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 01 maart 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. Rijselstraat : kennisname inzake waterschade aan woning nr. 43.
3. Regionaal Landschap Westhoek : beslissing inzake gemeentelijke bijdrage 2021 – 2025.
4. Bike Bank : aanduiding gemeentelijke contactpersoon.
5. Werken aan het gasnet door Fluvius (Kerkstraat) : kennisname voorlopige oplevering.
6. Aanwerving van diverse personeelsleden : vacant verklaring, keuze van publicatie, goedkeuring
prijsofferte voor publicatie, vaststelling uiterste datum van inschrijving, duur werfreserve, keuze
selectieprocedure, vaststellen voorwaarden om als geslaagd beschouwd te worden, vaststellen
vergoeding leden examencommissie.
7. Gent-Wevelgem : kennisname uitnodiging coördinatievergadering.
8. Intergemeentelijke woondienst : akkoord voor deelneme aan onderzoeksvraag.
9. Voorwaardelijke toelating voor plaatsing van een terras op de Markt 23.
10. Principiële toelating voor doortocht van een wielerwedstrijd “dwars door de Westhoek” op
zondag 6 juni 2021.
11. Gemeentelijke website : bespreking voorstel van webontwikkelaar.
12. Taalgebruik website : kennisname opmerkingen vanwege de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht.
13. Belasting op logiesverstrekkende bedrijven : vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier
(december 2020 en januari 2021)
14. Omnium verzekering voertuig Opel Movano : goedkeuring polis.
15. Kermis : voorwaardelijke toelating standplaats.
16. Problematiek zwerfkatten : kennisname bericht van het intergemeentelijk dierenasiel
“Poezewoef”.
17. Lokaal toewijzingsreglement : kennisname bericht van de Vlaamse overheid.
18. Intergemeentelijk GAS-ambtenaar : stand van zaken en voorstel.
19. Kennisname campagne “Vlaanderen feest”.
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20. Kennisname Vlaamse subsidies voor veilige schoolomgevingen.
21. Uitbreiding waterleidingsnet in de Rijselstraat : kennisname bericht van de Watergroep
22. Gemeentelijke fiscaliteit : kennisname impact van de taks shift.
23. Politiezone Arro Ieper : kennisname bericht inzake wijzigingen lokale commissariaten.
24. Vaccinatie Covid-19 : kennisname communicatie inzake vervoer naar vaccinatiecentrum.
Het college neemt akte van de diverse communicaties in verband met het vervoer naar
vaccinatiecentra voor
25. Goedkeuring pachtoverdracht landbouwgrond Nieuw Zeelandersstraat.
26. Visering bestelbons.
27. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
28. Mededelingen :
29. Bespreking problematiek van voertuigen op de begraafplaats.
30. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier op de milieubelasting voor het jaar 2021.
31. Tweede pensioenpijler : kennisname bijvoegselbrief aan het groepsverzekeringsreglement
i.v.m. omzettingscoëfficiënten vanaf 1 januari 2022.
32. VBS Mesen : toekenning toelage.
33. Omgevingsvergunning Nieuw Zeelandersstraat 35 : advies.
34. Wegenwerken Rijselstraat : kennisname factuur Fluvius.
35. Werken compostbak kerkhof : kennisname prijsofferte.
36. Bouw van een buurthuis in de Ketelstraat : goedkeuring tweede voorschot ereloon architect.
37. Dringende meerwerken aan de lantaarn van de kerk : ingebrekestelling aannemer wegens niet
tijdig stellen van de borg.
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 )
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