NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 16 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 10 maart 2021 goed.
2.

Aanvraag toelating gebruik gemeenteweg voor uitzonderlijk vervoer - Breestraat - Ridder De
Ghellinckstraat

Er wordt toelating verleend voor het gebruikmaken van de Breestraat - Ridder De Ghellinckstraat
voor uitzonderlijk vervoer voor de duur van 1 maand (van 16/03/2021 t.e.m. 16/04/2021).
3.

Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststeller - beslissing

Akkoord te gaan met de aanstelling van x van Imog tot intergemeentelijke vaststeller conform artikel
330 2° van het Algemeen Politiereglement en vraagt hiervoor de goedkeuring aan de gemeenteraad.
4.

Aanvraag inzage oude bevolkingsboeken van Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve - J.
Claerhout-kring

Goedkeuring te verlenen aan de J. Claerhout-kring om inzage te nemen van de bevolkingsregisters
Ooigem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve minder dan 120 jaar oud.
5.

WVI - raad van bestuur van 24 februari 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 24 februari 2021.
6.

Dagorde gemeenteraad van 25 maart 2021

De agendapunten voor de gemeenteraad van 25 maart 2021 worden aan de voorzitter overgemaakt.
7.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2020/9

Goedgekeurd.
8.

Goedkeuren bestelbons, aanrekeningen en vorderingen nr. 2021/2

Goedgekeurd.
9.

Rijksweg 73 grondoverdracht site Rembrandt - goedkeuring ontwerpakte

Goedgekeurd.
10.

Aankoop materiaal patrimonium: goedkeuren lastvoorwaarden en gunning

Goedgekeurd.
11.

Aktename Wandellaan 24: melding overname badhuis

Goedgekeurd.
12.

Aktename Vijvedreef 59: melding voor uitbreiding keuken in de Vijvedreef 59

Goedgekeurd.

13.

Rijksweg 107: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
plaatsen afdakje aan voorgevel

Goedgekeurd.
14.

Rijksweg 107: voorstel tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van afdakje aan voorgevel

Goedgekeurd.
15.

Wakkensteenweg 26 b: voorstel tot omgevingsvergunning voor het afbreken van bestaande
tuinberging en herbouwen van nieuw bijgebouw met overdekt terras

Goedgekeurd.
16.

Hugo Verriestwijk 39: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het regulariseren van bijgebouwen

Goedgekeurd.
17.

Hugo Verriestwijk 39: voorstel tot voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het
regulariseren van bijgebouwen

Goedgekeurd.
18.

Aankoop aanhangwagen groendienst: goedkeuren gunning

Goedgekeurd.
19.

Aankoop diverse verlichtingsarmaturen: goedkeuren lastvoorwaarden en gunning

Goedgekeurd.
20.

Aanvraag Nathalie De Backere voor plaatsen signalisatiebord naar zaak Loverhoek 5

Toelating te geven aan Nathalie De Backere, Loverhoek 5, 8710 Wielsbeke voor het plaatsen van
signalisatie ten behoeve van haar bedrijf.
21.

Groenbemesters - aanvraag subsidie - goedkeuring

Opdracht te geven aan de financiële dienst tot de uitbetaling van de subsidie groenbemesters voor
het jaar 2020 aan bovenstaande landbouwer voor een totaalbedrag van 113 euro volgens budget
2020 art. 6492000/03900.
22.

PDPO - project bomen plannen/beheren/planten - kennisname

Kennis te nemen van de selectie van Wielsbeke voor het PDPO-project bomenplan.
De nodige middelen te voorzien op het budget voor 2021, 2022 en 2023.
23.

Wijziging reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen
aangaande de uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen

De voorgestelde aanpassingen van het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke
verenigingen en bepalingen aangaande de uitkering van subsidies aan deze verenigingen worden
goedgekeurd.
Het nieuwe aanvraagdocument wordt goedgekeurd.

