College van Burgemeester en Schepenen
17/02/2020
Besluitenlijst

Aanwezig:
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemeen beleid
1.
2.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Goedkeuring lijst van aanrekeningen.
goedgekeurd

3.

Aanslagbiljet kilometerheffing Mercedes Atego - terugvordering geldboete van de
bestuurder van het voertuig.
gedeeltelijke aanvaarding voorstel

4.

Gemeentelijke technische dienst, aankoop koel- en diepvrieskast en microgolfoven gunning.
goedgekeurd

5.

Gemeentepersoneel, Vanneste Bart technisch beambte openbare werken en patrimonium
- verlenging arbeidsovereenkomst.
goedgekeurd

Mens
6.

Kerkfabriek St. Rictrudis, Reninge - administratief toezicht beslissingen 21 januari 2020.
geen opmerkingen

7.

Organisatie opleiding reanimeren en defibrilleren i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst
'hartveilige gemeente'.
goedgekeurd

8.

de Quizvrienden - aanvraag sponsering 7de Alle Beetjes Helpen Quiz ten voordele van
het Kinderkankerfonds van het Gentse UZ.
niet goedgekeurd

Ruimte
9.

Selectieve inzameling landbouwfolie 2020 - regeling.
goedkeuring regeling

10. Vlaamse Overheid, departement LNE, toetredingscontract compensaties voor milieu
gerelateerde taken - subsidies voor taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers,
rapportering voor het jaar 2019.
vaststelling rapportering

11. Notaris Dauw - opmerkingen i.v.m. de splitsing en verdeling van een onroerend goed perceel grond, Middelstraat 36.
vaststelling opmerkingen

12. WoonWinkel West - aktename verslag van de stuurgroep van 12 februari 2020.
aktename

13. Omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel gelegen Zuidstraat 31 OMV_2019070818 - vaststelling.
vaststelling
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14. Brandweerarsenaal Lo, levering en plaatsing gaswandverwarmingsketel en sanitair warm
water - gunning.
goedkeuring gunning

15. Bikers for Christ - toelating tot doortocht en bepijling motorrondrit op 20 en 21 juni
2020.
toelating

16. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de Lukkefeesten te
Lo op 17 mei 2020.
vaststelling

17. Vaststelling politieverordening houdende tijdelijke maatregelen n.a.v. de rommelmarkt te
Reninge op 07 juni 2020.
vaststelling

Namens het College

L. Morlion
Burgemeester

College van Burgemeester en Schepenen – zitting van 17/02/2020

