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ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN 30 NOVEMBER 2020

BEKENDMAKING BESLISSINGEN

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

526967

Patrimonium - erfgoedsite Stationsstraat/Parkweg restauratieproject Duitse legerbarak - aanneming fase 2: renoveren
en herbestemmen van loods nr. 4 - neerlegging proces-verbaal van
voorlopige oplevering

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het procesverbaal van voorlopige oplevering en verleent goedkeuring.

527688

Gemeentelijke comptabiliteit - goedkeuring uitgaven.

Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.

527967

Ruimtelijke ordening - Project infrastructuurwerken
Kerkebeekstraat - 2019/066 - verzoek ondertekening PV van
voorlopige oplevering

Het schpencollege neemt hiervan kennis en verleent goedkeuring hieraan.

524910

Jeugd/Vrije Tijd - KSV Jabbeke - verzoek tot aankoop/tussenkomst
4 minivoetbaldoelen

Het schepencollege beslist om 4 verplaatsbare minivoetbaldoelen aan te
kopen bij de laagste aanbieder

527805

VCJ - bibliotheek - studenten - studeerplek - studieruimte december 2020

Het schepencollege verleent zijn goedkeuring aan het openstellen van
studeerruimte in Vrijetijdscentrum Jabbeke vanaf 7 december 2020.

527824

Jeugdwerkbeleid - 2020 - attesten kadervorming - subsidie
kadervorming - voorlegging tussenkomst

Het schepencollege neemt kennis en verleent goedkeuring.

523034

Leefmilieu - containerpark - inzameling landbouwfolie najaar 2020

De inzameling zal plaatsvinden op maandag 18 januari 2021 van 10u-16u op
het gemeentelijk containerpark.

517276

Omgevingsloket - Project Nr: 2020096862 - het inrichten van
mantelwoning (zorgwoning) in de aangebouwde leegstaande stal Nachtegaalstraat 19 - Actie: Het dossier werd ingediend
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Beslissing
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Nummer
498006

Omgevingsloket - Project Nr: 2020096162 - het herbouwen van een

Beslissing

517154

Omgevingsloket - Project Nr: 2020094788 - Bekegemstraat 18 - het
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen
van een verharding en een vijver, het slopen van een garage en een
bijgebouw - Actie: Het dossier werd ingediend

517275

Omgevingsloket - Project Nr: 2020095266 - Smissebeekstraat 34 lot
108 - het bouwen van een eengezinswoning met een carport en een
fietsenberging, het aanleggen van een verharding - Actie: Het
dossier werd ingediend

498010

Goedkeuring verslag vorige zitting Vast Bureau

528176

Covid 19 - subsidiemaatregelen - POD MI - Subsidie "Covid-19" tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening

C

Het Vast Bureau neemt kennis en verleent goedkeuring aan het ontwerp
van algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten
psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19". Dit reglement wordt ook
voorgelegd aan de OCMW-Raad.
Het Vast Bureau gaat akkoord om de tegemoetkoming te recupereren via
de "subsidie Covid-19" (K.B. van 13.05.2020 houdende het invoeren van
een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de OCMW’s, gewijzigd
door het K.B. van 03.07.2020).
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Onderwerp
woning, het aanleggen van een verharding - Oostmoerstraat 45 omgevingsvergunning
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