College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst van 26 februari 2021

A-punt

1.
2.
3.

A-punt

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A-punt

14.
15.
16.
A-punt

17.
A-punt

A-punt

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A-punt

25.
A-punt

26.
27.
28.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Geschenk voor wereldkampioen indoor zevenkamp bij de junioren
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Zevergem – notulen van de kerkraad
van 8 februari 2021
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van Ploegbaas onderhoud (C1-C3) met
voltijdse prestaties in contractueel verband
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van Wijkcoördinator (participatiedeskundige)
(B1-B3) met halftijdse prestaties in contractueel verband
Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de combinatie van de
aanwervingsprocedure en de bevorderingsprocedure voor de functie van
Diensthoofd Vrije tijd (A1a-A3a) met voltijdse prestaties in contractueel verband
Open verklaren van de functie van administratief medewerker dienst Vrije tijd (C1C3) met halftijdse prestaties - uitbreiden van de wekelijkse prestaties
Toekennen geschenk bij 25 of 35 jaar dienstanciënniteit - personeelsleden
gemeentelijke basisschool
Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - definitieve vaststelling
kiezerslijst personeel
Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - definitieve vaststelling
kiezerslijst ouders
Gemeentelijke basisschool - kleuteronderwijs - aanstellen kleuteronderwijzer herberekening lestijdenpakket
Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend onderwijzer voor 24/24 in vervanging van een titularis in ziekteverlof
Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - aanstelling van een waarnemend
onderwijzer - korte vervangingen
Periodieke uitbetaling - coronapremie voor verenigingen
Gebruiksovereenkomst Locatus - periode 2021-2022 - goedkeuring
Machtiging tot uitoefening van een rondreizende ambulante activiteit op het
openbaar domein
Goedkeuren eenmalige verlenging onderhoudscontract digitale infoborden voor
2021
Oproeping voor de rechtbank van eerste aanleg - aanstellen advocaat
Omgevingsvergunning Hanssens Wouter-Verbrugghe Virginie - Pintestraat 1
(dossier OV/2020/00261)
Omgevingsvergunning DN UPGRADE BVBA - Koning Albertlaan 36-38 (dossier
OV/2020/00258)
Omgevingsvergunning De Visscher Roel-Van Orshoven Esther - Koningin
Fabiolalaan 32 (dossier OV/2020/00262)
Omgevingsvergunning Meyvaert Bernard - Begonialaan 19 (dossier
OV/2020/00263)
Omgevingsvergunning Van Mieghem Guillaume - Krekelstraat 65 (dossier
OV/2020/00264)
Weigering van de omgevingsvergunning De Clercq Firmin - Scheldehout 4 (dossier
OV/2020/00257)
Omgevingsvergunning OV/2021/00009-OMV_2020172315- uitbreiden van
grondwaterwinning door het aanleggen van een dieptedrainage op 2 plaatsen Adviesvraag Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
Maaien van wegbermen binnen de gemeente - dienstjaar 2021 - 2022 - 2023 Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Restauratie Kapel van Hemelrijk - Gunning
Kraanwerk in regie binnen de gemeente - dienstjaar 2021 - Gunning
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Circulatie stationsomgeving - aanvraag subsidie
Bebloeming - dienstjaar 2021-2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te
nodigen firma's
Aankoop zitmaaier - gunning
Onderhoud en ruimen riolering - dienstjaar 2021-2022-2023
Telenet - telecommunicatiewerken Moerkensheide
Infrabel - tunnel Kunstschildersweg
Aankoop en levering veegmachine - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te
nodigen firma's
Uitbreiding digitale dienstverlening - aankoop digitaal loket - gunning
Concessie - urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats van De Pinte
Relance subsidie corona - kennisname werking adviescommissie en goedkeuren
thema en praktische uitwerking eerste oproep
Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Muziekschool De Pinte
Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Harmonie Zevergem
Aanvraag Gezinsbond De Pinte - Paaseierenraap
Toekenning subsidies werkjaar 2019-2020 voor individuele jongeren
(kadervorming)
Goedkeuren nominatieve subsidie TTC De Pinte
Lijsten aanrekeningen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: gunningen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: premies
Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon
Vorderingen oninbaar stellen - kennisname
Ferm kinderopvang voorschotfactuur 2021

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). Je richt daartoe een schriftelijke vraag
aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de
informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig het belang bij inzage of afschrift.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 8/03/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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