College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst van 2 april 2021

A-punt

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
2. Periodieke uitbetaling premies jubileum
3. Aanstelling van een tijdelijk communicatieambtenaar (B1-B3) in contractueel verband
met 2,5/5 prestaties in het kader van het project voor de vaccinatieprocedure verlenging
4. Aanvraag rustpensioen mandataris
5. Gemeentelijke basisschool - open verklaren vacante betrekking van een halftijds
schooldirecteur via de bevorderingsprocedure
6. Gemeentelijke basisschool - selectieprocedure voor de functie van een halftijds
directeur basisonderwijs - nominatief aanstellen van de selectiecommissie
7. Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend onderwijzer voor 24/24 in vervanging van een titularis in ziekteverlof
8. Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend onderwijzer voor 24/24 in vervanging van een titularis in ziekteverlof
9. Gemeentelijke basisschool - kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend onderwijzer voor 24/24 in vervanging van een kleuteronderwijzer in
ziekteverlof
10. Gemeentelijke basisschool - kleuteronderwijs - aanstelling van een waarnemend
kleuteronderwijzer - korte vervanging
11. Periodieke uitbetaling - coronapremie voor verenigingen
12. Periodieke uitbetaling - coronapremie voor verenigingen
13. Omgevingsvergunning Bracke Marc - Boeregemstraat 13 (dossier OV/2020/00247)
14. Omgevingsvergunning Vandendaele Dennis - Toutefais 22 (dossier OV/2020/00254)
15. Omgevingsvergunning Speybroeck Stefaan - 't Kruisken 26 (dossier VV/2020/00252)
16. Stedenbouwkundig attest SA 2020/SA6 - Den Beer 13
17. Beroep Deputatie - omgevingsvergunning De Moey Anouk - Molenstraat 3A (dossier
OV/2020/00152) - verslag POA
18. Omgevingsvergunning OV/2021/00009-OMV_2020172315- uitbreiden van
grondwaterwinning door het aanleggen van een dieptedrainage op 2 plaatsen Adviesvraag Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Oost-Vlaanderen
19. Subsidie Groendak - goedkeuring en uitbetaling
20. Relighting sportzaal OCP en GBS - Gunning
21. Groenonderhoud - dienstjaar 2021 (onkruidverwijdering) - Gunning
22. Fluvius - aanleg LS en OV Groenstraat
23. Concessie - grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van De Pinte
24. Periodieke uitbetaling geboortepremies
25. Aanvraag gebruik gemeentelijk materiaal
26. Adviezen commissie in het kader van aanvragen 1ste oproep relance vrijetijdssector goedkeuring
27. Restauratie Schandpaal Zevergem - Gunning
28. Aanvraag actie JIN (Scouts en gidsen De Pinte - Zevergem) - Moederdag
ontbijtmanden
29. Lijsten aanrekeningen
30. Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: premies
31. Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
32. Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon
33. Projectsubsidie voor de noodopvang van schoolkinderen vanaf 9 november 2020

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.
Lokaal bestuur De Pinte
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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, 12/04/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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