COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 16 APRIL 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 09 april 2019
Goedgekeurd.
2. Dagorde gemeenteraad van 25 april 2019
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 25 april 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 25 april 2019 worden aan de
voorzitter overgemaakt:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting
2. Goedkeuring aanstelling voorzitter en ondervoorzitter cultuurraad
3. Logo Leieland - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
4. Mivalti - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
5. AquaFlanders - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
6. Goedkeuring reglement en proceshandboek voor het registreren en behandelen van klachten
7. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/ plaatsvervanger algemene
vergadering van 21 mei 2019 - Imog
8. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2019 - cvba Zefier
9. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering op 27 juni 2019 - WVI
BURGEMEESTER JAN STEVENS
10. Goedkeuring politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten op
1 en 2 juni 2019 - ORC Canal Rally
11. Aanvaarding BNIP 2 juni 2019 - ORC Canal Rally
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
12. Goedkeuring verslag vorige zitting - geheime zitting
SCHEPEN FILIEP DE VOS
13. Goedkeuring ontwerp ruilakte verleggen Gaverstraat - Agristo/gemeente Wielsbeke
3. Deltagroep - open algemene vergadering van 11 december 2018: kennisname verslag
Kennisname.
4.

WVI/Energiehuis - beleidsgroep Vlaamse energielening van 12 maart 2019:
kennisname verslag en bijlagen
Kennisname.
5. WRI - dagelijks bestuur van 27 maart 2019: kennisname verslag
Kennisname.
6.

NV Elk zijn Huis - algemene vergadering van 29 april 2019: kennisname uitnodiging
en agenda

Kennisname.
7.

Imog - algemene vergadering der aandeelhouders van 21 mei 2019: kennisname
agenda en documenten
Kennisname.
8. Kennisname schrijven Bosgroep IJzer & Leie
Kennisname.
9.

Personeel: kennisname geslaagden praktisch en mondeling examen technisch beambte
poetsdienst (E1-E3), contractueel
Kennisname.
10. Opvragen adressen ex-werknemers van OCMW Wielsbeke naar aanleiding van
viering 30 jaar Ter Lembeek: goedkeuring
Goedgekeurd.
11. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het inrichten van een
Orc Canal Rally - verkenningen op 1 juni 2019
Goedgekeurd.
12. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement houdende verbod van verkeer naar
aanleiding van het inrichten van een Orc Canal Rally op 2 juni 2019
Goedgekeurd.
13. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement houdende verbod van verkeer naar
aanleiding van het inrichten van een Orc Canal Rally op 2 juni 2019 - verboden zones
Goedgekeurd.
14. Goedkeuren subsidie voor afkoppeling hemelwater, Wielsbeeksestraat 5
Goedgekeurd.
15. Aankoop divers klein materiaal voor het gemeentebestuur, het autonoom
gemeentebedrijf en het OCMW van Wielsbeke en de lokale politiezone MIDOW :
goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
Goedgekeurd.
16. Goedkeuring geregistreerde akten Wielsbeeksestraat te Ooigem
Kennisname akten.
17. Kennisname ontwerp ruilakte verleggen Gaverstraat - Agristo/gemeente Wielsbeke
Kennisname.
18. Aankoop gronden in dorpskern Sint-Baafs-Vijve: kennisname geregistreerde akte
Kennisname.
19. Aanvraag cultuurraad tot financiële ondersteuning bus cultuurreis 15 juni 2019
Goedgekeurd.
20. Onderhoud hydranten via DVV Midwest: Goedkeuring vorderingsstaat 1

Goedgekeurd.
21. Collector Kruishoek - Zwaantjesstraat: Goedkeuring verrekening 11: haagplanten
Pontweg en aanpassen ifv eenrichtingsverkeer
Goedgekeurd.
22. Vergunning aan bedrijf Taxi Time voor het vervangen van een taxivoertuig
Kennisname.
23. Ter Kennisname: Verslag Diensten voor Toerisme 12 maart 2019
Kennisname.
24. Ter Kennisname: Verslag Raad van Bestuur Toerisme Leiestreek 4 april 2019
Kennisname.
25. Principeovereenkomst betreffende de bouw van een fiets-en voetgangersbrug te
Ooigem-Desselgem met aansluiting ervan op de bestaande infrastructuur
Goedgekeurd.
26. Overeenkomst financiering fiets- en voetgangersbrug
Goedgekeurd.

