COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 3 MAART 2020
1. Goedkeuring verslag vorige zitting
Goedgekeurd.
2. Dagorde gemeenteraad van 19 maart 2020
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de geplande gemeenteraadszitting van 19 maart 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 19 maart 2020 worden aan
de voorzitter overgemaakt:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1.
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
BURGEMEESTER JAN STEVENS
2.
WVI - bedrijven- en dienstenzone Lobeek
3.
Kennisname strategisch plan - DVV Midwest
SCHEPEN FILIEP DE VOS
4.
Kennisname goedkeuringsbesluiten gouverneur jaarrekening 2018 - kerkfabriek SintLaurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius te Wielsbeke
SCHEPEN DAISY HAYDON
5.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde
omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, rotonde N357-N327
6.
Goedkeuring addendum module 13 voor de aanleg van verbindende fietspaden langs
gewestwegen (N357)
7.
Goedkeuring addendum module 4 voor de aanleg van verlichting van fietspaden langs
gewestwegen (N357)
8.
Goedkeuring kaderovereenkomst energiediensten - Fluvius
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
9.
Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting
3. Kennisname motie van de gemeenteraad Tielt tegen de sluiting van de materniteit
Goedgekeurd.
4.

Gaselwest - regionaal bestuurscomité Gaselwest Centrum van 12 december 2019:
kennisname van de notulen nr. 2019/10
Kennisname.
5. Aanstelling advocaat inzake dossier weigering huwelijk
Goedgekeurd.
6. Niet-uitoefenen voorkooprecht woning Rijksweg 92
Goedgekeurd.
7. Concessie Sint-Baafs-Vijve 25 jaar met gemeentezerk .
Goedgekeurd.

8. Concessie urnenkelder Ooigem 25 jaar.
Goedgekeurd.
9.

Organisatie wandeling/sneukeltocht op 26 april 2020 door oudercomité school
Wakken
Goedgekeurd.
10. Gunning overheidsopdracht aankoop module afsprakenbeheer en
klantenbegeleiding
Goedgekeurd.
11. Ooigemstraat: voorstel tot gunstig advies voor het opvullen en compenseren oude
Leiearm
Goedgekeurd.
12. Heirweg 226: voorstel tot ongunstig advies voor het plaatsen van een vakwerkpyloon
en aanleggen ondergrondse kabels naar omliggende nutsleidingen
Goedgekeurd.
13. Bedrijven- en dienstenzone Lobeek - voorstel tot gunstig advies van Cozy Home
Goedgekeurd.
14. Toekennen huisnummer loods Leembosstraat
Goedgekeurd.
15. Reglement ter ondersteuning van buurtfeesten
Vraag advies aan gemeentelijke cultuurraad.
16. Aanvraag erkenning socio-culturele vereniging Wielsbeke4Life
Goedgekeurd.
17. Snoeiwerken winter 2020 - Perceel 2 "snoeiwerk Wielsbeke 2020": Goedkeuring
verrekening 1: verwijderen dode boom Kasteeldreef
Goedgekeurd.
18.

Samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving
aangepaste verlichting van een gewestweg, rotonde N357-N327
Principiële goedkeuring.
19. Omgevingsvergunning - Rijksweg 185 - melding van een voedingswinkel
Aktename melding.
20. Omgevingsvergunning - Guido Gezellestraat 85 - melding propaantank
Aktename melding.

21. Omgevingsvergunning - Breestraat 4 - advies aan Deputatie
Gunstig advies.

22. Omgevingsvergunning - Ooigemstraat 2 - melding overname tankstation
Aktename melding.

