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Besluitenliist van 26 april 2019
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Goedkeuren verslag vorige vergadering
In disponibiliteit stellen van een statutair personeelslid wegens ziekte
Gemeentelijke basisschool - kleuteronderwijs - aanstellen kinderverzorgsters herbereken i n g lestijdenpa kket
Machtiging tot uitoefening van een ambulante activiteit op het openbaar domein
Gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk bezwaarschrift - hoorzitting
Omgevingsvergunning xxx (dossie r OV /20L8/OO2O4)
Omgevi n gsvergu n ni n g xxx (dossie r OV / 2OL8/00209)
Orngevi n gsvergu n ni n g xxx (dossie r OY / 2OtB/002 1 5)
Attest verdeling cf. artikel 5.2.2. VCRO Langevelddreef 37
Leegstandregister - aanvraag vrijstelling van de heffing
Afwijkinþ van de geluidsnormen - Cafeest
Renovatie gemeentehuis fase 1 - Lot 02 HVAC en sanitair - Vorderingsstaat 10 en
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Uitbetaling nominatieve subsidie VZW Sportbeheer eva De Pinte
Uitbetaling nominatieve subsidie VC Zevergem Sportief
Gebruik gemeentelijke lokalen met bar in eigen beheer - Open Ouderraad Erasmus
De Pinte
Aanvraag gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur - Femmes d'Honneur des 9
Provinces
Aanvraag om in aanmerking te komen voor een wijkfeestsubsidie - Wijkcomité
Pont-Noordfeesten
Aanvraag om in aanmerking te komen voor een wijkfeestsubsidie - Wijkcomité
Snyersput
Drankvergunning - 50-jarigen comité 1969
Aanvraag evenemeRt - FOS De Havik - Isle of Rhythm
Drankvergunning - FOS De Havik - Isle of Rhythm
Aanvraag evenement - Dinner on the Lake
Drankvergunning - bvba Dinner on the Lake
Lijsten aanrekeningen
Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: premies
Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
Goed keuri n g goed keu ri ngsl ijst bestel bon i bestel bon
Uitvoerbaar verkla ren koh ieren h u is-aa n -h u is verspreid ing ongeadresseerd
drukwerk - correctie

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
i n istratief Centrum Vi rg i n ie Lovel
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
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Agentschaþ' Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 2/05/2OI9

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Burgemeester

