COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 10 SEPTEMBER 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 03 september 2019
Goedgekeurd.
2. WVI - raad van bestuur van 26 juni 2019: kennisname verslag en bijlagen
Kennisname.
3.

Kennisname aanstelling voltijds sportdeskundige ter vervanging van ziekte
sportdeskundige (B1-B3)
Kennisname.
4. Samenwerking en toetreding tot CREAT/TMVS
Goedkeuring.
5. Aanvraag gemeentebestuur Oostrozebeke plaatsen publiciteitsdoek
Goedgekeurd.
6. Vervanging anti-virussoftware gemeente / ocmw
Goedgekeurd.
7. Software inventarisatie/uitrol hardware
Goedgekeurd.
8. Vernieuwing IT-infrastructuur: core switches
Goedgekeurd.
9. Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 7
Goedgekeurd.
10. Goedkeuren ontwerp van overeenkomst gebruik gedeelte van het magazijn met
aanhorigheden op en met grond gelegen Rijksweg 264+
Goedgekeurd.
11. Overbouwen Boonaerdsbeek Molenstraat - Reynaertstraat - kennisname
neerleggingsakte
Kennisname.
12. Aankoop grond Splenterbeekstraat-bufferbekken - kennisname neerleggingsakte
Kennisname.
13. kennisname beslissing Deputatie: voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het
aanleggen van platform in betonverharding langs de Leie
Kennisname.
14. Kennisname beslissing Deputatie: voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van
nieuwe refter in de Oostrozebeeksestraat 160
Kennisname.

15. Kennisname: verzoekschrift tot vernietiging beslissing Deputatie
voor het weigeren van omgevingsvergunning voor het bijstellen van verkaveling in de
Kapellestraat
Kennisname.
16. Baron van der Bruggenlaan 27: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 appartementen en handelsruimte
Vaststelling.
17. Baron van der Bruggenlaan 27: voorstel tot advies voor het bouwen van 19
appartementen en handelsruimte
Voorlegging aan de gemeenteraad.
18. Koen Lisardestraat lot 17-22: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van
6 koppelwoningen en 7 carports
Goedkeuring.
19. Marktstraat 35: voorstel tot omgevingsvergunning voor de afbraak en heropbouw van
de gevel van een rijwoning
Goedgekeurd.
20. Rijksweg 169: voorstel tot omgevingsvergunning voor het schilderen van de voorgevel
Goedgekeurd.
21. Goedkeuren offerte Fluvius voor verledding in de cluster A. Rodenbachlaan, ,
Lobeekstraat, Marktstraat, J. Claerhoutstraat, Kapellestraat, Schoolstraat
Goedgekeurd.
22. Aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Gaselwest en bijhorend
reglement
Goedgekeurd.
23. Kennisname technisch plan Aquafin project 22.957 sanering Heirweg
Goedgekeurd.
24. Aanvraag aanleg oprit tot tegen de straat, Waterstraat 42
Goedgekeurd.
25. Aanvraag vergunning uitvoering werken De Watergroep voor de vervanging van de
leidingen in synergie met Fluvius in de Oostrozebeeksestraat.
Goedgekeurd.

