COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 8 OKTOBER 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 02 oktober 2019
Goedgekeurd.
2. WVI - raad van bestuur van 4 september 2019: kennisname verslag en bijlagen
Kennisname.
3. Reglement toekennen eretitel voor raadsleden, schepenen en leden BCSD
Goedgekeurd.
4.

Personeel: kennisname aanstelling technisch beambte poetsdienst DVT, deeltijds
(24/38e) nav verdere ziekte technisch beambte poetsdienst DVT (24/38e)
Kennisname.
5.

Personeel: bevorderingen deskundige (boekhouder) (B1-B3), voltijds statutair en
coördinator vrije tijd (A1-A3), voltijds statutair
Vacant verklaring.
6.

Vaststellen van tijdelijk politiereglement (parkeerverbod) te Wielsbeke op de markt op
15 oktober 2019 naar aanleiding van een dode hoek-project (Imog - school
Springeling)
Goedgekeurd.
7.

Vaststellen van tijdelijk politiereglement (parkeerverbod) te Ooigem op 23 november
2019 naar aanleiding van een Sinterklaasintrede- en optocht
Goedgekeurd.
8. Vervallen grafconcessies 2020 te Sint-Baafs-Vijve
Kennisname.
9. Vervallen grafconcessies 2020 te Wielsbeke
Kennisname.
10. Vervallen grafconcessies 2020 Ooigem
Kennisname.
11. Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 8
Goedgekeurd.
12. Betaalbaarstelling diverse facturen technische dienst
Goedgekeurd.
13. Omgevingsaanleg kinderopvang te Ooigem: kennisname definitieve oplevering
Kennisname.
14. Ooigemstraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van wegenis en
dienstgebouw
Goedgekeurd.

15. Molenstraat 114: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 aaneengesloten woningen met carport
Vaststelling.
16. Molenstraat 114: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 5
aaneengesloten woningen met carport
Goedgekeurd.
17. Houtvezelstraat 2: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van opslagloods
met kantoor en bijhorende buitenaanleg
Goedgekeurd.
18. Molenstraat: naamgeving lofts en appartementen
Kennisname.
19. Aanvraag voor het uitbaten van een frituur thv parking Leieland te Ooigem
Niet goedgekeurd.
20. Oprichting interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs: ontwerp overeenkomst
Kennisname.
21. Aanvraag vergunning uitvoering werken Fluvius voor het verplaatsen van
laagspanningsnet voor wegeniswerk in de Ooigemstraat
Goedgekeurd.
22. Aanvraag subsidie veilige schoolomgeving
Goedgekeurd.
23. Rotonde Wakkensteenweg - Rijksweg - Loverstraat N357 - N327: goedkeuren
vorderingsstaat 3
Goedgekeurd.
24. Leveren en plaatsen van gemeentelijke grafzerken op de kerkhoven: Goedkeuring
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's
Goedgekeurd.
25. Aanvraag voor het plaatsen van paaltjes in de Bavikhoofsestraat
Goedgekeurd.
26. Toerisme Leiestreek - algemene vergadering 25 september 2019: kennisname verslag
Kennisname.
27. Toelage hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - Priesteragiestraat 11 beslissing
Niet goedgekeurd.
28. Verbindingsstraat 2+ - vraag tot schrapping uit gemeentelijke inventaris risicogronden
Kennisname.

29. Omgevingsvergunning - Sluisstraat 7 - aktename melding interieurinrichting
Aktename.
30. Ophaalkalender 2020 - verlofperiode recyclagepark
Deels goedgekeurd.
31. Aanvraag OC West voor gemeentelijke kadobon tgv de actie "word het gezicht Ik
koop lokaal"
Goedgekeurd.
32. Deelname Youca Action Day (17 oktober 2019)
Goedgekeurd.

