NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 29 JUNI 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 23 juni 2021 goed.
2.

Personeel: aanstelling socio-culturelen voor kleuteropvang grote vakantie 2021

Navolgende personen worden aangeduid voor de bedoelde opdracht en tijdsduur voor
kleuteropvang: grote vakantie 2021:
Socio-culturelen:

3.

Personeel: aanstelling personeel grote vakantie 2021 speelpleinwerking: socio-cultureel,
vrijwilligers

Navolgende personen worden aangeduid voor de bedoelde opdracht en tijdsduur voor
speelpleinwerking ‘t Ravotterke: grote vakantie 2021 (01/07-23/07 + 09/08-31/08/2021):
Vrijwilligers:

Socio-cultureel:

4.

Straatfeest Pontweg 10 juli 2021 + aanvraag premie

Goedgekeurd.
5.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 10 juli 2021: straatfeest Pontweg

Goedgekeurd.
6.

Aanvraag tuning Vierlindenstraat - Vaartstraat op 12 september 2021

Geweigerd.

7.

Dagorde gemeenteraad van 8 juli 2021

Navolgende agendapunten voor de gemeenteraad van 8 juli 2021 worden aan de voorzitter
overgemaakt:
OPENBARE ZITTING
VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
1.
Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 8
juli 2021 met beperkt publiek
2.
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
3.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 15 juni
2021 - Mijn Huis
4.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en
bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger schriftelijke jaarvergadering van 28 juni
2021 - Elk zijn Huis
5.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen kennisname agenda,
documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering van 30 juni 2021 Gemeentelijke holding NV in vereffening
BURGEMEESTER JAN STEVENS
6.
Kennisname Jaarrapport organisatiebeheersing
7.
Innemen standpunt vorming woonmaatschappij
8.
Beëindiging en vernieuwing KDV GIS-coördinatie
SCHEPEN FILIEP DE VOS
9.
Goedkeuring jaarrekening 2020 en kwijting bestuurders AGB Wielsbeke
10. Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente
11. Goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW
12. Goedkeuring aangepaste versie relanceplan
13. Goedkeuring verplaatsen speelplein Eekhoutswijk - agendapunt Vlaams Belang fractie
SCHEPEN DAISY HAYDON
14. Goedkeuring overeenkomst Riopact
GEHEIME ZITTING
VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE
15. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting
8.

Imog - algemene vergadering 18 mei 2021: kennisname proces verbaal en goedgekeurde
jaarverslag 2020

Neemt kennis van het PV van de algemene vergadering van Imog van 18 mei 2021 en het
goedgekeurde jaarverslag 2020.
9.

Groenzone hoek Ter Triest/Waterstraat 55

Goedgekeurd.
10.

Vijvedreef 3: behandeling van de openbaarmaking vraag tot regularisatie carport en
regularisatie overdekt terras en plaatsen bijgebouw

Goedgekeurd.
11.

Vijvedreef 3: voorstel tot omgevingsvergunning voor regularisatie carport - regularisatie
overdekt terras en plaatsen bijgebouw

Goedgekeurd.

12.

Beukenlaan 130: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het vervangen van bestaande afsluiting

Goedgekeurd.
13.

Beukenlaan 130: voorstel tot vervangen van bestaande afsluiting

Goedgekeurd.
14.

Heirweg 18: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een overkapping

Goedgekeurd.
15.

Heirweg 18: voorstel tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping

Goedgekeurd.
16.

Kennisname OMV beroep: beslissing Deputatie voor hernieuwing bestaande vergunning met
uitbreiding in de Vaartstraat 44

Het college van burgemeester en schepenen nemen kennis van de beslissing.
17.

Kennisname: omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 eengezinswoningen in de
Vlissingestraat 41 te Oostrozebeke

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze beslissing.
18.

Aanvraag aanleg voortuinstrook Kastanjestraat 11

Goedgekeurd.
19.

Aanvraag vergunning uitvoering telecommunicatiewerken Proximus in de Driekoningenstraat
9

Goedgekeurd.
20.

Aanvraag subsidie fietspaden Verbindingsstraat

De aanvraag voor subsidies voor verbeterde fietsinfrastructuur in het kader van het relanceplan in te
dienen voor het dossier aanleg fietspaden Verbindingsstraat.
21.

Bedrijven en dienstenzone Lobeekstraat: goedkeuring vorderingsstaat 3

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van Vanden Buverie Jozef Nv & Co.

