Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER,
Conform artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat het college van burgemeester en schepenen is bijeengekomen op maandag 30 november
2020 en onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.
LIJST BESLISSINGEN SCHEPENCOLLEGE
1.Goedkeuring verslag vorige zitting.
2. De Watergroep : doorlopende vergunning voor het signaleren van waterleidingswerken op de
openbare weg voor 2021.
3. Toekenning geboortepremies 2020 aan diverse gezinnen.
4. Toekenning toelagen voor het jaar 2020 aan gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar
(pampertoelage).
5. Toekenning toelagen 2020 aan diverse verenigingen en organisaties.
6. Toekomstige werking jeugd, cultuur, sport en toerisme : kennisname vraag om oplijsting van de
minimale acties en impact hiervan op de personeelsbezetting.
7. Picknickzones : kennisname voorstel van Westtoer.
8. Intergemeentelijke samenwerking GAS-boetes : beleidsintentie.
9. Opening kerktoren (Horizon 2025 en Feniks) en tentoonstelling : vaststelling datum.
10. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
11. Mededelingen.
Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan
er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande
besluiten van het college van burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen na deze
bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende overheid (klik hier )
De algemeen directeur,

De burgemeester,

Patrick FLORISSOONE

Sandy EVRARD - MNZM
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