Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 12 april 2021
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Ruben Corneillie en Nele Lernou voor het verbouwen van 2
rijwoningen, met als adres Hemelhoek 35 en 37, tot 1 rijwoning, met als adres Hemelhoek 35
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Cyril Debosschere en Sarah Debode voor het verbouwen van een
hoevewoning in de Sint-Eloois-Winkelstraat 23
4. Gunnen van aankoop lichte vrachtwagen met kipper
5. Gunnen van nieuwbouw van jeugdhuis Den Chaplin en buurthuis: ruwbouw en afwerking
6. Gunnen van een tweede bijkomende opdracht voor meerwerken bij het heraanleggen van voetpaden in een deel
van de Boomlandstraat, Gullegemsestraat, Rollegem-Kapelsestraat, Nieuwestraat en Izegemsestraat
7. 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
8. Definitief toekennen van een aankooppremie voor een woning
9. Definitief toekennen van een aankooppremie voor een woning
10. Definitief toekennen van een aankooppremie voor een woning
11. Toekennen van een concessie in een urnenveld
12. Afleveren van een adressenlijst van de kinderen van Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle, geboren in 2016,
voor KVC Winkel Sport jeugd
13. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
14. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
15. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Sint-Eloois-Winkelstraat van 12 april tot 31
mei 2021 naar aanleiding van openbare werken
16. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Koekestraat, Nieuwestraat, RollegemKapelsestraat, Kloosterstraat, Kasteelstraat, Lendeleedsestraat en Kleine Izegemsestraat op 14 april 2021 naar
aanleiding van de doortocht voor uitzonderlijk vervoer
17. Afsluiten van de kandidatuurlijst voor technisch medewerker
18. Bevorderen van een clusterverantwoordelijke mens en samenleving op proef
19. Bevorderen van een coördinator personeel en organisatie
20. Vacant verklaren, aanduiden selectiecommissie en vaststellen selectieprocedure voor een functie als deskundige
IT en communicatie
21. Vacant verklaren, aanduiden selectiecommissie en vaststellen selectieprocedure voor een functie als deskundige
wonen en omgeving
22. Vacant verklaren van een functie als expert openbare werken
23. Vacant verklaren van een functie als deskundige wonen en omgeving in een contract van bepaalde duur
24. Ten laste nemen van een factuur
25. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier over de gemeentebelasting op vervoer van personen met een
politievoertuig, aanslagjaar 2020
26. Goedkeuren van de bestelbonnen
27. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
28. Vaststellen van het verkoopdagboek
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