NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 14 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 25 maart 2021 en 7 april 2021 goed.
2.

Kennisname besluit van de burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand houdende
machtiging tot het afleveren van documenten in kader van de bevolkingsadministratie en
burgerlijke stand

Waarvan kennisname.
3.

Kennisname besluit van de burgemeester/ambtenaar van de burgerlijke stand houdende
machtiging tot het afleveren van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en
identiteitsbewijzen

Waarvan kennisname.
4.

Kennisname besluit burgemeester houdende machtiging tot het afleveren van rijbewijzen

Waarvan kennisname.
5.

Kennisname besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het afleveren van
uittreksels uit het strafregister

Waarvan kennisname.
6.

Gaselwest - regionaal bestuurscomité Gaselwest Centrum van 14 januari 2021: kennisname
notulen nr. 2021/01

De leden van het CBS nemen kennis van de notulen nr. 2021/01 van het regionale bestuurscomité
Gaselwest Centrum van 14 januari 2021.
7.

Gaselwest - raad van bestuur van 10 februari 2021: kennisname notulen 2021/01

De leden van het CBS nemen kennis van de notulen nr. 2021/01 van 10 februari 2021 van de raad van
bestuur van Gaselwest.
8.

WVI - raad van bestuur van 10 maart 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 10 maart 2021.
9.

CREAT/TMVS - algemene vergadering 15 juni 2021: kennisname agenda en bijlagen

Neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
10.

WVI - digitale algemene vergadering van 16 juni 2021: kennisname agenda en bijlagen

Neemt kennis van de agendapunten en bijlagen van de algemene vergadering van de WVI van 16 juni
2021.
11.

Gaselwest - algemene vergadering van 28 juni 2021: kennisname agenda en bijlagen

Neemt kennis van de agenda en bijlagen van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 28 juni 2021.
12.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: kennisname overeenkomst 21/029

Neemt kennis van de overeenkomst nr. 21/029 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor
het aanslagjaar 2021 betreffende het project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten’
(GSS).
13.

Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden
als leegstaand of onafgewerkt (2de helft 2020)

Goedgekeurd.
14.

Uitvoerbaarverklaring kohier belastingen op woningen die beschouwd worden als
verwaarloosd of bouwvallig (2de helft 2020)

Goedgekeurd.
15.

Uitvoerbaarverklaring kohier belastingen op masten en pylonen aanslagjaar 2020

Goedgekeurd.
16.

Kennisname belofte kosteloze grondoverdracht openbaar domein tussen SHM Helpt Elkander
en gemeente Wielsbeke

Neemt kennis van de belofte kosteloze grondoverdracht openbaar domein opgemaakt door
Vastgoedtransacties Gent.
17.

Waterstraat 99: voorstel tot omgevingsvergunning voor uitbreiding van een woning met
kinépraktijk

Goedgekeurd.
18.

Aanvraag vergunning uitvoering telecommunicatiewerken Telenet in de Bofonstraat 11 te
Wielsbeke

Tot goedkeuring van de werken van Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabels in de
Boffonstraat te Wielsbeke; cf. dossiernr. 25050298.
19.

Reinigen straatkolken dienstjaar 2019-2020: vrijgave borgtocht

Goedgekeurd.
20.

Voorstel overeenkomst ondersteuning mobiliteit

Akkoord te gaan met de overeenkomst tussen WVI en gemeente Wielsbeke m.b.t. het inzetten van
een mobiliteitsdeskundige van WVI als beleidsmedewerker mobiliteit van de gemeente Wielsbeke
voor een halve dag per week tot het einde van de huidige legislatuur en dit vanaf 01/06/2021.

