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 29 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. Noodopvang basisschoolkinderen : kennisname vraag van de Vlaamse overheid voor lokaal initiatief.
3. Goedkeuring voor levering en plaatsing van een beamer en scherm in het ontmoetingscentrum.
4. Vredestraat : goedkeuring voor ruimen van slib in de riolering.
5. Ongeschikte woning in de Slijpstraat 29 : kennisname stand van zaken voortgang der werken.
6. Toekenning omgevingsvergunningen.
- vernieuwen van een voor- en zijgevel in de Armentiersstraat 57 te Mesen,
- uitbreiden van de woning in de Rijselstraat 28 te Mesen.
7. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier voor belasting op logiesverstrekkende bedrijven – februari
2021.
8. Kennisname rapportering Mina-werkers 2020.
9. Kennisname ontwerp overeenkomst “Uit in Mesen” en verwijzing naar de gemeenteraad.
10. Kennisname rapportering intergemeentelijke woondienst 2020.
11. Goedkeuring beloning mooimaker n. a.v. Overleg milieuambtenaren en rvb Ivvo.
12. Locatus : akkoord met aanbod van de POM West-Vlaanderen om gratis licentie te bekomen op de
detailhandelsdatabank Locatus voor max. 5 personeelsleden.
13. Visering bestelbons.
14. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
15. Mededelingen :
16. Goedkeuring prijsofferte voor een drinkwateraansluiting van het buurthuis in de Ketelstraat.
17. Kennisname coronamaatregelen voor de plechtigheid van Anzac Day.
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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