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College van burgemeester en schepenen

Besluitenliist van 12 iuni 2O2O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
L2.
13.
t4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2L.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Aanstelling van een tijdelijke Deskundige infrastructuur werken (81-83) in
contractueel verband met voltijdse prestaties.- verlenging
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van Cultuurbele¡dscoérãinator (B1-83) met
voltijdse prestaties in contractueel'verband
Toelaten van de kandidafen tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocêdure voor de functie van Deskundige omgeving (81-83) met
halftijdse prestaties in contractueel verband
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure met het oog op de opmaak van een wefreserve voor de
functie van administratief medewerker (C1-C3) met voltijdse en deeltijdse
prestaties in contractueel verband
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van polyvalent arbeider wegenis (E1-E3) met
voltijdse prestaties in contractueel verband
In disponibiliteit stellen van een statutair personeelslid wegens ziekte
Deelname aan het EFRO-project'Onderneem Er Op Uit' - princiepsbeslissing
Machtiging tot uitoefening van een rondreizende ambulante activiteit op het
openbaar domein
Omgevingsvergunning Jarno Van de'Walle - Bommelhoek 38 (dossier

ov/2020/00040)
Omgevingsvergunning Koenraad Dumont - Berkenlaan 49 (dossier OV/2020100069)
Dress Store plaatsen reclame op Europaplein braderie
Omgevingsvergunning Tinfong Ip - Bommelhoek 43 (dossier OV/2020/00043)
Uitbetaling nominatieve subsidie Provincie Oost-Vlaanderen projectbijdrage OVK
'OOst Vlaams Kerngebied
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod Pizzabar Dorp
Zevergem
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Parkeerverbod Louis' Pizza
Gemeenteplein
Sweet Bean - afzetten parking als terras
Boldershof - afzetten parking als terras
Brasserie SODA - afzetten parking als terras
Intrekking stopzetting n.a.v. einde concessie
HernieuwinE concessie op de gemeentelijke begraafplaats te De Pinte in functie van
een bijzetting in een nis van het columbarium
Hernieuwing concessie op de gemeentelijke begraafplaats te De Pinte in functie van
een bijzetting in een grafkelder
Thuisbewaring van de as
Concessie - uinenkel.der op de gemeentelijke begraafplaats van De Pinte
Thuisbewaring van de as
Aanbrengen van een nadar met spandoek - Ferm De Pinte
Lijstenaanrekeningen
Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon
Jaarrekening 2079

De besluiten kunnen ingekeken worden bij de dienst Interne Zaken (van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur, uitgezonderd op feestdagen), tenzij deze in kader van de privacywetgeving
niet openbaar kunnen worden gemaakt.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
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Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus
9000 Gent
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Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1.000 Brussel
Þe Pinte, 22106/2020

Willem Rombaut
Wd. burgemeester
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Algemeen directeur
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