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Besluitenlijst van Gollege van burgemeester en
schepenen

Zitting 15 juni 2021

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 15 juni 2021 volgende
beslissingen:

NOTULEN
1. NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.

Het college keurt de notulen van de zitting van 8 juni 2021 goed

ALGEMEEN BESTUUR
2. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Vaststelling agenda gemeenteraad.

Het college stelt de agenda van de gemeenteraad van 24 juni 2021 vast, die op de gemeentelijke '
website zal gepubliceerd worden.

3. ALGEMEEN BESTUUR. Organisatie. Rapportering organisatiebeheersing en
klachtenbehandeling.

Het college neemt kennis van de rapportering organisatiebeheersing en klachtenbehandeling.

4. ALGEMEEN BESTUUR. Organisatie. Kennisgeving beslissingen algemeen directeur.

Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur van B juni 2021
betreffende het toestaan van loopbaanonderbreking voor bijstand van een zwaar ziek familielid
met ingang van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 aan een technisch beambte, waarbij
de prestaties met 115 verminderd worden.

5. ALGEMEEN BESTUUR. ICT/systeembeheer. Activatie telefoonlijn alarmcentrale GBS De Kouter

Het college beslist de activatie van de bijkomende analoge telefoonlijn voor de alarmcentrale in
GBS De Kouter goed te keuren.

ALGEMENE FINANCIERING
6. 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.

7. ALGEMENE FINANCIERING. Belastingenifiscale aangelegenheden. Gemeentebelasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, aanslagjaar
2020, 2e semester. Bezwaarschrift.

Het college beslist om het bezwaar van Marketing Map bv, als gemandateerde van Kruidvat bv,
in te willigen en verleent ontlasting inzake de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op
de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor het
aanslagjaar 2020,2e semester, kohierartikel 08000001 25, ten bedrage van €12,08. Het resterend
bedrag van €709,28 blijft verschuldigd.

8. ALGEMENE FINANCIERING. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Gemeentebelasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, aanslagjaar
2020, 2e semester. Bezwaarschrift.



Het college beslist om het bezwaar van Action bv, vertegenwoordigd door Media Central, in te
willigen en ontlasting te verlenen inzake de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op
de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor het
aanslagjaar 2020,2e semester, kohierartikel 080000090, ten bedrage van €50,00. Het resterend
bedrag van €75,00 blijft verschuldigd.

WONEN EN LEEFOMGEVING
9. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen

omgevingsvergu nningen.

Het college krijgt kennis van de aangevraagde omgevingsvergunningen die door de
gemeentelijke omgevingsambtenaar volledig bevonden werden :

. voor het plaatsen van een verkoopautomaat (aardappelen) en aanleggen verharding
(steenslag), gelegen Kleistraat 2.

. voor het aanbrengen van isolatie en sierpleister aan een woning, gelegen Bouvelostraat 8.

. voor het herbouwen van een woning en slopen van een bijgebouw, gelegen Waregemseweg
55.

. voor het vervangen van een afsluiting, gelegen Beekstraat 11.

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 150A.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen, voor het bouwen van een woning
(met ontbossing), gelegen Kortrijkstraat 150A .

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Elsegemplein 23.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning,
gelegen Elsegemplein 23.

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Langestraat 15.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning
en aanleggen zwembad, gelegen Langestraat 15 .

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Beroep tegen beslissing
college/deputatie. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het beroep dat werd ingesteld bij de deputatie tegen het besluit van
het college van 11 mei 2021 betreffende weigering van de omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een zwemvijver, gelegen Blaarhoek 11.

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing Oudenaardseweg (Moregem).

Het college neemt kennis van de verdeling inzake een goed gelegen Oudenaardseweg,
overgemaakt overeenkomstig art. 5.2.2.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

15. WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Kennisgeving beslissing deputatie in beroep bebossing
Kwadenbulk

Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie tot het verlenen van de vergunning
voor het bebossen in agrarisch gebied van een perceel gelegen Kwadenbulk zn.

16. WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Kennisgeving verslagen overleg milieuambtenaren
l.VL.A. 27 10412021 en 2510512021

Het college neemt kennis van de verslagen van het overleg van de milieuambtenaren regio
l.VL.A. van 27 10412021 en 2510512021.

17. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. een vinkenzetting op
19 )uni2021.

Het college beslist een tijdelijk verkeersreglement n.a.v. een vinkenzetting op 19 juni 2021 in de
St. Amandusstraat toe te staan.

18. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Tweejaarlijks hernieuwen van de wegmarkeringen.
Goedkeu ring vorderingsstaat.
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voor het tweejaarlijks hernieuwen van de wegmarkeringen op gemeentewegen. Het college keurt
de eindstaat van De Groote Gaston Ambachtsweg 19121 te 9820 Merelbeke voor de opdracht
"Tweejaarlijks vernieuwen van de wegmarkeringen in 2021 (via raamcontract Creat)", waarin het
eindtotaal wordt vastgesteld op 19.1 56,14 euro exclusief btw of 23.178,93 euro inclusief 21% blw
en waarvan nog 19.156,14 euro exclusieÍ btw of 23.178,93 euro inclusiel 21o/o blw moet betaald
worden.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Aanbrengen van wegmarkeringen ter bescherming van
de zwakke weggebruikers. Goed keuring vorderingsstaat.

Het college keurt de eindstaat goed van De Groote Gaston, Ambachtsweg 19121 te 9820
Merelbeke voor de opdracht "Aanbrengen van wegmarkeringen ter verbetering van de veiligheid
van de zwakke weggebruikers in de schoolomgevingen en op de schoolroutes (Lindestraat) (via
raamcontract Creat)", waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 33.372,81 euro exclusief btw of
40.381,10 euro.

VRIJE TIJD
20. VRIJE TIJD. Jeugd. Kindvriendelijke gemeente: keuze prioriteiten.

Het college kiest de thema's om verder rond te werken in het traject naar een kind- en
jeugdvriendel ijke gemeente.

De Algemeen directeur De Burge

Vander MeereB




