COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 12 november 2019
Goedgekeurd.
2.

Dagorde gemeenteraad van 28 november 2019
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 28 november 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 november 2019 worden
aan de voorzitter overgemaakt:
ZITTING GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting
2. Kennisname afsprakennota m.b.t. toepassing van zorgwonen en goedkeuring wijziging
gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen
bewoond door senioren en personen met een handicap - WRI
3. Goedkeuring gemeentelijk reglement conformiteitsattesten - WRI
4. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een
verbeteringspremie voor woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal
Verhuurkantoor - WRI
5. CREAT/TMVS - goedkeuring afvaardiging algemene vergadering
6. Kennisname nazending commentaarnota ontwerp statutenwijzigingen - buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2019 - Gaselwest
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 - Imog
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 - Psilon
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
algemene vergadering op 17 december 2019 - DVV Midwest
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 - WVI
SCHEPEN FILIEP DE VOS
11. Advies Rekening 2018: kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius
12. Goedkeuring budgetherziening 2019/1 - AGB
13. Goedkeuring budgetherziening 2019/1 - OCMW
14. Vaststelling budgetherziening 2019/1 - gemeente
15. Kennisname meerjarenplan 2020-2025 - HVZ Fluvia
16. Goedkeuring overdracht wegenis van de gewestwegen Gaverstraat, Pannenstraat en 13de
Liniestraat naar de gemeente
17. Advies startnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'
18. Principiële goedkeuring nieuwe straatnaam voor project de Maurissensstraat
SCHEPEN MAGDA DEPREZ
19. Goedkeuring retributiereglement verkoop afvalzakken
20. Goedkeuring retributiereglement Diftar-recyclagepark
VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
21. Zorgraad 'Eerstelijnszone regio Waregem': vertegenwoordiging - beleidsplan - statuten
GEHEIME ZITTING

VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
22. Goedkeuring verslag vorige zitting - geheime zitting
BURGEMEESTER JAN STEVENS
23. Personeel: Overdracht van de afdeling poetspersoneel van de gemeente - tewerkgesteld
in het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum- naar het OCMW op 01 januari
2020
SCHEPEN FILIEP DE VOS
24. Goedkeuring getekende akte aankoop restpercelen Vijvedreef - Verhaege-Declerck
3.

WRI (woondienst regio Izegem) - dagelijks bestuur van 28 augustus 2019: kennisname
verslag
Kennisname.
4. WVI - raad van bestuur van 25 september 2019: kennisname verslag en bijlagen
Kennisname.
5. WVI - raad van bestuur van 23 oktober 2019: kennisname verslag en bijlagen
Kennisname.
6. Personeel: kennisname evaluaties jobstudenten
Kennisname.
7. Personeel: aanvraagformulier en reglement jobstudenten 2020
Kennisname – goedkeuring.
8.

Personeel: bijkomende uren (5/38e) technisch beambte poetsdienst dvt nav ziekte
(operatie) technisch beambte poetsdienst dvt
Aanstelling.
9. Personeel: aanstelling vrijwilligers voor sportdagen - november 2019
Aanstelling.
10. Midwest : Intergemeentelijke medewerker voor lokale economie
Niet goedgekeurd.
11. Verhuis dienst jeugd en cultuur
Goedgekeurd.
12. Kennisname evenementenformulier voor privéfeest/jubileum/verjaardag op 25 april
2020 in Den Aert
Kennisname.
13. Instrumententoelage KH Steeds Beter 2019
Goedgekeurd.

14. Toelage Horizon 2019
Goedgekeurd.
15. Toelage Socio-Culturele verenigingen 2019
Goedgekeurd.
16. Kennisname budgetherziening 2019/1 - gemeente
Kennisname.
17. Kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius: kennnisname Rekeningen 2018
Kennisname.
18. Kennisname getekende akte grond Ooigemstraat - Linopan nv
Kennisname.
19. Huur- en all-in onderhoudscontract kopiemachines: gunning
Goedgekeurd.
20. Goedkeuring ontwerp van overeenkomst inzake verdeling kosten ter voorbereiding
van de werkzaamheden inrichting natuurgebied resp. uitbreiding Oude Leie
Goedgekeurd.
21. Goedkeuring ontwerp van overeenkomst inzake de uitvoering- en financiering van de
werkzaamheden kruispunt Ooigemstraat - ontsluitingsweg RTW/Unilin
Goedgekeurd.
22. Principieel advies startnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'
Kennisname.
23. Desselgemsestraat - Ooigemstraat: behandeling van de openbaarmaking van de
omgevingsvergunning voor het verplaatsen van nutsleidingen
Vaststelling.
24. Desselgemsestraat - Ooigemstraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het
verplaatsen van nutsleidingen
Goedgekeurd.
25. Vaartstraat 3: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het verbouwen van een eengezinswoning
Vaststelling.
26. Vaartstraat 3: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
eengezinswoning
Goedgekeurd.
27. Advies cultuurraad straatnaam - kennisname
Kennisname.
28. Ontvangst 60-jarigen Sint-Baafs-Vijve
Goedgekeurd.

29. Goedkeuren verzoek tot herziening van de overeenkomst studiebureau
infrastructuurwerken ingevolge een belangrijk geleden nadeel voor diverse projecten
Goedgekeurd.
30. Goedkeuring schadeclaim Beaulieu naar aanleiding van de werken Prioritaire
riolering Boonaardsbeek - Fase 1
Goedgekeurd.
31. Overdracht wegenis van de gewestwegen Gaverstraat, Pannenstraat en 13de
Liniestraat naar de gemeente
Kennisname.
32. Omgevingsvergunning - Breestraat 4 - nota aan Departement Omgeving
Kennisname.
33. Onwaarden jeugddienst (facturen zomervakantie)
Goedgekeurd.
34. Speelpleinwerking en kleuteropvang: openingsdata 2020
Goedgekeurd

