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 18 januari 2021 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. Mina-werkers 2021 : gunning van de opdracht.
3. Vraag om vergunning voor het overwelven van een gracht in de Nieuwkerkestraat (verdaagd)
4. Dringende herstellingswerken aan de lantaarn van de St Niklaaskerk : kennisname definitieve toelage.
5. Covid-19 : kennisname besluit burgemeester en protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor
de elektronische mededeling van persoonsgegevens (handhaving quarantaine maatregelen).
6. Belasting op logiesverstrekkende bedrijven – vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier december 2020.
7. Goedkeuring aanvraag verlof algemeen directeur.
8. Intergemeentelijke woondienst : kennisname overzicht activiteiten 2020.
9. Tarieven distributienetbeheerder Gaselwest : kennisname schrijven van de gemeente Zulte.
10. Gemeente voor de toekomst – kenninsname provinciale ondersteuning lokale klimaatprojecten.
11. Onbewoonbaar verklaarde woning in de Slijpstraat : goedkeuring vraag om verlenging uitstel tot 30
september 2021 voor renovatiewerken.
12. Visering bestelbons.
13. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
14. Mededelingen
15. Vervoerregioraad : kennisname advies aan Minister Lydia Peeters voor projecten mobiliteit in de
Westhoek.
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,
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Patrick FLORISSOONE

De burgemeester,
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Getekend op:2021-01-20 16:11:04 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Sandy EVRARD - MNZM
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