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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 11 JANUARI 2021

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur
Onderwerp
Goedkeuring verslag vorige zitting

Beslissing

526677

Financiële dienst - Politiezone Kouter - Politiebegroting dienstjaar
2020 - neerlegging politiebegrotingswijzigingen nrs. 1 en 2

Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring aan de
voorgelegde begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 voor het jaar 2020.

530395

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

530433

Patrimonium - Pieter Derudderstraat - aftakking/stopcontact op OV Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte
voor plaatsing kerstverlichting - neerlegging offerte
voor realisatie van aftakpunt voor kerstverlichting in de Pieter
Derudderstraat.

530997

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

531150

Openbare werken - WW2022 - Infrastructuur verkaveling Ketelweg, Het schepencolleg stemt in om een voorlopige oplevering van de
Jabbeke - voorstel voorlopige oplevering
uitrustingswerken van de nieuwe verkaveling te organiseren.

524684

Patrimonium - 2020 - Inbreidingsproject Jabbeke - voorstel
aanvulling speelzone - speelterrein - levering speeltoestellen

530397

Cultuur - Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke - aankoop en
herstellingen muziekinstrumenten - werkjaar 2020 - neerlegging
subsidiedossier

531159

Opmaken lijst van gezworenen 2021 - bepaling tijdstip loting.
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Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.
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Nummer
528990

Personeel - RPR (rechtspositieregeling) - AR (arbeidsreglement) -

Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.

Het schepencollege beslist aldus de opdracht te gunnen voor het leveren,
plaatsen en monteren van de zandwereld (kunstofzone), de klimrots
(natuurzone), een spreekbuis luisterend oor (natuurzone) en een
muziekwand (natuurzone).
Het schepencollege keurt goed dat de harmonie voor aankoop en
herstellingen van muziekinstrumenten voor het werkingsjaar 2020 een
subsidiëring ontvangt.
Het schepencollege neemt hiervan kennis. De trekking voor de lijst van
gezworenen wordt gehouden op maandag 18 januari 2021 om 16u in het
gemeentehuis. Dit werd bekendgemaakt op de gemeentelijke webstek.
Het schepencollege bevestigt de beslissing.
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Onderwerp
organogram - personeelsbehoeftenplan - herneming

Beslissing

530995

Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist - Kerkraad 8/12/2020 - neerlegging
notulen

Het schepencollege neemt kennis.

523602

Omgevingsloket - Project Nr: 2020130758 - Gistelsteenweg 237 Oprit_Woning Sanders-Pyfferoen - omgevingsvergunning

523846

Omgevingsloket - Project Nr: 2020122605 - Kroondreef 64 - 20
818 - DEVOOGT - VAN STEENLANDT - Wijzigen van
raamopening in voorgevel - omgevingsvergunning

520756

Omgevingsloket - Project Nr: 2020117393 - Kerkeweg 63 - aanleg
van een zwembad of zwemvijver - Actie: Het dossier werd ingediend

520442

Omgevingsloket - Project Nr: 2020092660 - HET BOUWEN VAN 2
EENGEZINSWONINGEN MET GARAGE OF CARPORT Bitterstraat 4A (lot 1b), 4B (lot 1a) - omgevingsvergunning

531217

Subsidies dienst leefmilieu - gemeentelijke premie - behoud van
bestaande zwaluwnesten - 2020 - overzicht

525273

Omgevingsloket - Project Nr: 2020142410 - Marienhovedreef 4a het rooien van een onherstelbaar en aangetast boom (zomereik) omgevingsvergunning

525486

Omgevingsloket - Project Nr: 2020140578 - bouwen van een
vrijstaande ééngezinswoning - omgevingsvergunning

530744

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau

SC

H

EP

EN

C

O

LL

EG

Nummer

Er wordt beslist om een subsidie te verlenen voor het behouden van
bestaande zwaluwennesten aan de aanvragers.

