COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 21 JANUARI 2020
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2020
Goedgekeurd.
2.

Dagorde gemeenteraad van 6 februari 2020
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 6 februari 2020;
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 6 februari 2020 worden
aan de voorzitter overgemaakt:
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
SCHEPEN FILIEP DE VOS
2. Vaststelling belastingreglement op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater naar
aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2025
3. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijzigingen nrs. 1 en 2
dienstjaar 2019 politiezone Midow
4. Kennisname politiebegroting dienstjaar 2020 / meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ
Midow
5. Definitieve goedkeuring nieuwe straatnaam - Mezenlaan
VOORZITTER BCSD - SCHEPEN RACHIDA ABID
6. Goedkeuring toekennen ereburgerschap Tessa Wullaert
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
7. Goedkeuring reglement toekennen eretitel voor burgemeesters, schepenen, voorzitters,
raadsleden en leden BCSD
8. Goedkeuring toekennen eretitels
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
9. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting
SCHEPEN FILIEP DE VOS
10. Goedkeuring getekende akte kosteloze grondafstand fase 1 Boonaerdsbeek - DLK & Co

3.

Personeel: bekrachtiging vacantverklaring 2 voltijdse administratief medewerkers,
contract bepaalde duur nav ziekte personeelsleden
Goedgekeurd.
4.

Personeel: aanstelling vrijwilliger Kraaienhof, zaal Mozaïek, toezicht visvijver voor
2020.
Goedgekeurd.
5. Personeel: verlenging contract voltijds zaaltoezichter
Goedgekeurd.

6.

Kennisname beëindiging contract onderlinge toestemming, deeltijds technisch
beambte poetsdienst DVT; detachering keuken + bekrachtiging vacature technisch
beambte poetsdienst DVT
Kennisname.
7.

Kennisname evenementenformulier voor organisatie leerlingenconcert Alice En De
Weerloze Wolf door het Jeugdmuziekatelier Wielsbeke in OC Leieland te Ooigem op
29 februari 2020
Kennisname.
8.

Aanvraag vennootschap BVDH voor opdienen gegiste en sterke dranken in frituur
hoek Abeelestraat/Rijksweg
Goedgekeurd.
9.

Aanvraag gemeentebestuur Oostrozebeke voor plaatsen signalisatie op kruispunt
Driekoningenstraat/Drogenbroodstraat tgv stratenloop op 18 april 2020
Goedgekeurd.
10. Vaststellen belastingreglement op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater naar
aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025
Goedgekeurd.
11. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd
worden als leegstand of onafgewerkt aanslagjaar 2019
Goedgekeurd.
12. Kennisname geregistreerde akten
Kennisname.
13. Kennisname getekende akte overbouwen Boonaerdsbeek Molenstraat/Reynaertstraat
Kennisname.
14. Kennisname getekende akte verkoop restperceel Bossenstraat
Kennisname.
15. Rechttrekken perceel St. Bavoplein : opdracht opmaak akte
Kennisname.
16. Muntestraat: voorstel tot voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het rooien van
populieren
Goedgekeurd.
17. Kennisname: aktename door Deputatie van melding voor het plaatsen van een
bronbemaling voor archeologisch onderzoek in de Ridder de Ghellinckstraat 9
Kennisname.
18. Loverstraat 148: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden
van een eengezinswoning na slopen vrijstaande garage
Goedgekeurd.

19. Ridder de Ghellinckstraat - voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden
Goedgekeurd.
20. Kennisname: weigering stedenbouwkundige vergunning door Deputatie voor het
verkavelen van perceel voor 1 kavel in de Hooiestraat +11
Kennisname.
21. Kennisname: weigering omgevingsvergunning door Deputatie voor de heropbouw en
aanpassen van een bijgebouw in de Kloosterdreef 2
Kennisname.
22. Toekennen huisnummer loods Heirweg
Goedgekeurd.
23. Projectvergadering nieuw dienstgebouw voor De Vlaamse Waterweg - voorstel tot
advies
Kennisname.
24. Werken op afspraak: overheidsopdracht aankoop module afsprakenbeheer en
klantenbegeleiding
Goedgekeurd.
25. Aanvraag aanleg oprit tot tegen de straat, Splenterbeekstraat voor Best Mannequins
Goedgekeurd.
26. Gemeentelijk reglement ten voordele van ondersteuning van culturele projecten
Aanvraag advies aan de gemeentelijke cultuurraad.
27. Zwerfvuilactie 2020
Goedgekeurd.
28. Toelage hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - Waterstraat 5 - beslissing
Goedgekeurd.
29. Afmeldingen eigen waterwinningen
Kennisname.

