College van Burgemeester en Schepenen
13/06/2019
Besluitenlijst

Aanwezig:
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
An Trooster: Algemeen directeur, wrnd

Verontschuldigd:

Algemeen beleid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Goedkeuring lijst aanrekeningen.
Vaststelling van de over te dragen kredieten van het dienstjaar 2018 naar het dienstjaar 2019.
Brandweerarsenaal - uitvoering van werken in het kader van brandpreventie - goedkeuring prijsofferte.
Goedkeuring opmaak stratenplannen Cards Company
Goedkeuring proefdruk inlassing gemeentelijke info De Klapper
Goedkeuring infokrant juli-augustus-september

Mens
8. Kerkfabriek St. Bartholomeus - administratief toezicht zitting van 21.05.2019.
9. Kerkfabriek St. Barnabas - administratief toezicht zitting van 13.05.2019.
10. Gemeentelijke administratie - aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker in contractueel
verband voor 38/38 prestaties.
11. Gemeentelijke jeugddienst - aanvraag toelating begeleiding swappas-activiteit door vrijwilliger.
12. Kunstacademie - raming loonkosten 2019-2020 muziekleraar.
13. Vrede vzw - deelname internationale dag voor de vrede op 21 september 2019.
14. Sportterrein Reninge, uitreiding kantine, berging en kleedruimte, lot 2, technieken - goedkeuring procesverbaal van definitieve oplevering en vrijgave van de borgsom.
15. Voetbalkantine - vernieuwen van raam - goedkeuring offerte.
16. VVV Lo-Reninge, opening beelden- en poëzieroute op 28 juni 2019 - lijst van genodigden.
17. KLJ Pollinkhove - diverse regelingen m.b.t. de organisatie van de fuif 'nacht van de Leffe' op 21 september
2019.

Ruimte
18. KLJ Pollinkhove, aanvraag toelating afwijking op de Vlarem-geluisnormen - muziekactiviteit fuif 'nacht
van de Leffe' op 21 september 2019.
19. KLJ Pollinkhove, aanvraag toelating afwijking op de Vlarem-geluidsnormen - kaarting met
muziekactiviteit op 20 september 2019.
20. Oudervereniging Reninge - Noordschote - aanvraag afwijking Vlarem-geluidsnormen - Summer Break
Party op 29 juni 2019.
21. Opmerkingen ivm de splitsing en verdeling van een onroerend goed gelegen te West Wandelaers Hoek.
22. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Lostraat 26 - OMV_2019008969 vaststelling.
23. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Lostraat 10A - OMV_2019066884 vaststelling.
24. Grond- en pandendecreet - schrapping woning Kerkstraat 6 leegstandsregister.
25. Kruispunt Halve Reningestraat/Sperlakenstraat - aanbrengen van gekleurd wegdeksysteem.
26. Gemeentelijke technische dienst - medehulp uitvoering diverse werken.
27. Gemeentelijke technische dienst, scheren van de haag langs de Zuidschotestraat en Pypegale - plaatsing.
28. Telenet - uitvoering werken op het openbaar domein - Zuidschotestraat nr. 9.

Veiligheid
29. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen nav de wielerwedstrijd De
Meiboomspurters op 11.08.2019 te Reninge.
Gemeenteraad – zitting van 13/06/2019

1

30. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen nav de wielerwedstrijd De
Meiboomspurters 08-09-10.08.2019 te Reninge - tijdrit.
31. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen nav een evenement van de vbs De Ladder
Reninge op 27/06/2019.

Ruimte
32. Gemeentebestuur Zonnebeke - toelating plaatsen publiciteitsborden op privaat domein n.a.v. de
Heksenstoet te Beselare op 28 juli 2019.

Veiligheid
33. CCMP Ieper - doortocht en bepijling van het motortreffen op 03 en 04 augustus 2019.
34. Okra regio Oostende - Veurne - Diksmuide : doortocht en bepijling van de fietstochten 'Toeren in de
Moeren' van 25 t/m 27 juni 2019.
35. Lokale Beloofd!-campagne om chauffeurs aan te moedigen om zich aan de snelheid te houden
36. agenda verkeerscommissie

Namens het College

L. Morlion
Burgemeester
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