NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 9 FEBRUARI 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 2 februari 2021 goed.
2.

Personeel: aanstelling socio-culturelen en jobstudenten voor kleuteropvang krokusvakantie

Navolgende personen worden aangeduid voor de bedoelde opdracht en tijdsduur voor
kleuteropvang: krokusvakantie 2021 (15/02-19/02/2021):
Jobstudenten

Socio

3.

Samenwerkingsovereenkomst KDV IGOH - WVI: intergemeentelijke toezichthouder

Neemt kennis van het schrijven van de WVI betreffende de aanwerving van een intergemeentelijke
toezichthouder en van de samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerkingsovereenkomst voor te leggen aan de volgende gemeenteraad ter goedkeuring.
4.

Aanvraag goedkeuring gemeentelijke verbeteringspremie voor de woning x

De aanvraag voor de verbeteringspremie wordt principieel toegekend.
5.

Aanvraag goedkeuring gemeentelijke aanpassingspremie voor de woning x

De aanvraag voor de aanpassingspremie wordt principieel toegekend.
6.

Aanvraag Waregem: WarMegem-hartjes ophangen op grondgebied Wielsbeke

Toestemming te verlenen aan stad Waregem om de hartjes op te hangen.
7.

Aanvraag toelating fondsenwerving Artsen Zonder Grenzen Sensibiliseringsactie 2021 in
Wielsbeke: principiële goedkeuring

Principiële goedkeuring te verlenen aan Artsen Zonder Grenzen om aan fondsenwerving te doen in
groot-Wielsbeke.
8.

WVI - raad van bestuur van 20 januari 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 20 januari 2021.
9.

WRI - dagelijks bestuur van 28 januari 2021: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van 28 januari 2021 van de WRI.
10.

Kleine landschapselementen - x - aanvraag subsidie

Goedgekeurd.
11.

Weigering verbeteringspremie x

Aan x wordt geen gemeentelijke verbeteringspremie toegekend.
12.

Restperceel Bavikhoofsestraat - kennisname ontwerpakte

Neemt kennis van de ontwerpakte opgemaakt door Vastgoedtransacties Gent.
De ontwerpakte voor te leggen aan de volgende gemeenteraad ter goedkeuring.
13.

Molenstraat 183: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het slopen bestaande en bouwen kantoor met magazijn en werkplaats

Goedgekeurd.
14.

Molenstraat 183: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen bestaande en bouwen
kantoor met magazijn en werkplaats

Goedgekeurd.
15.

Ooigemstraat 12: voorstel tot gunstig advies voor het hernieuwen van bestaande vergunning

Goedgekeurd.
16.

Rijksweg 462: aktename van het plaatsen van propaantank

Goedgekeurd.
17.

Loverstraat 130: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het renoveren en uitbreiden van woning

Goedgekeurd.
18.

Loverstraat 130: voorstel tot omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden woning

Goedgekeurd.
19.

Loverhoek lot 3 en 4: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning

Goedgekeurd.
20.

Vierlindenstraat 4: voorstel tot bouwen eengezinswoning

Goedgekeurd.
21.

Hernieuwenstraat 14: aktename voor het plaatsen van een bemaling voor de aanleg van een
zwembad/sporthal

Goedgekeurd.
22.

Herstellingswerken aan diverse wegen: goedkeuren verrekening 4

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 4: herstel betonvakken in de W.B. Cartonstraat van de
opdracht “Herstellingswerken aan diverse wegen dienstjaar 2017” voor het totaal bedrag in meer
van € 13.355,00 excl. btw of € 16.159,55 incl. 21% btw.
23.

Goedkeuren aanvraag jaarvergunning plaatsen tijdelijke signalisatie JAM Group

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Jam Group een jaarvergunning
voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode van 1 jaar
(2021) te verlenen.
24.

Leveren en plaatsen van los meubilair gemeentehuis: goedkeuren gunning

Goedgekeurd.
25.

Aanvraag Floor Janson voor een standplaats aan de kerk van Wielsbeke voor de verkoop van
oliebollen

Goedgekeurd.

