Besluitenlijst van College van burgemeester en
schepenen
Zitting 16 maart 2021
Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 16 maart 2021 volgende
beslissingen:
NOTULEN
1.

NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.
Het college keurt de notulen van de zitting van 9 maart 2021 goed.

ALGEMEEN BESTUUR
2.

ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Vaststelling agenda gemeenteraad.
Het college stelt de agenda van de gemeenteraad van 25 maart 2021 vast die op de website van
de gemeente wordt gepubliceerd.

3.

ALGEMEEN BESTUUR. Organisatie. Kennisgeving beslissingen algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur van 10 maart 2021
betreffen de toekenning van loopbaanonderbreking voor bijstand zwaar ziek familielid aan een
technisch beambte voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 waarbij de prestaties
met 1/5 verminderd worden.

4.

ALGEMEEN BESTUUR. ICT/systeembeheer. Proximus Engage Packs
Het college beslist in het systeem van Proximus Engage Packs te stappen voor de
personeelsleden in permanentieverband.

5.

ALGEMEEN BESTUUR. Politiezone. Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve
sancties bij inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer). Goedkeuring.
Het protocolakkoord voor toepassing van gemeentelijke administratieve sancties bij inbreuken op
het strafwetboek (niet-verkeer) wordt goedgekeurd.

6.

ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Korte vervanging.
Het college stelt een tijdelijke onderwijzer aan voor 24/24 op 11 maart 2021.

7.

ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Onderwijs. Vernieuwing schoolraad. Kennisgeving.
Het college neemt kennis van de vernieuwing van de schoolraad voor de periode 2021-2025.

ALGEMENE FINANCIERING
8.

ALGEMENE FINANCIERING. Beleids- en beheerscyclus. BBC bestelbonnen en aanrekeningen.
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de door de algemeen directeur goedgekeurde
definitieve vastleggingen.

WONEN EN LEEFOMGEVING
9.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen
omgevingsvergunningen.

Het college krijgt kennis van de aangevraagde omgevingsvergunningen die door de
gemeentelijke omgevingsambtenaar volledig bevonden werden :
• voor het verbouwen van de woning en aanleggen van een zwembad en terras, gelegen
Kortrijkstraat 9 ;
• voor het herbouwen van een bijgebouw met gedeeltelijke functiewijziging naar bureau,
gelegen Kasteelstraat 17.
10.

WONEN
EN
LEEFOMGEVING.
Plancquaertstraat 9.

Omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

H.

Het college beslist om een voorwaardelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van de woning, gelegen H. Plancquaertstraat 9. Het bouwen van de garage wordt geweigerd.
11.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Karmstraat 5.
Het college beslist om een voorwaardelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het verkavelen
van een terrein en het rooien van een boom, gelegen Karmstraat 5.

12.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Karmstraat 7A.
Het college beslist om een voorwaardelijke gedeeltelijke omgevingsvergunning te verlenen voor
het bijstellen van een verkaveling, gelegen Karmstraat 7a.

13.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing Elsegemplein 28.
Het college neemt kennis van de verdeling van de eigendom Elsegemplein 28,overgemaakt
overeenkomstig art. 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

14.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Algemene toelating voor werken en jaarvergunning
voor signalisatie: Telenet.
Het college beslist een algemene toelating voor werken en een jaarvergunning voor signalisatie
te verlenen aan Telenet.

15.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Subsidie veilige schoolomgeving 2020: aanvraag tot
uitbetaling tweede schijf.
De gemeente vraagt de uitbetaling van de tweede schijf van de toegekende Vlaamse subsidie
voor veilige schoolomgevingen.

16.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Vervangen van de ramen van de conciërgewoning.
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Het college gaat over tot goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunning van de opdracht voor
het vervangen van de ramen en voordeur van de conciërgewoning.

17.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Technische dienst. Toelating tot het plaatsen van tijdelijke
publiciteitsborden
Het college beslist het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden toe te staan in het kader van de
nationale campagne van sp.a betreffende de naamsverandering van sp.a naar VOORUIT.

18.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Vernieuwen van de bestaande wegmarkeringen in
2021. Goedkeuring.
Het college beslist de wegmarkeringen te laten vernieuwen (tweejaarlijks onderhoud) via het
raamcontract van aankoopcentrale Creat.

19.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Openbare werken. Onderhouds- en herstelkosten aan diverse
wegen: goedkeuring verrekening 1 en eindstaat.
Het college verleent goedkeuring aan verrekening 1 en de eindstaat van de opdracht
“Onderhouds- en herstelkosten aan diverse wegen 2019-2020”.

20.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Openbare werken. Onderhouds- en herstelkosten aan diverse
wegen 2019-2020. Voorlopige oplevering en gedeeltelijke borgvrijgave.
Het college gaat over tot voorlopige oplevering van de opdracht "onderhoud en herstelkosten aan
diverse wegen 2019-2020" en tot gedeeltelijke vrijgave van de gestelde borg.

BURGER EN WELZIJN
21.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Nieuwe concessie urneveld.
Een concessie voor 1 persoon wordt verleend op de Wortegem - vlak 6 - urneveld - rij 1 - graf 8.
De concessietermijn vangt aan op 17.03.2021 en eindigt op 16.03.2046. De vergoeding bedraagt
350 euro voor bedoelde concessie.

VRIJE TIJD
22.

VRIJE TIJD. Jeugd. Vakantiewerking paasvakantie.
Het college beslist om bijkomende maatregelen te nemen tijdens de gemeentelijke
vakantiewerking om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

23.

VRIJE TIJD. Sport. MTB-route Mario De Clercq. Ontbinding bezettings- en
gebruikersovereenkomst voor bezetting privaat domein in onderlinge overeenstemming.
Goedkeuring.
Het college gaat akkoord met de ontbinding in onderlinge overeenstemming van de bezettingsen gebruikersovereenkomst voor bezetting privaat domein i.k.v. de MTB-route Mario De Clercq.

