NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 12 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 30/04/2021, 04/05/2021 & 05/05/2021 goed.
2.

Weigering Low At The Leie, getunede auto's, op het Sint-Bavoplein op 6 juni 2021

Geeft geen toelating voor het evenement Low At The Leie op 6 juni 2021.
3.

Aanvraag De Vlaamse Waterweg voor plaatsen signalisatieborden naar de nieuwe sluis en
het daarbij voorzien bedieningsgebouw te Sint-Baafs-Vijve

Goedgekeurd.
4.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. vinkenzettingen 2021 van de
vinkenmaatschappij 'Recht En Eerlijk'

Goedgekeurd.
5.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. vinkenzettingen 2021 van de
vinkenmaatschappij 'Klein Maar Moedig'

Goedgekeurd.
6.

IGA: alternatieve financiële verdeelsleutel IGA + aanwerving deskundige digitaal
documentenbeheer: goedkeuring

Goedgekeurd.
7.

Aanvraag café De Klokke Ooigem voor uitbaten en uitbreiding terras 2021

Goedgekeurd.
8.

Aanvraag plaatsen reclamepaneel BK Waregem

Goedgekeurd.
9.

Psilon - jaarverslag 2020: kennisname

Neemt kennis van het jaarverslag 2020 van Psilon.
10.

WRI - dagelijks bestuur van 21 april 2021: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van 21 april 2021 van de WRI.
11.

WVI - raad van bestuur van 21 april 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 21 april 2021.
12.

Toerisme Leiestreek - digitale algemene vergadering 19 mei 2021: goedkeuring agenda en
bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger

De agenda en bijhorende documenten van de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek op 19
mei 2021 wordt goedgekeurd.

13.

De Lijn - 30e gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei 2021:
goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger

De agenda en bijhorende documenten van de algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn op 25 mei 2021 wordt goedgekeurd.
14.

Cevi vzw - digitale statutaire algemene vergadering op 26 mei 2021: goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger

Keurt de agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw, die plaats vindt op 16 mei
2021, zoals voorgelegd goed.
15.

Gemeente Alveringem-Jabbeke-Wielsbeke / Belgische Staat (de brandweerkosten voor de
jaren 2011 en 2012 - burgerlijke procedure)

Goedgekeurd.
16.

Dienstverleningscontract met Fiabilis Consulting Group

Goedgekeurd.
17.

Cevi: definitieve oplevering gunning BBC software

De opdracht ‘Software BBC boekhouding en beleidsplanning’ wordt definitief opgeleverd.
18.

Cevi: vrijgave borgsom gunning BBC software

Gaat akkoord met de vrijgave van de borgsom.
19.

Goedkeuring verkoop- en ruilbelofte perceel grond gelegen te Loverhoek - Vijvedreef

Goedgekeurd.
20.

Hoek Ter Triest/Waterstraat 55: opdracht tot opmaken opmetingsplan

Goedgekeurd.
21.

Molenstraat 104: voorstel tot omgevingsvergunning voor een niet vrijstaande loods en
bouwen van een eengezinswoning met carport

Goedgekeurd.
22.

Verkaveling Reynaertstraat - borgstelling aanleg voetpaden

Goedgekeurd.
23.

Oostrozebeeksestraat 34: voorstel tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zwembad

Goedgekeurd.
24.

Schaapdreef 32-34-36: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het bouwen van 3 gekoppelde woningen en 3 gekoppelde garages

Goedgekeurd.
25.

Schaapdreef 32-34-36: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 gekoppelde
woningen en 3 gekoppelde garages

Goedgekeurd.

26.

Guido Gezellestraat 32: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het plaatsen van een carport

Goedgekeurd.
27.

Guido Gezellestraat 32: voorstel tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport

Goedgekeurd.
28.

Herstellingswerken aan diverse wegen dienstjaar 2017: goedkeuren definitieve oplevering

De opdracht “Herstellingswerken aan diverse wegen dienstjaar 2017” wordt definitief opgeleverd.
29.

Sloop woning Heirweg 106 -Abeelestraat 44: goedkeuren vorderingsstaat

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Vanden Buverie Jozef Nv & Co.
30.

Heraanleg verharding Pontweg: goedkeuren vorderingsstaat 1

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Green Road nv.
31.

Aanvraag verplaatsen elektriciteitskast Sint-Bavostraat ten behoeve van de bouw van het
appartement hoek Sint-Bavostraat, Rijksweg - nieuwe offerte

De offerte van Fluvius wordt goedgekeurd.
32.

Speelruimte Eekhoutshoek

Goedgekeurd.
33.

Goedkeuring wijziging samenstelling jeugdraad

Dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de
jeugdraad.

