NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 4 MEI 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 22/04/2021 en 28/04/2021 goed.
2.

Personeel: aanstelling 2 vrijwilligers Wandel Je Fit, periode 5 mei 2021 tot 30 juni 2021

Volgende 2 vrijwilligers aan te stellen voor de ‘Wandel Je Fit’ organisatie gedurende de periode 5 mei
2021 tot en met 30 juni 2021:
 x
 x
3.

Personeel: aanwerving technisch assistent patrimonium (D1-D3), voltijds contractueel:
samenstelling en vergoeding examenjury

Goedgekeurd.
4.

Personeel: verlenging aanstelling deeltijds (23/38) technisch assistent openbare
werken/groen (D1-D3), contract onbepaalde duur

x verder aan te stellen als deeltijds (23/38) technisch assistent openbare werken/groen (D1-D3) vanaf
1 juni 2021 voor onbepaalde duur.
5.

Personeel: ondersteuning vaccinatiecentrum

Goedgekeurd.
6.

IMOG - raad van bestuur van 16 maart 2021 en 29 maart 2021

De leden van het CBS nemen kennis van de verslagen nr. 588/2021 en 589/2021 van de
vergaderingen van de raad van bestuur van IMOG van respectievelijk 16 maart 2021 en 29 maart
2021.
7.

Aanvraag vergunning sterke drank Clubhuis Jachthaven Ooigem

Er wordt een vergunning sterke dranken verleend.
8.

Bezwaar belasting op masten en pylonen 2020 - Elia Transmission Belgium nv

Goedgekeurd.
9.

Uitvoerbaarverklaring kohier belastingen op masten en pylonen aanslagjaar 2020

Stelt vast en verklaart uitvoerbaar het kohier van de gemeentelijke kohierbelasting op masten en
pylonen voor het aanslagjaar 2020 - voor een totaalbedrag van € 20.000,00 en 8 kohierartikels.
10.

Voorstel tot wijziging overeenkomst gebruik van het kerkgebouw Sint-Laurentius te
Wielsbeke

Goedkeuring te verlenen aan de voorstellen tot aanpassing van de overeenkomst gebruik van het
kerkgebouw Sint-Laurentius te Wielsbeke.

11.

Oostrozebeeksestraat 28: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor de hernieuwing lopende milieuvergunning

Goedgekeurd.
12.

Oostrozebeeksestraat 28: voorstel tot omgevingsvergunning hernieuwing lopende
milieuvergunning


13.

Goedgekeurd.
Oostrozebeeksestraat 87: aktename melding voor bronbemaling

Goedgekeurd.
14.

Vlasstraat 13: voorstel tot omgevingsvergunning voor aanleg parking personeel

Goedgekeurd.
15.

Voorstel tot omgevingsvergunning voor aanleg nieuwe rijweg met bijhorende riolering en
groenzone t.h.v. de Rijksweg

Goedgekeurd.
16.

Vijvedreef 36: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
exploiteren tuibouwbedrijf

Goedgekeurd.
17.

Vijvedreef 36: voorstel tot omgevingsvergunning voor het exploiteren tuinbouwbedrijf

Goedgekeurd.
18.

Barrage 14: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
verder exploiteren van een dierenpension

Goedgekeurd.
19.

Barrage 14: voorstel tot voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verder exploiteren
van een dierenpension

Goedgekeurd.
20.

Bavikhoofsestraat 95: beroep omgevingsvergunning - advies aan deputatie

Kennis te nemen van de vraag tot advies van de deputatie in de omgevingsvergunningsprocedure
met kenmerk OMV_2020123138.
21.

Rijksweg 498/496/494: aanpassen huisnummers

Goedgekeurd.
22.

Herstel riolering Rijksweg t.h.v. nummer 281 in de voetpadzone: goedkeuren
lastvoorwaarden en gunning

Goedgekeurd.
23.

Werken aan de westgevel Sint Brixiuskerk fase 2: goedkeuren vorderingsstaat 1

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Aannemingen Seynhaeve BVBA,
Bruggesteenweg 247 te 8830 Hooglede voor de opdracht “Werken aan de westgevel Sint Brixiuskerk
te Ooigem - Fase 2”.
24.

Werken aan de westgevel Sint Brixiuskerk fase 1: goedkeuren vorderingsstaat 1

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Aannemingen Seynhaeve BVBA,
Bruggesteenweg 247 te 8830 Hooglede voor de opdracht “Werken aan de westgevel Sint Brixiuskerk
Fase 1”.
25.

Onderhoudswerken aan diverse wegen dienstjaar 2016: goedkeuren definitieve oplevering

De opdracht “Onderhoudswerken aan diverse wegen” wordt definitief opgeleverd.
26.

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

Goedgekeurd.

