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Besluitenlijst van College van burgemeester en
schepenen

Zitting 22 juni 2021

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 22 juni 2021 volgende
beslissingen:

NOTULEN
1. NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.

Het college keurt de notulen van de zitting van 15 juni 2021 goed

ALGEMEEN BESTUUR
2. ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Verslag scenariovergadering Sint-Mauruskerk Elsegem.

Het college neemt kennis van het verslag van de scenariovergadering voor de herbestemming
van de Sint-Mauruskerk te Elsegem.

3. ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Verslag van het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur
en de afgevaardigden van het College van burgemeester en schepenen van 1}juni 2021.

Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en de
afgevaardigden van het College van burgemeester en schepenen van 10 iuni 2021.

4. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Onderwijs. Overzetten vaste benoeming.

De benoeming van 7/36 administratief medewerker van een personeelslid wordt met ingang van
1 juli 2021 omgezet naar een benoeming als zorgcoórdinator met een opdracht van 7136 aan de
gemeentelijke basisschool'De Kouter'.

5. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Vervoer van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool
De Kouter naar het zwembad tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en gunning.

Het college beslist de opdracht "Vervoer van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De
Kouter naar het zwembad tijdens het schooljaar 2021-2022" te gunnen aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Coach Partners, Meensesteenweg 101 te 8500
Kortrijk, tegen het offertebedrag van 185,00 euro inclusief btw per rit.

6. ALGEMEENBESTUUR.Onderwijs.AansluitingOctopusgemeente

Het college beslist de aansluiting als Octopusgemeente 2O21-2022 goed te keuren voor de
kostprijs van254,10 euro (incl. BTW).

7. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. lmplementatie van Smartschool als digitaal volg-,
communicatie- en rapporteersysteem in de gemeentelijke basisschool De Kouter. Goedkeuring
gunningswijze en gunning.

Het college beslist om het huidige volgsysteem van de gemeentelijke basisschool De Kouter te
vervangen door Smartschool en deze opdracht te gunnen aan de firma Smartbit CommV
Hoogstraat 13, 3670 Oudsbergen tegen de prijs van 669,42 euro exclusief btw of 810,00 euro
inclusief 21% blw.

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
defi nitieve vastleggi ngen.

WONEN EN LEEFOMGEVING
9. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Nieuwstraat 3.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de woning,
gelegen Nieuwstraat 3.

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen
omgevingsvergu nn ingen.

Het college krijgt kennis van de aangevraagde omgevingsvergunning die door de gemeentelijke
omgevingsambtenaar volledig bevonden werd :

- voor het bijstellen van de verkaveling, gelegen Vl. Ardennenstraat 6.

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 40.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een woning
, gelegen Kortrijkstraat 10. Het regulariseren van een bijgebouw wordt geweigerd.

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Pareelstraat 3.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een woning,
gelegen Pareelstraat 3.

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Uitzonderlijke toegang tot wegen die voorbehouden
zijn aan bepaalde doelgroepen in het kader van de opname van straatbeelden door Cyclomedia.
Toelating.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Cyclomedia om in 2021 in het
kader van het maken van 360"-straatbeelden te rijden op de openbare wegen waarvan de
toegang voorbehouden is tot bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld plaatselijk verkeer).

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Verslag van de Provinciale Commissie voor
Verkeersveiligheid van 1 juni 2021. Kennisname.

Het college neemt kennis van het verslag van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van
1 juni2021.

15. WONEN EN LEEFOMGEVING. Technische dienst. Domeinvergunning Farys voor uitvoeren van
werken op het openbaar domein: klantaftakking Waregemseweg 54C.

Het college beslist een domeinvergunning voor het uitvoeren van de werken op het openbaar
domein, nl. klantaftakking Waregemseweg 54c, aan Farys toe te staan.

16. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Afwatering thv Zonnestraal43

Het college neemt kennis van de oplossing voor de afwatering thv de Zonnestraat 43 die door de
werkleider overeengekomen werd met de aanvrager.

17. WONEN EN LEEFOMGEVING. Andere. Abonnement 360' beeldendatabank grondgebied
Wortegem-Petegem: contract 6 maand. Goedkeuring gunning.

Van Steelandt Smart Survey Services, Vaartaan 2811, 9800 Deinze, wordt aangewezen voor het
ter beschikking stellen van de 360" beeldendatabank voor het grondgebied van Wortegem-
Petegem voor de periode van I juli 2021 lol en met 31 december 2021, voor de som van € B50,00
excl. btwof € 1028,50 incl.21o/oblw.

BURGER EN WELZIJN
18. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Nieuwe grondconcessie.

Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de Wortegem - vlak 2 - rij 26 - graf 360. De
concessietermijn vangt aan op 22.06.2021 en eindigt op 21.06.2046. De vergoeding bedraagt
1000 euro voor bedoelde concessie.

19. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Nieuwe concessie urnekelder.

Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de Wortegem - vlak 6 - urnekelder - Rij 2 -



Graf 40. De concessietermijn vangt aan op 22.O6.2021 en eindigt op 21.06.2046. De vergoeding
bedraagt 1500 euro (1000 euro voor de concessie + 500 euro voor de kelder) voor bedoelde
concessie.

20. BURGER EN WELZIJN. Bevolking. Ambtshalve schrapping.

Het college keurt de ambtshalve schrapping van een inwoner, ingeschreven op het adres
Kortrijkstraat 2, goed.

21. BURGER EN WELZIJN. Bevolking. Ambtshalve schrapping.

Het college keurt de ambtshalve schrapping van een 2d" inwoner, ingeschreven op het adres
Kortrijkstraat 2, goed.

PERSONEEL
22. PERSONEEL. Andere. Aanstellen van een interimkantoor voor het opvangen van tijdelijke

afwezigheden in de technische dienst. Goedkeuring gunningswijze en gunning.

Het college beslist om de opdracht 'Aanstellen van een interimkantoor voor het opvangen van
tijdelijke afirvezigheden in de technische dienst' te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde Agilitas Oudenaarde, Markt 36 te 9700 Oudenaarde, tegen
een selectiecoëfficiënt van 1,93.
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