NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 12 JANUARI 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen keuren de notulen van het College van
Burgemeester en schepenen van 6 januari 2021 goed.
2.

Personeel: aanstelling vrijwilliger Kraaienhof, zaal Mozaïek, toezicht visvijver voor 2021

Goedgekeurd.
3.

Doortocht wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen

Goedgekeurd.
4.

Aanvraag plaatsen tijdelijke bewegwijzering voor wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op
31 maart 2021

Goedgekeurd.
5.

Goedkeuren protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Wielsbeke in het kader van het
doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november
2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van protocol voor de elektronische mededeling van
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Wielsbeke.
6.

Ambtshalve afvoering x

De persoon, aangeduid op onderstaande tabel wordt ambtshalve afgevoerd uit de
bevolkingsregisters.
Naam en voornaam
Geboorteplaats en
Nationaliteit Inschrijving in de
Datum
Gemeente
7.

Concessie Ooigem 25 jaar x

Goedgekeurd.
8.

Hernieuwingsconcessie: x, Sint-Baafs-Vijve: 2020 + 25 jaar tot 2045

Goedgekeurd.
9.

ELZ regio Waregem - algemene vergadering van 8 september 2020: kennisname verslag en
bijlagen

Neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering en bijlagen van de ELZ regio Waregem
van 8 september 2020.
10.

WRI - raad van bestuur en algemene vergadering op 16 december 2020: kennisname verslag
en nota beleidsontwikkelingen

Neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en de algemene vergadering van 16 december
2020 van de WRI en de bijlage nota beleidsontwikkelingen.

11.

Gaselwest - raad van bestuur van 27 oktober 2020: kennisname notulen 2020/07

De leden van het CBS nemen kennis van de notulen nr. 2020/07 van 27 oktober 2020 van de raad van
bestuur van Gaselwest.
12.

WVI - raad van bestuur van 9 december 2020: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 9 december 2020.
13.

Leegstandsheffing: aanvraag vrijstelling Helpt Elkander m.b.t. panden Loverstraat 63 & 65

Vrijstelling te verlenen van leegstandsheffing voor de panden Loverstraat 63 en Loverstraat 65 te
Sint-Baafs-Vijve.
14.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2020/7

Goedgekeurd.
15.

Betaalbaarstelling factuur infrabureau Demey - ontsluitingsweg Kanaalzone West afrekening

De facturen van bovenstaande lijst goed te keuren.
16.

Advies cultuurraad straatnaam - kennisname

Kennis te nemen van het advies van de cultuurraad.
17.

Toekennen huisnummer Heirweg 143A

Huisnummer 143A toe te kennen voor het perceel 37014 A 278 T.
18.

Driekoningenstraat 10A: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het heroprichten van loods

Goedgekeurd.
19.

Driekoningenstraat 10A: voorstel tot omgevingsvergunning voor het heroprichten loods

Goedgekeurd.
20.

Koen Lisardestraat 1: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het bouwen van een meergezinswoning

Goedgekeurd.
21.

Koen Lisardestraat 1: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning

Goedgekeurd.
22.

Voetweg 11: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond

Goedgekeurd.
23.

Wielsbeeksestraat: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het verkavelen van grond

Goedgekeurd.
24.

Wielsbeeksestraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond

Goedgekeurd.
25.

Kennisname schattingsverslag Driesstraat

Neemt kennis van het schattingsverslag opgemaakt door Vastgoedtransacties Gent.
26.

Plaatsen van een spiegel ter hoogte van Heirweg 100

Een extra spiegel te plaatsen aan de overkant van Heirweg 100.
27.

Kennisgeving bestuurderspas taxi - x

Keurt het afleveren van een bestuurderspas aan x goed.
28.

Groenbemesters - aanvraag subsidie - goedkeuring

Opdracht te geven aan de financiële dienst tot de uitbetaling van de subsidie groenbemesters voor
het jaar 2020.
29.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Broeders en Co

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Broeders en co een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
30.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning AWV

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan het Agentschap wegen en verkeer een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
31.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Elta

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan het Agentschap wegen en verkeer een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
32.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Proximus

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Proximus een jaarvergunning voor het
uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode van 1 jaar (2021) te
verlenen.

