NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 2 MAART 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 24 februari 2021 goed.
2.

VIA6

De leden van het College va Burgemeester en Schepenen nemen kennis van het goedgekeurde
deelakkoord VIA6 - koopkrachtmaatregelen publieke sector.
3.

Gaselwest - raad van bestuur van 15 december 2020: kennisname notulen 2020/08

De leden van het CBS nemen kennis van de notulen nr. 2020/08 van 15 december 2020 van de raad
van bestuur van Gaselwest.
4.

IMOG - raad van bestuur van 8 januari 2021

De leden van het CBS nemen kennis van het verslag nr. 586/2021 van de vergadering van de raad van
bestuur van IMOG van 19 januari 2021.
5.

Mijn Huis - raad van bestuur van 26 januari 2021: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Mijn huis van 26 januari 2021.
6.

WRI - raad van bestuur en algemene vergadering van 9 februari 2021: kennisname verslag en
aangepaste meerjarenplan

Neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en de algemene vergadering van 9 februari
2021 van de WRI en het aangepaste meerjarenplan.
7.

Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem - kerkraad van 15 februari 2021: kennisname notulen

Neemt kennis van de notulen van de kerkraad van 15 februari 2021 van de kerkfabriek Sint-Brixius
Ooigem.
8.

Aanvraag toelating gebruik gemeenteweg voor uitzonderlijk vervoer - Desselgemsestraat Bavikhoofsestraat - Munkenhofdreef - Ooigemstraat

Er wordt toelating verleend voor het gebruikmaken van de Desselgemsestraat - Bavikhoofsestraat Munkenhofdreef - Ooigemstraat voor uitzonderlijk vervoer voor de duur van 1 maand (van
01/03/2021 t.e.m. 31/03/2021).
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.

Scholen: uitnodiging peuterkijkdag edm. 2021

Goedgekeurd.
12.

Hernieuwing concessie voor het verstrijken van de concessie naar aanleiding van bijbegraving
- Wielsbeke - x - 2021-2046

Goedgekeurd.
13.

Concessie urnenkelder Wielsbeke 25 jaar - x

Goedgekeurd.
14.

Concessie urnenkelder Sint-Baafs-Vijve - x

Goedgekeurd.
15.

Onwaarde belasting op masten en pylonen: Ideal Floorcoverings Wielsbeke nv

Goedgekeurd.
16.

Goedkeuring factuur Tuinen Lagast: snoeiwerken winter 2020 Ooigem

Goedgekeurd.
17.

Boudewijnstraat - opdracht opmaken schattingsverslag

Opdracht te geven aan Vastgoedtransacties Gent tot opmaak van een schattingsverslag betreffende
het perceel 497W, eigendom van de gemeente.
18.

Kastanjestraat: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in de
Kastanjestraat

Goedgekeurd.
19.

Stampkotstraat 7: aktename van de melding voor het plaatsen van een bemaling voor het
plaatsen van kelder bij woning

Goedgekeurd.
20.

Driekoningenstraat 30: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het slopen garage, tuinhuis en volière en regulariseren bijgebouw en serre

Goedgekeurd.
21.

Driekoningenstraat 30: voorstel tot omgevingsvergunning voor het slopen garage, tuinhuis en
volière en regulariseren bijgebouw en serre

Goedgekeurd.
22.

Hulstersestraat 182: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het verbouwen van een woning

Goedgekeurd.

23.

Hulstersestraat 182: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning

Goedgekeurd.
24.

Breestraat 1: voorstel tot gunstig advies voor het bijstellen van milieuvergunning

Goedgekeurd.
25.

Goedkeuren addendum overeenkomst voor gebruik van lokalen in de oude bibliotheek en de
school

Goedkeuring te verlenen aan het addendum aan de overeenkomst gebruik van lokalen in de oude
bibliotheek en de school.
26.

Trage weg Pontweg - oude Leiearm: goedkeuring definitieve oplevering

De opdracht “trage weg Pontweg - oude Leiearm” wordt definitief opgeleverd.
27.

Heraanleg verharding trage weg Pontweg: goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en
aan te schrijven firma's

Goedgekeurd.
28.

Aankoop nieuwe bestelwagens: goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te
schrijven firma's

Goedgekeurd.
29.

Speelbos - Winvorm - goedkeuring gunning

Goedgekeurd.
30.

Aanvraag Nico Verlinde voor een standplaats aan het Sas Ooigem voor de verkoop van
warme wafels

Goedgekeurd.
31.

Hengelwedstrijden in coronatijden 2021

Goedgekeurd.
32.

Speelruimte Ooigem

Goedgekeurd.

