Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 29 maart 2021
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Trickcia bvba, vertegenwoordigd door Lucia Paret, voor een
functiewijziging van woning met confectieatelier naar woning met broodjeszaak in de Provinciebaan 30
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Kubiek³ bvba, vertegenwoordigd door Lieven Maes, voor het bouwen
van 14 garages na slopen bestaande garage in de Gullegemsestraat 39
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Bart Van Dorpe en Annelien Malfait voor het verbouwen en uitbreiden
van een woning in de Fabriekslaan 85
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Matthias Vandorpe voor het isoleren van de voorgevel en het
aanbrengen van gevelbekleding in de Koning Boudewijnlaan 40
6. Kennisnemen van een adviesvraag over de omgevingsvergunningsaanvraag van David Demyttenaere en Marieke
Ghekiere over het slopen en herbouwen van een vrijstaande woning in de Gootstraat 10
7. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor riolerings- en wegeniswerken in de Gullegemsestraat en
Tuileboomstraat
8. Gunnen van een bijkomende opdracht voor studie en leiding onderhoudswerken in de Nieuwestraat, Sint-ElooisWinkelstraat en rotonde Roeselarestraat
9. Gunnen van een bijkomende opdracht voor het inloggen via FAS (Federal Authentication Service) voor de digitale
Ledegembon
10. Goedkeuren van de facturen van Fluvius voor de energiebesparende bouwwerken in de muziekschool te SintEloois-Winkel
11. Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst met vzw Den Chaplin voor zaal Sint-Elooi
12. Toekennen van een concessie in een urnenveld
13. Toekennen van een grafconcessie
14. Gunnen van aanvullende bijstand door een advocaat in een juridisch geschil
15. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
16. Goedkeuren om de openbare bevolkingsregisters onder bepaalde voorwaarden online te ontsluiten
17. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer voor het plaatsen van een terras aan brasserie
De Velodroom
18. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van rotonde Roeselarestraat van 12 tot 26 april
2021 naar aanleiding van openbare werken
19. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Nieuwestraat 5 van 1 april tot 31 mei 2021
naar aanleiding van private werken
20. Kennisnemen van het verslag van de verkennende gesprekken voor de procedure van expert openbare werken en
mobiliteit
21. Goedkeuren van de organisatie van Paaseierenraap door Gezinsbond Sint-Eloois-Winkel op 3 april 2021
22. Vacant verklaren van een functie als medewerker theatertechniek/elektronica
23. Aanduiden van een selectiecommissie voor aanwervingsprocedure medewerker theatertechniek/elektronica
24. Vaststellen van de selectieprocedure voor aanwerving medewerker theatertechniek/elektronica
25. Vacant verklaren van de functie van administratief bediende voor de dienst vrije tijd
26. Vacant verklaren van een functie als administratief bediende P&O in een contract van studentenarbeid
27. Vacant verklaren van een functie als onthaalbediende in een contract van studentenarbeid
28. Toekennen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen
29. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2020
30. Goedkeuren van de bestelbonnen
31. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
32. Vaststellen van het verkoopdagboek
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