
ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 20 APRIL 2020

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

Nummer Onderwerp Beslissing
Goedkeuring verslag vorige zitting498006

Financiën - Belastingen - kohier milieu - 2020 - containerpark - 
dotatie

497866 Er wordt goedkeuring gegeven voor uitvoering van het kohier algemene 
milieubelasting dienstjaar 2020 .

Gemeenteraad - register van kostenvergoeding gemeenteraadsleden 
2019 - verplaatsingen en onkosten 2019

502609 Het schepencollege verleent goedkeuring voor de uitbetaling van de 
kostenvergoedingen aan de gemeenteraadsleden voor 2019.

Patrimonium - nieuwbouw gemeentehuis - Verrekening 
schilderwerken

508663 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor de 
verrekening voor de schilderwerken voor het gemeentehuis Jabbeke

Patrimonium - bouwen gemeentehuis Jabbeke - verrekening glazen 
scheidingswanden en keuken

508761 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor de 
verrekening voor de bijkomende scheidingswanden voor het gemeentehuis 
Jabbeke

voorstel - terugbetaling geannuleerde uren - coronavirus - 
tenniswinterabonnementen 2019 - 2020 / 2020 - 2021

508314 Het schepencollege verleent goedkeuring aan een voorstel voor financiële 
regeling.

Patrionium - Koornblomme - beleidstoets - verzoek tot positief 
advies

508914 Het schepencollege beslist om de beleidstoest positief te adviseren 
conform het woonoverleg van 10/12/2019.

Preventie - gezondheid - corona/covid19 - Crisiscentrum Vlaamse 
overheid 17 april - update voor lokale besturen - voorstel voor 
aankoop tablets en ter beschikkingstelling

508791 Het schepencollege verleent goedkeuring voor de aankoop en de ter 
beschikkingstelling van tablets aan de woonzorgcentra.

Omgevingsloket - Project Nr: 2020027672 - Smissebeekstraat 52 - 
Bouwen van een woning - omgevingsvergunning

504074

Omgevingsloket - Project Nr: 2020028035 - Oude Dorpsweg 16 - 
het aanleggen van een zwembad  - omgevingsvergunning

503686



Nummer Onderwerp Beslissing

Omgevingsloket - 2020031855 - Oude Dorpsweg 16 - het bouwen 
van een tuinhuis, fietsenstalling en technische ruimte - 
omgevingsvergunning

504429

Omgevingsloket - Project Nr: 2020034145 - Oude Dorpsweg 16 - 
uitbreiding terras - omgevingsvergunning

505919

Omgevingsloket - Project Nr: 2020033462 - Verbouwen bestaande 
woning - Locatie: 31031B0335/00E002  - Gistelsteenweg 188 - 
omgevingsvergunning

504733


