COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 18 JUNI 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019
Goedgekeurd.
2. Dagorde gemeenteraad van 4 juli 2019
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 4 juli 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 4 juli 2019 worden aan de
voorzitter overgemaakt:
ZITTING GEMEENTERAAD
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting
2. Goedkeuring statuten en samenstelling milieuraad
3. Goedkeuring samenstelling Gecoro
4. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/ plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 9 september 2019 - Imog + toelichting door algemeen directeur
Imog Johan Bonnier
5. Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad
6. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2019 kennisname agenda, documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering
van 28 mei 2019 - Mijn Huis
7. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2019 hersamenstelling algemene vergadering en aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering 14 juni 2019 - ERSV West-Vlaanderen
8. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2019 kennisname agenda, documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering
van 26 juni 2019 - Gemeentelijke holding NV in vereffening
BURGEMEESTER JAN STEVENS
9. Personeel: vaststelling organogram OCMW en gemeente
10. Goedkeuring wijzigingen algemeen politiereglement (APR)
11. Kennisname Intern Controlesysteem: jaarrapport 2018
SCHEPEN FILIEP DE VOS
12. Goedkeuring rekening 2018 - AGB
13. Vaststelling rekening 2018 - gemeente
14. Goedkeuring overeenkomst 19/45 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
15. Goedkeuring wegentracé verkaveling De Maurissensstraat
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
16. Goedkeuring verslag vorige zitting - geheime zitting
SCHEPEN FILIEP DE VOS
17. Goedkeuring ontwerp ruilakte gronden dienstenzone Lobeek - WVI en gemeente
3.

Imog - buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019: kennisname proces
verbaal
Kennisname.

4. Personeel: kennisname datum pensioen technisch beambte poetsdienst WZC (E1-E3)
Kennisname.
5. Midwest : intergemeentelijke preventieadviseur
Goedgekeurd.
6.

Vergunning voor plaatsen reclameborden betreffende tijdelijke verkoop chrysanten
van 15 oktober tot en met 2 november 2019
Goedgekeurd.
7. Aanvraag voor organisatie van de 3e James Vanlandschoot Classic op 13 juli 2019
Goedgekeurd.
8.

Aanvraag door Team Divers voor organisatie zomerbar Subtropique in de
Hooiemeersstraat 28 en 29 juni 2019
Goedgekeurd.
9.

Politiereglement voor parkeerverbod in de Hooiemeersstraat tgv organisatie zomerbar
Subtropique op 28 tot en met 29 juni 2019
Goedgekeurd.
10. Aanvraag organisatie barbecue en rommelmarkt door café De Klokke Ooigem op 24
en 25 augustus 2019 op het St.-Brixiusplein en omliggende straten
Goedgekeurd.
11. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement voor organisatie van een barbecue en
rommelmarkt in centrum Ooigem op 24 en 25 augustus 2019
Goedgekeurd.
12. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Wielsbeke n.a.v. Wielsbeke Ommegang
op 28 tem 30 juni 2019
Goedgekeurd.
13. Rekening 2018 OCMW: kennisname
Kennisname.
14. Rekening 2018 gemeente: kennisname
Kennisname.
15. Rekening 2018 AGB: kennisname
Kennisname.
16. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: kennisname overeenkomst 19/45
Kennisname.
17. Gecoro - nieuwe samenstelling
Kennisname.

18. Molenstraat: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het verkavelen van grond
Vastgesteld.
19. Molenstraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond
Goedgekeurd.
20. Molenstraat: kennisname omgevingsvergunning verleend door Deputatie voor
bronbemaling voor het plaatsen van regenputten
Kennisname.
21. De Maurissensstraat: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond
Vaststelling.
22. De Maurissensstraat: voorstel tot gunstig advies wegenis
Goedgekeurd.
23. Hooiestraat +11: kennisname van beslissing genomen door de Raad van
Vergunningenbetwistingen voor het verkavelen van grond in 1 kavel
Kennisname.
24. Moerdijkstraat 2: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het rooien van 21 hoogstammige bomen
Vaststelling.
25. Moerdijkstraat 2: voorstel tot omgevingsvergunning voor het rooien van 21
hoogstammige bomen
Goedgekeurd.
26. Guido Gezellestraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor regularisatie en
herplaatsen bedrijfsoprit naar recente straat
Goedgekeurd.
27. Ruil gronden dienstenzone Lobeek tussen WVI en gemeente - goedkeuring
ontwerpakte
Goedgekeurd.
28. Snoeiwerk winter 2018 -2019 - Perceel 4 (Snoeiwerk Ooigem 2019): Goedkeuring
vorderingsstaat 2
Goedgekeurd.
29. Milieuraad - aktename samenstelling en wijziging statuten
Goedgekeurd.
30. Regionaal dierenasiel - standpunt
Kennisname.

