NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 7 APRIL 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 30 maart 2021 goed.
2.

Kennisname beslissing algemeen directeur betreffende aanstelling/regeling personeel voor
noodopvang tijdens de paasvakantie n.a.v. opgelegde coronamaatregelen

Neemt kennis van de genomen beslissing van de algemeen directeur van 30 maart 2021 betreffende
aanstelling jobstudenten/socio-culturelen voor de noodopvang tijdens de paasvakantie:
jobstudenten
naam
voornaam adres
postcode gemeente

Socio cultureel

3.

Aanvraag doortocht fietstocht + aanbrengen van pijlen vanwege Scouts Harelbeke

Goedgekeurd.
4.

Aanvraag aantal brievenbussen voor postbedeling gemeente Wielsbeke door Marketing
Albert Vastgoed

Goedkeuring te verlenen aan de vraag van Marketing Albert Vastgoed.
5.

Aanstelling Q&A bv voor consultancy i.f.v. jaarrekening 2020

Neemt kennis van bovenvermeld dossier en opdracht te geven tot gunning aan Q&A BV,
vertegenwoordigd door de heer Marc Maebe, Husseveldestraat 50 - 9270 Laarne voor consultancy
i.f.v. controle, afsluiting en rapportering van de boekhouding jaar 2020.

6.

Loverstraat 2E: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor de
regularisatie van tuinhuis en uitbreiden woning

Goedgekeurd.
7.

Loverstraat 2E: voorstel tot gedeeltelijke omgevingsvergunning voor regularisatie tuinhuis en
uitbreiden woning

Goedgekeurd.
8.

Beukenlaan 107: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het uitbreiden van bijgebouw en aanleggen vijver

Goedgekeurd.
9.

Beukenlaan 107: voorstel tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden bijgebouw en
aanleggen vijver

Goedgekeurd.
10.

Waterstraat 99: behandeling van de openbaarmaking vraag tot uitbreiding van een woning
met kinépraktijk

Goedgekeurd.
11.

Aktename: melding voor bemaling in de Molenstraat 50

Goedgekeurd.
12.

Aktename: melding voor het breken van puin in de Tarwestraat 13

Goedgekeurd.
13.

Herstellingswerken aan diverse wegen: goedkeuren vorderingsstaat 9

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 9 van Algemene Ondernemingen Tibergyn nv,
Nijverheidstraat 54 te 8560 Gullegem.
14.

Aanvraag jaarvergunning Anrob

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Anrob een jaarvergunning voor
het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode van 1 jaar (2021) te
verlenen.
15.

Aanvraag jaarvergunning VHL Technics

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma VHL Technics een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
16.

Plaatsbeschrijvingen ten behoeve van de bouw van het sportcomplex

Goedkeuring te verlenen aan de plaatsbeschrijving van het openbaar domein vóór de werken van de
bouw van het sportcomplex d.d. 5 maart 2021 opgesteld door landmeterskantoor Pollet uit Loppem.
17.

Goedkeuring aangepaste realisatieovereenkomst en addendum op de
realisatieovereenkomst fiets- en voetgangersbrug Beveren-Leie - Ooigem

De realisatieovereenkomst van de fietsersbrug te Beveren-Leie-Ooigem, waarin de samenwerking en
medefinanciering worden geregeld, principieel goed te keuren.
18.

Toelage hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - Koen Lisardestraat lot 5 beslissing

Geen subsidie toe te kennen.

