COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 27/10/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 19/10 en d.d. 25/10/2020

2

Ambtshalve schrapping

3

Kennisneming van het verslag van de verkeerscommissie (experten) d.d. 09/10/2020

Erwin Feys, schepen
4

Begraafpark Priorij. Uitbreiding columbarium. Voorstel

5

De Watergroep. Netwerkrenovatie in de Koningin Astridlaan in synergie met Fluvius.
Wegvergunning

6

Begraafpark Priorij. Wegnemen van stenen bekledingen/monumenten van grafkelders.
Gunning van de opdracht van werken

7

Groendienst. Gunning van de opdracht van levering van divers gereedschap

8

Vaststelling subsidiebedragen sportverenigingen werkingsjaar 2019-2020

Alain Lynneel, schepen
9

Aangepaste plechtigheden 11 november. Gunning van de opdrachten

Kristien Vanmullem, schepen
10

Realisatie twintigste fase van het geboortebos

Kristof Vermeire, schepen
11

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker dienst
bevolking/burgerlijke stand (niveau C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de
wervingsreserve op 31/10/2020. Voorstel tot verlenging

12

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Voorstel tot vacaturemelding omgevingsambtenaar
(niveau A1a-A3a, voltijds, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van bevordering, en
- onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor bevordering - via
aanwerving met aanleg van een wervingsreserve

13

Dienst schoonmaak. Voorstel tot vacaturemeldingen (E -niveau, contracten bepaalde duur van
een jaar, maximum met een jaar verlengbaar, deeltijds (tweemaal 30u/week))

14

Technische dienst uitvoering. Vacatures technisch assistent - elektricien en polyvalent
arbeider (niveau D1-D3, contracten onbepaalde duur, voltijds). Bevestiging wijziging
samenstelling selectiecommissie. Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg
wervingsreserve

15

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming van de niet-indiensttreding van een deeltijds
begeleider en problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot vacaturemelding van twee
deeltijdse (21u/week) begeleiders (niveau D1-D3, contracten onbepaalde duur, met
uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens schoolvakanties) te begeven bij wijze van
aanwerving met aanleg van een wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling
selectiecommissie

16

Beleidsondersteuning. Vacature voltijdse plaats deskundige (niveau B1-B3, contract
onbepaalde duur) via interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen kandidaten zijn
voor interne mobiliteit - via aanwerving met aanleg van een werfreserve. Samenstelling
selectiecommissie

17

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
18

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 267-268-269/2020

19

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 261/2020

20

Bezwaarschrift d.d. 22/07/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op leegstand aanslagjaar 2019 artikel 029

21

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2019-2020

22

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 15/10/2020

23

Mantelzorgpremie vierde kwartaal 2020

24

Nutsvoorzieningen. Kennisneming beslissing algemene vergadering IMEWO houdende
aanvaarding toetreding van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot IMEWO en
desbetreffende kapitaalverhoging. Goedkeuring ontwerp notariële akte houdende
formalisering inbreng in natura. Voorstel

Erwin Feys, schepen
T1

Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Weg- en rioleringswerken in de Toekomst-,
Watervliegplein-, Kruisnet-, Vissers- en Verenigingstraat/Spuikomlaan en afkoppelen
sportcentrum. Principiële goedkeuring

Eddy Gryson, schepen
T2

Verlenging herfstvakantie. Aangepaste werking BKO

T3

Kennisneming van het bezwaarschrift d.d. 14/09/2020 tegen de aanslag in de
gemeentebelasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 1339 - bedrag 883,75
EUR

T4

Kennisneming van het bezwaarschrift d.d. 15/09/2020 tegen de aanslag in de
gemeentebelasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 1206 - bedrag 883,75
EUR

