NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 19 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 12/01/2021 & 13/01/2021 goed.
2.

Dagorde gemeenteraad van 28 januari 2021

De agendapunten voor de gemeenteraad van 28 januari 2021 worden aan de voorzitter
overgemaakt.
3.

Personeel: verlenging contract x, voltijds zaaltoezichter

Het voltijds contract van x als zaaltoezichter (D1-D3) te verlengen.
4.

Personeel: verlenging aanstelling voltijds administratief medewerker tot eind augustus 2021

Het voltijds contract administratief medewerker van x te verlengen.
5.

Aanvraag toelating gebruik gemeenteweg voor uitzonderlijk vervoer - Verbindingsstraat

Er wordt toelating verleend voor het gebruikmaken van de Verbindingsstraat voor uitzonderlijk
vervoer voor de duur van 1 jaar.
6.

Vertegenwoordiging gemeentelijke administratie in de veiligheidscel

Goedgekeurd.
7.

Aanvraag subsidie MUG-helikopter West-Vlaanderen 2021

Goedgekeurd.
8.

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
9.

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
10.

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
11.

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
12.

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
13.

Hernieuwingsconcessie: x, Ooigem: 2020 + 25 jaar tot 2045

Goedgekeurd.
14.

Gemeentelijk reglement conformiteitsattesten – wijziging

Neemt kennis van de wijzigingen aan het gemeentelijk reglement conformiteitsattesten.
15.

Belastingreglement op woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar wijziging

Neemt kennis van de wijzigingen in het belastingreglement op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar.
16.

Gaselwest - algemene vergadering van 15 december 2020: kennisname notulen en notariële
akte

Neemt kennis van de notulen en de notariële akte van de algemene vergadering van 15 december
2020 van Gaselwest.
17.

Mijn Huis - raad van bestuur van 22 december 2020: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Mijn huis van 22 december 2020.
18.

Betaalbaarstelling factuur Intercommunale Leiedal DV

Goedgekeurd.
19.

Bezwaar belasting leegstand x

Goedgekeurd.
20.

Omgeving - Ooigemstraat 9A - aktename bemaling

Goedgekeurd.
21.

Hulstersestraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond

Goedgekeurd.
22.

Wilgenlaan 8: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
regulariseren van tuinberging + carport

Goedgekeurd.
23.

Wilgenlaan 8: voorstel tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van tuinberging +
carport

Goedgekeurd.
24.

Loverhoek 30: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen halfopen woning met
aanpalende carport

Goedgekeurd.
25.

Loverhoek 29: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning
met carport

Goedgekeurd.
26.

Spaanderstraat 56: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning

Goedgekeurd.
27.

Aansluiting DWA industriezone Dhooie naar zuivering: goedkeuren voorontwerp

Het voorontwerp aansluiting DWA industriezone Dhooie d.d. 23 december 2020, opgemaakt door
studiebureau Demey goed te keuren.
28.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Verbraeken Infra

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Verbraeken Infra een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
29.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning NV Verfaillie-Leroy

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

Wielsbeekse geschenkbon: goedkeuring ontwerp en vervolgtraject

Het voorliggend ontwerp voor de papieren en digitale versie van de Wielsbeekse cadeaubon goed te
keuren. Het voorliggend voorstel tot vervolgtraject goed te keuren.
31.

Kzitermee.be: contactpersonen lokale pagina

Volgende contactpersonen worden voor Wielsbeke toegevoegd aan de lokale pagina op
www.kzitermee.be:
- Voor jongeren: Jeugddienst Wielsbeke en Huis van het Kind Wielsbeke;
- Voor personen ouder dan 20 jaar: Sociaal Huis Wielsbeke.
32.

Tieners in Actie 2021

Goedgekeurd.

