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 dinsdag 22 juni 2021 en onderstaande
besluiten heeft genomen.
Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de stad Mesen.
LIJST BESLISSINGEN SCHEPENCOLLEGE
1. Betaalbaarstelling aanrekeningen.
2. Belasting op logiesverstrekkende bedrijven – vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier mei 2021.
3. Toekenning van een concessie op het urneveld van het kerkhof.
4. Dringende herstelwerken aan de lantaarn van de kerktoren : goedkeuring vorderingstaten 1 en 2.
5. Goedkeuring van de gebruikersovereenkomst voor Wijkwerken.
6. Bouw van een buurthuis : toelating aan Proximus voor uitvoering werken.
7. Aanvraag toelating voor doortocht met mountainbikes op 08 augustus 2021.
8. Kennisname ontwerp van intentieverklaring voor de problematiek van het zwaar vervoer op de gewestweg
N314.
9. Kennisname brief van Vlaams Minister Bart Somers - Lokaal energie- en klimaatpact.
10. Omgevingswerken Vredestraat : goedkeuring vorderingstaat 18 (onderhoudsstraat nr. 3).
11. Kennisname brief van de Vlaamse overheid omtrent PFAS onderzoek.
12. Pleegzorg : deelname aan de strandstoelenactie.
13. Goedkeuring tussenkomst in een schadegeval op het kerkhof.
14. Deelname aan het vredeslicht 2021.
15. Ontvangst van een delegatie van Westtoer op 09 juli 2021.
16. Aanwerving van twee contractuele arbeiders met een overeenkomst van onbepaalde duur.
17. Aanwerving van een statutair deskundige interne organisatie op proef met 4/5 prestaties.
18. Bespreking aankoop meubilair en computermateriaal voor nieuw personeel.
19. Kennisname meldig via de website over geluidsoverlast.
20. Bestelbons.
21. Aanrekeningen.
22. Mededelingen.
23. Privatief gebruik grond achter het brandweerarsenaal.
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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