
 
 

 
 

   

Besluitenlijst college van 13 september 2021 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Reglement voor het toekennen van de eretitel aan de algemeen directeur en financieel directeur. 
Goedkeuring. 

Financieel beheer 

2. Betalingsbevelen. Goedkeuring 
3. Rapportering bestelbons 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Retributiereglement voor de plaatsing van rioleringsbuizen op verzoek van derden. Goedkeuring. 
5. Ter beschikking stelling van het gebouw in de Grote Marijve 133.  Goedkeuring. 
6. Verkoop van een stuk wegoverschot in de Groeneweg. Principieel akkoord. 

Wonen en omgeving 

7. Plaatsen bijkomende textielcontainers. Beslissing. 
8. Beroep leegstand  
9. Omgevingsvergunning Utexbel (dossier 2020/332). Kennisgeving beroep. 
10. Aanvraag omgevingsvergunning Ninovestraat 14-16 (2021/205). Vergunning 
11. Aanvraag omgevingsvergunning Geraardsbergenstraat 79 (2021/158). Vergunning 
12. Aanvraag omgevingsvergunning Achurenstraat (2021/191). Weigering 
13. Aanvraag omgevingsvergunning Stijn Streuvelsstraat 26 (2021/209). Vergunning 
14. Aanvraag omgevingsvergunning Langehaag 28 (dossier 2021/211). Vergunning. 
15. Aanvraag omgevingsvergunning Ninovestraat (dossier 2021/212). Verdaagd. 
16. Aanvraag omgevingsvergunning Neerhofstraat 13-15 (dossier 2021/218). Vergunning 
17. Aanvraag omgevingsvergunning Dammekensstraat 80(dossier 2021/49). Beroep. Kennisgeving 

beslissing deputatie. 
18. Aanvraag omgevingsvergunning Hoogdeurnstraat 63 (dossier 2021/162). Kennisgeving beslissing 

deputatie. 
19. Voorstel verdeling onroerend goed, dossier 2021/44 - Leuzesesteenweg 33-35. Kennisname 

Mobiliteit 

20. Aanvullend reglement Moortelstraat - parking vrachtwagens - aanpassing 
21. Aanvullend reglement Georges De Myttenarestraat 31 - parkeerplaats voor personen met een 

handicap - opheffen 
22. Aanvullend reglement Ernest Solvaystraat 95 - voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap - beslissing 
Economie 

23. Tijdelijke vergunning drankgelegenheid - Soif de Toi. Verdaagd. 
24. Tijdelijke vergunning drankgelegenheid - Basilic. Verdaagd. 
25. Tijdelijke vergunning drankgelegenheid - Coesies. Goedkeuring. 
26. Aanvraag subsidie nieuw ondernemerschap - grafisch ontwerp - Jaar 2. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

27. Stadsgebouw 'De Botaniek', gelegen in de Spinstersstraat 36. Overeenkomst van overdracht van de 
gebruiksovereenkomst met het Agentschap integratie en inburgering aan het Agentschap Facilitair 
Bedrijf. Goedkeuring. 

28. Subsidie herbruikbare luiers - beslissing 
29. Subsidie herbruikbare luiers - beslissing 
30. Samenwerkingsovereenkomst en actieplan lokale besturen regio Vlaamse Ardennen, SEVA en 

VDAB 'Samen Sterk voor Werk'. Goedkeuring. 
31. Voorstelling programma 'De Leesambassade'. Kennisneming. 



32. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats inzake Zwerfvuil en Sluikstort. 
Goedkeuring. 

33. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats inzake Sneeuwruimen. Kennisname. 

Vrije tijd 

34. Korting op aankoop smaakdozen voor Strip Ronse - beslissing 
35. Aanstelling vrijwilliger dienst toerisme - beslissing 

Organisatieontwikkeling 

36. Personeel : tijdelijke vervanging personeel dienst ICT en opstart selectieprocedure administratief 
medewerker/helpdeskmedewerker 

37. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

38. Uitbouw WIFI in Sociaal Huis. Beslissing. 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 
Bestuur en beleid 

1. Reglement voor het toekennen van de eretitel aan de algemeen directeur en financieel directeur. 
Goedkeuring. 

Financieel beheer 

2. Betalingsbevelen. Goedkeuring 
3. Rapportering bestelbons 
4. Retributiereglement voor de plaatsing van rioleringsbuizen op verzoek van derden. Goedkeuring. 
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