College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst van 23 april 2021
Goedkeuren verslag vorige vergadering

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
2. Periodieke uitbetaling premies jubileum
3.

A-punt

3. Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van polyvalent arbeider (medewerker) wegenis
(E1-E3) met voltijdse prestaties in contractueel verband
4. Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van polyvalent arbeider (medewerker) groen
(E1-E3) met voltijdse prestaties in contractueel verband
5. Toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie via de
aanwervingsprocedure voor de functie van ploegbaas onderhoud
(teamverantwoordelijke schoonmaak) (C1-C3) met voltijdse prestaties in contractueel
verband
6. Kennisname van het eind-procesverbaal in verband met de selectieproeven via de
combinatie van een aanwerving- en bevorderingsprocedure voor de functie van
diensthoofd Vrije tijd (A1a-A3a) in contractueel verband met voltijdse prestaties
7. Aanstelling van een diensthoofd Vrije tijd (A1a-A3a) in contractueel verband met
voltijdse prestaties
8. Diensthoofd Vrije tijd met voltijdse prestaties - wervingsreserve
9.

A-punt

9. Gemeentelijke basisschool - toelaten van de kandidaten tot deelname aan de selectie
via de bevorderingsprocedure voor de functie van schooldirecteur basisonderwijs met
halftijdse prestaties in vast verband
10. Toekennen geschenk bij pensionering
11.

A-punt

11. Begroting schade aan openbaar domein
12.

A-punt

12. Weigering van de omgevingsvergunning Brysbaert Bart - Stijn Streuvelslaan 6 (dossier
OV/2020/00275)
13. Omgevingsvergunning De Geest Brecht-Cauwe Nathalie - Geetschuren 13 (dossier
OV/2020/00278)
14. Omgevingsvergunning Dumont Koenraad-De Beus Isabel - Berkenlaan 49 (dossier
OV/2021/00038)
15. Omgevingsvergunning De Messemaeker Steven-De Zutter Evelien - Reevijver 45
(dossier OV/2020/00282)
16. Omgevingsvergunning Fluvius System Operator CV - Pont-Noord (dossier
OV/2021/00031)
17. Omgevingsvergunning Vandenberghe Ellen - Boeregemstraat 17 (dossier
OV/2021/00040)

18.

ROM-Milieu
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19.

A-punt

18. Krediet voor internationale solidariteit 2020-2021
19.

A-punt

19. 't Kruisken - goedkeuring offerte Fluvius voor verkavelingsproject
20. Blijpoel 5A - betaling factuur GEW
21. Boldershof - afzetten parking als terras
22.

A-punt

22. Gemeentelijke begraafplaatsen De Pinte en Zevergem - overzicht beëindiging
concessie na concessietermijn - kennisname
23.

A-punt

23. Aanvraag toelating fietstocht door de gemeente en aanbrengen signalisatie - Flanders
Classics 1000 km voor Kom op tegen kanker
24.

A-punt

24. Lijsten aanrekeningen
25. Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
26. Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon
27. Rapporteren delegatie bevoegdheid - kennisnemen goedkeuringslijst bestelbon –
Vaccinatiestrategie
28. Uitvoerbaarverklaring dwangbevel voor niet-fiscale ontvangsten
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, 3/05/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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