor de technische dienst
10. Gunnen van consultancydiensten met als doel te besparen in de werkgeverslasten en goedkeuren van een 

verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens met Fiabilis Consulting Group Belgium
11. Gunnen van het voorzien van een bijkomende licentie WebBv voor de extra medewerker burgerzaken
12. Kennisnemen van de lijst van de voorlopige toekenningen van verbeteringspremies en premies voor het levenslang 

wonen in woningen bewoond door senioren, personen met een handicap en personen die in aanmerking komen 
voor zorgwonen

13. Definitief toekennen van een aankooppremie voor een woning
14. Definitief toekennen van een verbeteringspremie voor een woning
15. Definitief toekennen van een verbeteringspremie voor een woning
16. Weigeren van een verbeteringspremie voor een woning
17. Definitief toekennen van een premie voor het levenslang wonen in een woning bewoond door senioren en 

personen met een handicap
18. Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister
19. Afleveren van een adressenlijst van de kinderen van Sint-Eloois-Winkel, geboren in 2019, voor basisschool De 

Groeitoren Sint-Eloois-Winkel
20. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
21. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein
22. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein van een deel van de Gullegemsestraat van 3 maart tot 19 

juli 2021 naar aanleiding van openbare werken
23. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Gullegemsestraat 85 van 26 maart tot 2 april 

2021 naar aanleiding van private werken
24. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 28 maart 2021 naar aanleiding van 

doortocht van de wielerwedstrijd Gent - Wevelgem
25. Verlenen van toelating voor de doortocht van de fietstocht In het wiel van Het Ventiel op 10 juli 2021
26. Verlenen van een toelage aan buurtwerking 't Hoekske van de Olympialaan voor 2021
27. Goedkeuren van de overeenkomst voor een optreden op Plein op Stelten
28. Aanduiden van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure van een technisch medewerker
29. Vaststellen van de selectieprocedure voor de aanwerving van een technisch medewerker
30. Vacant verklaren van een functie als deskundige vrije tijd
31. Ten laste nemen van een factuur 
32. Goedkeuren van de bestelbonnen
33. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
34. Vaststellen van het verkoopdagboek
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