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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 19 april 2021

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Kurt Gadeyne voor het aanleggen van verharding in de Provinciebaan 

84
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Olivier Vandeweghe voor het bouwen van een tuinhuis in de Albrecht 

Rodenbachlaan 20
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Marleen Bostyn voor het verkavelen van gronden tot 2 kavels voor 1 

halfopen en 1 open bebouwing in de Sint Pieterstraat 69 en Provinciebaan 140
5. Gunnen van de aankoop van verkeersborden en toebehoren
6. Definitief toekennen van een aankooppremie voor een woning
7. Toekennen concessie in een columbarium
8. Afleveren van een adressenlijst van huwelijksjubilarissen in 2021 aan OKRA Sint-Eloois-Winkel
9. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
10. Bij hoogdringendheid goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 27 april 2021
11. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van speelpleinwerking 2021 door de dienst vrije tijd 

van 1 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 
12. Verlengen van het mandaat van stad Roeselare tot het opvragen van de subsidies ten voordele van DVV Midwest 

dv in het kader van de toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID 19-pandemie te versterken

13. Goedkeuren van de formaliteiten naar aanleiding van het overlijden van de zoon van een personeelslid
14. Geschenkbon voor geboorte zoon personeelslid intergemeentelijk samenwerkingsverband
15. Toekennen van een standplaats 
16. Ten laste nemen van facturen
17. Goedkeuren van een kredietlijnovereenkomst
18. Goedkeuren van de bestelbonnen
19. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
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