NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 30 MAART 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen keuren de notulen van het College van
Burgemeester en schepenen van 22/03/2021 en 23/03/2021 goed.
2.

Kennisname beslissing algemeen directeur betreffende aanstelling/regeling personeel voor
kleuteropvang/noodopvang tijdens de week vóór de paasvakantie in de scholen n.a.v.
opgelegde coronamaatregelen

Neemt kennis van de genomen beslissing van de algemeen directeur van 29 maart 2021 betreffende
aanstelling jobstudenten tijdens de week vóór de paasvakantie voor de noodopvang in de scholen:
Familienaam

3.

Voor
naam

Adres

Postcode Plaats

di
30/03

wo
31/03

do
1/04

Aanvraag doortocht wandeling + aanbrengen van pijlen vanwege WSV De Brigandtrotters
vzw

Goedgekeurd.
4.

Ambtshalve afvoering x

De personen, aangeduid op onderstaande tabel worden ambtshalve afgevoerd uit de
bevolkingsregisters en vreemdelingenregister.
Naam en voornaam
Geboorteplaats en
Nationaliteit Inschrijving in de
Datum
Gemeente

5.

Wijziging concessiehouder naar de erfgenamen, vernieuwing concessie Sint-Baafs-Vijve 25
jaar 4m² - x

Goedgekeurd.
6.

Hugo Verriestwijk: opdracht tot opmaken schattingsverslag

Opdracht te geven aan Vastgoedtransacties Gent tot het opmaken van een schattingsverslag voor de
afzonderlijke percelen gelegen achter en grenzend aan:
- Sectie A 692 S;
- Sectie A 693 F;
- Sectie A 693 G;
- Sectie A 693 H.
7.

Waterstraat 25: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen van woning met
bijhorende bijgebouwen

Goedgekeurd.

vr
2/04

8.

Sasstraat 1: voorstel tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van logo op spandoek aan
voorgevel

Goedgekeurd.
9.

Bavikhoofsestraat 104: voorstel tot renovatiewerken eengezinswoning

Goedgekeurd.
10.

Hooiemeersstraat 8: voorstel tot gunstig advies voor het uitbreiden van kantoren

Goedgekeurd.
11.

Leveren en plaatsen zonnewering gemeentehuis gelijkvloers: goedkeuren lastvoorwaarden
en gunning

Goedgekeurd.
12.

Aanvraag verplaatsen elektriciteitskast Sint-Bavostraat ten behoeve van de bouw van het
appartement hoek Sint-Bavostraat, Rijksweg

De kosten voor het verplaatsen van de elektriciteitskast in de Sint Bavostraat zijn ten laste van het
gemeentebestuur en de offerte van Fluvius wordt goedgekeurd.

