COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 19 FEBRUARI 2020
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2020
Goedgekeurd.
2.

Kennisname besluit van de burgemeester/ambtenaar van de burgerlijke stand
houdende machtiging tot het afleveren van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten
en identiteitsbewijzen
Kennisname.
3.

Kennisname besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand houdende machtiging
tot afleveren van toelatingen tot crematie en aanstellen beëdigd geneesheer
Kennisname.
4.

Kennisname besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het afleveren van
rijbewijzen
Kennisname.
5.

Kennisname besluit van de burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand
houdende machtiging tot het afleveren van uittreksels uit het strafregister
Kennisname.
6.

Kennisname besluit van de burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand
houdende machtiging tot het afleveren van documenten in kader van de
bevolkingsadministratie en burgerlijke stand
Kennisname.
7.

Personeel: aanstelling personeel krokusvakantie 2020 kleuteropvang: socio en
jobstudenten
Goedgekeurd.
8. Personeel: verlenging halftijdse aanstelling bibliotheek.
Goedgekeurd.
9.

Personeel: aanstelling technisch assistent, zaaltoezichter/patrimonium, onbepaalde
duur nav ontslag technisch assistent
Goedgekeurd.
10. Ambtshalve afvoering
Goedgekeurd.
11. Wielerwedstrijd 'Dwars door Vlaanderen' voor Eliterenners - 1 april 2020
Kennisname.
12. Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Wielsbeke op 1 april 2020 nav de
doortocht van de wielerwedstrijd 'Dwars door Vlaanderen' voor eliterenners
Goedgekeurd.

13. Aanvraag plaatsen tijdelijke bewegwijzering voor wielerwedstrijd 'Dwars door
Vlaanderen' op 1 april 2020
Goedgekeurd.
14. Kennisname machtiging burgemeester voor doortocht Dwars door Vlaanderen op 1
april 2020
Kennisname.
15. Concessie urnenkelder Sint-Baafs-Vijve 25 jaar
Goedgekeurd.
16. Bijzetting urne in overtal in concessieWielsbeke
Goedgekeurd.
17. Aanvraag vrijgave borgsom Datatron
Goedgekeurd.
18. Gemeente Wielsbeke/WVI : overeenkomst "toelating tot gebruik ter bede" voor grond
nabij de Spaanderstraat
Goedgekeurd.
19. Bedrijven- en dienstenzone Lobeek - voorstel tot gunstig advies van een funerarium
Goedgekeurd.
20. Ooigemstraat 12: kennisname - omgevingsvergunning verleend door Deputatie voor
het vervangen van WKK
Kennisname.
21. Loverhoek: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het verkavelen van grond
Vaststelling.
22. Rijksweg 466: voorstel tot omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning
naar bijgebouw/hobbyruimte
Goedgekeurd.
23. Lobeekstraat 35: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage
Goedgekeurd.
24. Priesteragiestraat 14: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een eengezinswoning
Vaststelling.
25. Priesteragiestraat 14: voorstel tot voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het
slopen en herbouwen van een eengezinswoning
Goedgekeurd.
26. Werken aan de zuidgevel transept Sint-Bavokerk te Sint-Baafs-Vijve: Goedkeuring
definitieve oplevering
Goedgekeurd.

27. Aanvraag stemhokjes sociale verkiezingen Beaulieu mei 2020.
Goedgekeurd.
28. Aanvraag stemhokjes sociale verkiezingen Isolava mei 2020.
Goedgekeurd.
29. Aanvraag stemhokjes sociale verkiezingen Ideal Fibres and Fabrics mei 2020.
Goedgekeurd.
30. Aanvraag voor bewegwijzering naar bedrijf GALLIN in de Houtvezelstraat
Niet goedgekeurd.
31. Leegstaande bedrijfsruimten 2020
Goedgekeurd.
32. Omgevingsvergunning - Boffonstraat 3 - advies aan Deputatie
Gunstig geadviseerd.
33. Coachingstraject Mooimakers - vuilnisbakkentraject - verderzetting
Goedgekeurd.

