
B e k e n d m a k i n g  B ES L U I T E NLI J S T  

College van burgemeester en schepenen 04.10.2021 
 

Aanwezig :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;  

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter bijzonder comité sociale dienst; 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur 

                           

 
 

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van het college. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van het college. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Betaalbaarstelling facturen 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot goedkeuring van betaallijst 33/2021 voor een bedrag 

van 35.733,08 EUR en geeft opdracht aan de financieel directeur om tot betaling over te gaan 
overeenkomstig de opgemaakte betalingsbevelen. 

Dagorde : Niet ingedeelde muziekactiviteiten. – Afwijking op het toegelaten geluidsniveau voor de 

organisatie van jaarlijks concert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Horebeke  

Goedgekeurd 

Dagorde : Niet ingedeelde muziekactiviteiten. – Afwijking op het toegelaten geluidsniveau voor de 

organisatie van Oktoberkermis op 22, 23 en 24 oktober 2021  

Goedgekeurd 

Dagorde : Buurtweg 39 – PV van opmeting en aanschrijving van de eigenaars 

Nav de afpaling van de buurtweg 39 wordt beslist de betrokken eigenaars aangetekend aan te schrijven. 



Dagorde : Personeel – Toelating kandidaten tot bevorderingsprocedure administratief deskundige 

(rang Bv) 

Goedkeuring van 1 kandidaat tot de bevorderingsprocedure 

 

Dagorde : Personeel – Pensioenering met ingang van 01.12.2021 

Goedkeuring van de pensionering van technisch beambte 

Dagorde : Personeel – Vacant verklaren bij aanwerving in voltijds contractueel verband van de 

functie van technisch beambte E1-E3 en aanleggen van een werfreserve 

Goedgekeurd 

 

Dagorde : Personeel – Vacant verklaren bij aanwerving van een omgevingsambtenaar in statutair 

verband en aanleggen van een werfreserve 

Goedgekeurd 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING 

VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING. – Ketse 1 te Horebeke 

Goedgekeurd 

 

 

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De algemeen directeur, 

 

K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 C. Browaeys 

  

 


