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GEZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 14 DECEMBER 2020

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend -  Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke,  algemeen directeur

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting498006

Financiën - toekenning van sociale voordelen aan scholen 2021527159 Het schepencollege neemt kennis. Dit werd voorgelegd aan de 
gemeenteraad van 14 december 2020.

Conto regeling verenigingen VCJ Jabbeke en SPC Varsenare - 
periode juli tot december 2020 - overzicht - uitbetaling - winstdeling

529155 Het Schepencollege verleent goedkeuring aan de voorgelegde afrekening 
van de conto's voor het VCJ en SPC over de periode juli tot december 
2020.

Pesoneel - organogram, personeelsbehoeftenplan, 
rechtspositieregeling - aanwervingen - bevorderingen

527767 Het organogram en het personeelsbehoefteplan van de gemeente en van 
het OCMW worden vastgesteld. Het selectiereglement van de gemeente 
wordt eveneens vastgesteld.

Omgevingsloket - Project Nr: 2020093013 - het plaatsen van een 
niet-betreedbare prefab elektriciteitscabine - Gistelsteenweg 577 - 
omgevingsvergunning

518382

Omgevingsloket - Project Nr: 2020116931 - Hoge Akker 12 - 
rooien van een hoogstammige boom - omgevingsvergunning

521638

Omgevingsloket - Project Nr: 2020127703 - Lijsterdreef 27 - aanleg 
van een zwembad of zwemvijver - omgevingsvergunning

522619

Omgevingsloket - Project Nr: 2020127706 - Lijsterdreef 27 - aanleg 
van een terras of andere verharding - omgevingsvergunning

522622

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau498010

Covid 19 - subsidiemaatregelen - POD MI - Subsidie "Covid-19" - 
Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten 

528671 Het Vast Bureau neemt kennis en verleent goedkeuring aan het ontwerp 
van addendum ter verduidelijking van het bedrag van de tussenkomst dat 
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psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19" - Toevoeging addendum 
ter verduidelijking van het bedrag van de tussenkomst

op het einde van de tekst van het Algemeen reglement dienstverlening 
"Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19" 
toegevoegd wordt. Dit reglement met addendum  wordt ook voorgelegd 
aan de OCMW-Raad dd. 14/12/2020.


