College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst van 12 maart 2021
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Goedkeuren verslag vorige vergadering
Periodieke uitbetaling premies jubileum
Sint Nicolaas van Tolentijn – notulen van de kerkraad van 8 februari 2021
Kennisname van het eind-procesverbaal in verband met de selectieproeven via de
bevorderingsprocedure voor de functie van technisch assistent wegenis (D1-D3) in
contractueel verband met voltijdse prestaties
Aanstelling van een technisch assistent wegenis (D1-D3) met voltijdse prestaties in
contractueel verband
Vacatietoelage voor de externe deskundigen voor de betrekking van
Middagtoezichter (C1-C3) in contractueel verband met 6/38 prestaties via de
aanwervingsprocedure
Open verklaren van de functie van polyvalent arbeider (E1-E3) (wegenis) in de
dienst Openbare infrastructuur in contractueel verband met voltijdse prestaties
Open verklaren van de functie van polyvalent arbeider (E1-E3) (wegenis) in de
dienst Openbare infrastructuur in contractueel verband met voltijdse prestaties (1
augustus 2021)
Selectieprocedure voor de functie van Polyvalent arbeider (wegenis) (E1-E3) met
voltijdse prestaties in contractueel verband via de aanwervingsprocedure nominatief aanstellen van de selectiecommissie
Aanstelling van een tijdelijk polyvalent arbeider (E1-E3) in contractueel verband
met voltijdse prestaties
Sociaal voordeel - tussenkomst in de toegang tot het zwembad - schooljaar 20192020
Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - kennisname van de
samenstelling van de vertegenwoordiging van het personeel in de schoolraad
Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - kennisname van de
samenstelling van de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad
Mobile device management - aankoop belsoftware 'Mobile Softphone'
Periodieke uitbetaling - coronapremie voor handelaars
Weigering van de omgevingsvergunning Beydts Didier - Nazarethstraat 32 (dossier
OV/2020/00259)
Veldstraat 42 - Aanleg parkeerplaatsen
Omgevingsvergunning Morel Marc-De Smet Magda - Landuitstraat 1 (dossier
OV/2020/00292)
Omgevingsvergunning Raeymaekers Bruno - Lusthof 9 (dossier OV/2020/00276)
Omgevingsvergunning De Laender Freddy - Lusthof 1 (dossier OV/2020/00280)
Omgevingsvergunning Vanhopplinus Jean-Pierre - Florastraat 13 (dossier
OV/2020/00279)
Verduidelijking sociale last verkaveling Natuurbuurt Bostoen loten 89 en 90
Doeninge
Evaluatie doelgroepwerkers 2020
Aktename van een inrichting klasse 3 (OM-2021-00052) - overname exploitatie
Keistraat - frezen en asfalteren - Gunning
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking
begraafplaats
Stroomgebiedbeheerplannen - openbaar onderzoek
Trifinance - Verlenging opdracht ondersteuning
Hernieuwing concessie op de gemeentelijke begraafplaats te De Pinte in functie van
een bijzetting in een urnenkelder
Thuisbewaring van de as
Concessie - urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats van De Pinte
Concessie - urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats van De Pinte
Thuisbewaring van de as
Aanvraag Jules Jewels voor het houden van een home-sale outdoor
Speelpleinwerking Amigos - Werking paasvakantie 2021
Lijsten aanrekeningen
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Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: premies
Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon

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, 22/03/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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