COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 14 MEI 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 07 mei 2019
Goedgekeurd.
2.

Dagorde gemeenteraad van 28 mei 2019
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 28 mei 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 28 mei 2019 worden aan
de voorzitter overgemaakt:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting
2. Goedkeuring verlenging - wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht van de
Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem
3. Goedkeuring verlenging - wijziging samenwerkingsovereenkomst Sociaal
Verhuurkantoor Regio Izegem & Wonen en Werken
4. Goedkeuring subsidieaanvraagdossier periode 01/01/2020 - 31/12/2025 - WRI
5. Ethias - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
6. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 17 juni 2019 - Gaselwest
7. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2019 - Psilon
8. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering op 25 juni 2019 - DVV Midwest
9. Goedkeuring statuten - Zefier
10. Goedkeuring samenstellen Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en aanstelling
begeleidende ambtenaar
11. Goedkeuring gedragscode mandatarissen
BURGEMEESTER JAN STEVENS
12. Personeel: vaststelling gedragscode voor de personeelsleden OCMW en gemeente
13. Personeel: vaststelling arbeidsreglement OCMW en gemeente
14. Personeel: vaststelling organogram OCMW en gemeente
SCHEPEN FILIEP DE VOS
15. Kennisname dienstjaarrekening 2018 van de lokale politiezone Midow
16. Advies aan de deputatie West-Vlaanderen aangaande de tweede partiële herziening van
het PRS West-Vlaanderen
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
17. Goedkeuring verslag vorige zitting - geheime zitting

3. IMOG - raad van bestuur van 19 maart 2019 : kennisname verslag
Kennisname.
4. WRI - dagelijks bestuur van 24 april 2019: kennisname verslag
Kennisname.

5. AquaFlanders - algemene vergadering op 16 mei 2019: kennisname agenda
Kennisname.
6.

Mijn Huis - algemene vergadering van 28 mei 2019: kennisname agenda en bijhorende
documenten en aanduiden vertegenwoordiger
Kennisname.
7.

De Lijn - 28e gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2019:
kennisname agenda en bijlagen
Kennisname.
8.

Vereniging voor Openbaar Groen - jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering op
6 juni 2019: kennisname agenda en bijlagen
Kennisname.
9.

De Watergroep - algemene vergadering van 7 juni 2019: kennisname agenda en
bijlagen
Kennisname.
10. Gaselwest - algemene vergadering/jaarvergadering van 17 juni 2019: kennisname
agenda en bijlagen
Kennisname.
11. DVV Midwest - algemene vergadering van 25 juni 2019: kennisname agenda en
bijlagen
Kennisname.
12. Goedkeuren afsprakennota CBS/VB - managementteam
Goedgekeurd.
13. Gedragscode mandatarissen
Goedgekeurd.
14. Personeel: kennisname arbeidsreglement OCMW en gemeente
Kennisname.
15. Personeel: aanstelling technisch assistent openbare werken/groen (D1-D3), contract
bepaalde duur, 1 jaar
Aanstelling.
16. Schade kerstdecoratie - voorstel tot herstelbemiddeling
Goedgekeurd.
17. Advertentievoorstel: infobrochure Engies Parkies Parkconcerten Waregem 2019
Niet goedgekeurd.
18. Aanvraag voor organisatie 2e Ooigemse Feesten door vzw Ooigemse Feesten op 15 en
16 juni 2019
Goedgekeurd.

19. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te naar aanleiding van de 2e Ooigemse
Feesten op 15 en 16 juni 2019
Goedgekeurd.
20. Aanvraag voor plaatsen herassen met publiciteit op diverse plaatsen te Ooigem tgv
Ooigemse Feesten 2019
Goedgekeurd.
21. Aanvraag door Team Divers voor organisatie zomerbar Subtropique in de
Hooiemeersstraat vanaf 7 tem 10 juni 2019
Goedgekeurd.
22. Politiereglement voor parkeerverbod in de Hooiemeersstraat tgv organisatie zomerbar
Subtropique op 7 tot en met 10 juni 2019
Goedgekeurd.
23. Concessie urnenkelder Ooigem 25 jaar -.
Goedgekeurd.
24. Aanvraag goedkeuring gemeentelijke aanpassingspremie voor de woning
Blauwvoetstraat 10 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
25. Aanvraag goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie voor de woning Minister de
Taeyelaan 26 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
26. Aanvraag goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie voor de woning Nieuwstraat
9 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
27. Aanvraag goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie voor de woning
Bavikhoofsestraat 78 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
28. Aanvraag goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie voor de woning Kraaienhof
20 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
29. Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 5
Goedgekeurd.
30. Betaalbaarstelling diverse facturen technische dienst
Goedgekeurd.
31. Definitieve toekenning aanpassingspremie voor de woning Loverstraat 128 in
Wielsbeke.
Goedgekeurd.
32. Definitieve toekenning aanpassingspremie voor de woning Wakkensteenweg 40 in
Wielsbeke.

Goedgekeurd.
33. Definitieve toekenning aanpassingspremie voor de woning Kapitein Commandant
Vinckestraat 30 in Wielsbeke.
Goedgekeurd.
34. Aankoop divers klein materiaal voor het gemeentebestuur, het AGB en het OCMW
van Wielsbeke en de lokale politiezone MIDOW : goedkeuren gunning
Goedgekeurd.
35. Aankoop divers rioleringsmateriaal voor het gemeentebestuur, OCMW en AGB
Wielsbeke : goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Goedgekeurd.
36. Kennisname beslissing: machtiging toegekend aan de West-Vlaamse Intercommunale
om onroerende goederen te onteigenen ter realisatie van het gemeentelijk RUP Lobeek
Kennisname.
37. Rijksweg 156: voorstel tot omgevingsvergunning voor het vervangen van de ramen en
aanbrengen van gevelbekleding met gedeeltelijke isolatie
Goedgekeurd.
38. Desselgemsestraat : voorstel tot gunstig advies aangepast voorstel fietsbrug tijdens de
bouw van een nieuwe wegbrug
Goedgekeurd.
39. Eikenstraat 13: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het bijstellen van verkaveling
Vaststelling.
40. Eikenstraat 13: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling
Goedgekeurd.
41. Goedkeuring ontwerp overeenkomst inzake de uitvoering- en financiering van de
werkzaamheden aanleg riolering door Agristo Nv op openbaar domein
Goedgekeurd.
42. Aanvraag vergunning uitvoering Telecommunicatiewerken Telenet in de Grote
Molstenstraat te Wielsbeke
Goedgekeurd.
43. Aanvraag vergunning uitvoering Telecommunicatiewerken Proximus in de Rijksweg
te Wielsbeke
Goedgekeurd.
44. Zwerfvuilactie - evaluatie
Kennisname.
45. Goedkeuring samenstelling lokaal overleg kinderopvang en aanstellen begeleidende
ambtenaar
Goedgekeurd.

