COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2019
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester-voorzitter;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 05 februari 2019
Goedgekeurd.
2. Dagorde gemeenteraad van 21 februari 2019
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 21 februari 2019;
Gelet dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en de
agenda vaststelt;
Gelet dat de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter
worden meegedeeld op de agenda worden geplaatst;
Gelet op het voorstel van agendapunten;
BESLUIT:
Enig artikel: Navolgende agendapunten voor de gemeenteraad van 21 februari 2019 worden aan
de voorzitter overgemaakt:
ZITTING GEMEENTERAAD
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting en zittingsverslagen januari 2019 - openbare zitting
2. Kennisname geldigverklaring verkiezing politieraadsleden
3. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
4. VVSG - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
5. Leiebekken - goedkeuring afvaardiging bekkenbestuur
6. Sociale Huisvestingmaatschappij 'Mijn Huis' - goedkeuring bijkomende afvaardiging
bestuursorganen
7. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn Huis'- goedkeuring bijkomende afvaardiging
bestuursorganen
8. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 19 maart 2019 - Imog
9. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 - Psilon
10. Kennisname afvaardiging politieke partijen in de gemeentelijke begeleidingscommissie
GBC
11. Kennisname afvaardiging politieke partijen in de milieuraad
12. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Wielsbeke
13. Vaststelling reglement begrip dagelijks bestuur
14. Goedkeuring algemeen kader organisatiebeheersing
15. Goedkeuring regelgeving dagelijks personeelsbeheer
SCHEPEN FILIEP DE VOS
16. Kennisname opmerkingen gouverneur betreffende aanpassing meerjarenplan 2014-2021 en
het budget 2019 van de gemeente Wielsbeke
17. Goedkeuring voordracht van de aan te schrijven geledingen voor de Gecoro
SCHEPEN DAISY HAYDON
18. Goedkeuring voorstel tot regeling schadegevallen Sint-Bavostraat en opmaak
dadingsovereenkomst
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE

BP. 1 Goedkeuring invoeren retributiereglement verblijfsvergunning - tijdelijke verblijfskaart
type A
BP. 2 Goedkeuring erkenning en invoering van de European Disability Card
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
19. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vorige zitting - geheime zitting
SCHEPEN FILIEP DE VOS
20.
Goedkeuring ontwerpakte verkoop grond met garage Heirweg 106
3.

Kennisname besluit burgemeester dd. 05.02.2019 tot delegatie bevoegdheid om de eed
af te nemen van de personeelsleden gemeente en OCMW
Goedgekeurd.
4.

Reglement omtrent het begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling
tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
Goedgekeurd.
5. Beheersovereenkomst Gemeentebestuur - OCMW Wielsbeke
Goedgekeurd.
6. Algemeen kader Organisatiebeheersing
Goedgekeurd.
7. Regelgeving dagelijks personeelsbeheer
Goedgekeurd.
8. Verkiezing nieuwe samenstelling Euregio Scheldemond
Goedgekeurd.
9. Aanduiden maatschappelijke geledingen voor de nieuwe samenstelling van de Gecoro
Goedgekeurd.
10. Personeel: vacantverklaring 1 voltijds technisch assistent openbare werken/groen (D1D3), 2 halftijds technisch beambten poetsdienst WZC (E1-E3) contractueel,
onbepaalde duur + vaststellen examencommissie.
Goedgekeurd.
11. Personeel: arbeidsongeval op 13 oktober 2016 beslissing genezing zonder restletsel.
Goedgekeurd.
12. Vermeldingen in de telefoongids en 1207
Goedgekeurd.
13. Organisatie door de Desselgemse Wielertoeristen van mountainbike- cyclotweedaagse
DWW Classic - doortocht op 20 tem 22 april 2019 en aanvraag bepijling parcours
Goedgekeurd.
14. Definitieve toekenning verbeteringspremie, Willem Bouvier Cartonstraat 10 in
Wielsbeke.
Goedgekeurd.

15. Definitieve toekenning verbeteringspremie voor de woning Guido Gezellestraat 73 in
Wielsbeke.
Goedgekeurd.
16. Definitieve toekenning verbeteringspremie voor de woning van Wielsbeeksestraat 8 in
Wielsbeke.
Goedgekeurd.
17. Betaalbaarstelling diverse facturen technische dienst
Goedgekeurd.
18. Goedkeuring minnelijke - Bouwen van 12 sociale woningen Guido Gezellestraat
Goedgekeurd.
19. Onderhoudscontract voor het nazicht van de brand en inbraakalarminstallaties:
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Goedgekeurd.
20. Bouwen van 12 sociale woningen Guido Gezellestraat: Goedkeuring vorderingsstaat 27
Goedgekeurd.
21. Omgevingsvergunning - Driesstraat 2+ - aktename melding
Goedgekeurd.
22. Omgevingsvergunning - Rijksweg 408+ - aktename melding
Goedgekeurd.
23. Omgevingsvergunning - Rijksweg 470 - aktename melding verandering
Goedgekeurd.
24. Omgevingsvergunning - Molenstraat 207 - advies aan Deputatie
Goedgekeurd.
25. Loverstraat 144: behandeling openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het wijzigen van verkaveling
Goedgekeurd.
26. Loverstraat 144: voorstel tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van verkaveling
Goedgekeurd.
27. Boffonstraat lot 7: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
eengezinswoning
Goedgekeurd.
28. Krokusstraat 12: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage/tuinberging
Goedgekeurd.
29. Krokusstraat 12: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
garage/tuinberging
Goedgekeurd.

30. Pannenstraat: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het slopen van een berging
Goedgekeurd.
31. Pannenstraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen van berging
Goedgekeurd.
32. Ooigemstraat 13A: kennisname beslissing Deputatie van het beroep tegen de beslissing
van het CBS met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor het dempen van de oude
leiearm
Kennisname.
33. Waterstraat 5: aktename van melding voor het plaatsen van een veranda
Aktename.
34. Afrekening bar OC Leieland 7 december 2018 - Rode Kruis Wielsbeke
Goedgekeurd.
35. Aanvraag coproductie Rode Kruis Wielsbeke - 27 september 2019
Goedgekeurd.
36. Goedkeuring voorstel tot regeling schadegevallen Sint-Bavostraat
Goedgekeurd.
37. Kennisname plaatsbeschrijving Voetweg voor de aanvang der bouwwerken.
Goedgekeurd.
38. Aanvraag vergunning telenet voor plaatsen ondergrondse kabel in de Guido
Gezellestraat/Schaapdreef te Wielsbeke
Goedgekeurd.
39. Aanvraag vergunning telenet voor plaatsen ondergrondse kabel in de Schaapdreef
(Saspark)te Wielsbeke
Goedgekeurd.
40. Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving Schoolstraat: Goedkeuring
vorderingsstaat 1
Goedgekeurd.
41. Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving in de Schoolstraat: goedkeuren
dossier veiligheid
Goedgekeurd.
42. Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving in de Schoolstraat: goedkeuren
opleveringsdossier en as-built dossier.
Goedgekeurd.

