NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 16 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 9 februari 2021 goed.
2.

Dagorde gemeenteraad van 25 februari 2021

Navolgende agendapunten voor de gemeenteraad van 25 februari 2021 worden aan de voorzitter
overgemaakt:
DAGORDE
OPENBARE ZITTING

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 25
februari 2021 met beperkt publiek
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
WVI - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering
Imog - goedkeuring vervanging afvaardiging algemene vergadering
De Watergroep - goedkeuring vervanging vertegenwoordiger bestuursorganen
VVOG Vereniging voor openbaar groen - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene
vergadering
Bosgroep IJzer en Leie - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene
vergadering
Goedkeuring 'Aanpassen huishoudelijk reglement gemeenteraad, invoeren en toevoegen van
het 'burgerkwartier' en het 'actualiteitsdebat'' - agendapunt NV-A fractie
Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement

BURGEMEESTER JAN STEVENS
11.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging intergemeentelijke
dienst omgevingsvergunning en handhaving’ - WVI - Intergemeentelijke toezichthouder
12. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor
woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor
GEHEIME ZITTING

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
14.

Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting

SCHEPEN FILIEP DE VOS
15.
3.

Goedkeuring ontwerpakte Bavikhoofsestraat 20+
Personeel: verlenging halftijdse aanstelling administratief medewerker, bibliotheek

x verder aan te stellen als halftijds administratief medewerker bibliotheek vanaf 1 maart 2021 tot en
met 28 februari 2022.
4.

Overeenkomst tot het ter beschikking stellen van de uitrustingen en diensten van Waregem
Expo nv

Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met Waregem Expo voor het vaccinatiecentrum, het
ontwerpbudget en de verdeling van het saldo onder de deelnemende gemeenten mits toevoeging
van:
- Vaccinatiecentrum blijft beschikbaar ook in de maanden mei en juni;

-

5.

Doel moet zijn om break-even rond te draaien, zijnde ontvangsten > of = uitgaven;
Penhoudende overheid (stad Waregem) bezorgt ons maandelijks een financieel overzicht;
Mocht het alsnog verlieslatend zijn, dan gaat het college akkoord om een bijdrage pro rata
gevaccineerde inwoners per gemeente te betalen.
Goedkeuring plaatsing Self-id onthaal gemeentehuis

Goedgekeurd.
6.

Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement gemeenteraad

Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd huishoudelijk reglement gemeenteraad.
7.

Aanvraag plaatsen reclamepaneel Rugbyclub Waregem

Geen toelating te verlenen.
8.

Aanvraag plaatsen reclamepaneel Chiro Jattetoet

Toelating te verlenen.
9.

Cevi: onwaarde factuur 2015/457

Neemt kennis van bovenvermeld dossier en de onterechte factuur t.b.v. € 500,00. De factuur met
nummer 2015/457 d.d. 24/09/2015 op naam van Cevi nv ten bedrage van € 500,00 te crediteren.
10.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2020/8

Goedgekeurd.
11.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2021/1

Goedgekeurd.
12.

Goedkeuren overdracht investeringskredieten boekjaar 2020 naar boekjaar 2021

Het voorgelegde overzicht van overdracht kredieten 2020 naar 2021 van Gemeente Wielsbeke wordt
goedgekeurd.
13.

Wielsbeke Geschenkbon: samenwerking met Gift2Give: vervolgtraject en financiële stromen

Het voorliggend voorstel van financiële stromen voor de Wielsbeke Geschenkbon goed te keuren.
14.

Boffonstraat 2: aktename van melding voor het aanbouwen van een garage

Goedgekeurd.
15.

Loverstraat 11: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen van een woning

Goedgekeurd.
16.

Abeelestraat 35: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van woning

Goedgekeurd.
17.

Oostrozebeeksestraat 87: voorstel tot omgevingsvergunning voor nieuwbouw
eengezinswoning

Goedgekeurd.

18.

Molenstraat 104: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen van loods bij voormalig
vlasbedrijf

Goedgekeurd.
19.

Vaartstraat 44: beroep omgevingsvergunning - advies aan Deputatie

Kennis te nemen van de vraag tot advies van de Deputatie in de omgevingsvergunningsprocedure
met kenmerk OMV_2020071463.
20.

Kennisname: beslissing deputatie voor het verlenen van omgevingsvergunning voor het
aanleggen van betonverharding in de Bosmier 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze beslissing
21.

Plaatsbeschrijving voor aanvang der werken Rijksweg 299-307

Goedkeuring te verlenen aan de plaatsbeschrijving vóór de werken dd 4 februari 2021 voor de
bouwwerkzaamheden ter hoogte van Rijksweg 299-307 opgesteld door bureau Feys BV uit
Poperinge, maar enkel op voorwaarde dat het Agentschap eveneens zijn goedkeuring verleent.
22.

Ontsluitingsweg Kanaalzone West: goedkeuren vorderingsstaat 25

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 25 van Devagro nv, Pitantiestraat 79 te 8792
Desselgem voor de opdracht “Ontsluitingsweg Kanaalzone West”.
23.

Rotonde Wakkensteenweg - Rijksweg - Loverstraat N357 - N327: goedkeuren vorderingsstaat
5

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 van Devagro nv, Pitantiestraat 79 te 8792
Desselgem voor de opdracht “Rotonde Wakkensteenweg - Rijksweg - Loverstraat N357 - N327”.
24.

Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving Schoolstraat: goedkeuren definitieve
oplevering

De opdracht “Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving Schoolstraat” wordt definitief
opgeleverd.
25.

Bouwen van 12 sociale woningen Guido Gezellestraat: goedkeuring definitieve oplevering
garages en omgevingswerken

De opdracht “Bouwen van 12 sociale woningen Guido Gezellestraat deel garages en
omgevingswerken” wordt definitief opgeleverd.
26.

Aanvraag Inge Bogaert voor plaatsen signalisatiebord naar zaak Parkstraat 5

Toelating te geven aan Inge Bogaert, Parkstraat 5, 8710 Wielsbeke voor het plaatsen van signalisatie
ten behoeve van haar bedrijven.
27.

Aanvraag De Four - Goetry FV Dentergem voor plaatsen automaat voor aardbeien Rijksweg 3

Toelating te verlenen aan het bedrijf De Four - Goetry FV, Nieuwe Veldstraat 13 te 8720 Dentergem
voor het plaatsen van een automaat voor de verkoop van aardbeien vanaf heden voor de termijn van
4 maanden.
28.

Subsidies sportverenigingen relanceplan

Om voorlopig geen verdere compensatie te voorzien, gezien het éénmalige karakter van deze
corona-subsidie zoals vermeld in het relanceplan.
29.

Buitenspeeldag - woensdag 21 april 2021

Goedgekeurd.

