Wortegem-Pstegem
360" pracht

Besluitenlijst van College van burgemeester en
schepenen
Zatting 23 maart 2021
Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 23 maarï 2021 volgende
beslissingen:
NOTULEN

1.

NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.
Het college keurt de notulen van de zitting van '16 maart 2021 goed

ALGEMEEN BESTUUR
2. ALGEMEEN BESTUUR. Organisatie. Verslag managementteam 28 januari 2021. Kennisname.
Het college neemt kennis van het verslag van het managementteam van 28 januari 2021.

3.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Rochus Wortegem.
Verslag kerkraad.
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en
Sint-Rochus Wortegem van 24 februari 2021.

4.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Maurus Elsegem. Verslag kerkraad.
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van Sint-Maurus Elsegem van 24
februari2021.

5.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Maurus Elsegem - verslag werfuergadering.

Het college neemt kennis van het werfverslag van 23 februari 2021 betreffende

de

onderhoudswerken aan de daken en dakconstructie van de Sint-Mauruskerk te Elsegem.

6.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Maurus Elsegem - verslag werfvergadering.

Het college neemt kennis van het werfverslag van 23 februari 2021 betreffende

de

onderhoudswerken aan de daken en dakconstructie van de Sint-Mauruskerk te Elsegem.

7.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Pietersstoel Moregem - verslag overlegvergadering
onderhoudswerken.

Het college neemt kennis van het verslag van de overlegvergadering van 11 februari 2021
betreffende de restauratie van het interieur van de parochiale kerk Sint-Pietersstoel Moregem.

8.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. O.L.V. Geboorte Wortegem
coórdinatievergaderin g 1 0.O2.2021

-

verslag

.

Het college neemt kennis van het eerste coórdinatieverslag van 10 februari 2021 belreffende de
herbestemming van de kerk O.L.V. Geboorte en Sint-Rochus Wortegem.

9.

ALGEMEEN BESTUUR. Briefirvisseling. GAC
Het college neemt kennis van het schrijven van het GAC van 15 maart 2O21 betreffende het
aanwenden van het noodfonds voor lokale verenigingen.

10.

ALGEMEEN BESTUUR. Andere. Gemeenschappelijke sociale dienst.
overheidsopdracht col lectieve hospital isatieverzekering.

Voorstel

Het college beslist niet deel te nemen aan de overheidsopdracht voor het afsluiten van een
collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering van de Federale Pensioendienst Gemeenschappelijke Sociale Dienst ten voordele van de provinciale en plaatselijke besturen.
ALGEMENE FINANCIERING

11.

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 vastleggi ngen.

WONEN EN LEEFOMGEVING

12.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen
omgevingsvergu

nn

ingen.

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

13.

.
.
.

voor het aanleggen van een zwemvijver, gelegen Blaarhoek 11.
voor het herbouwen van de woning, gelegen St. Martinusstraat 62.

.

Moregemplein í6.
voor het bijstellen van de verkaveling, gelegen Twee Vlaanders.

voor het verkavelen van een terrein in

3

de

:

loten voor open woningbouw, gelegen

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Oudenaardseweg 98.
Het college beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de woning,
gelegen Oudenaardseweg 98.

14.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Spreeuwengoed 28.

Het college beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbouwen van een
garage-overdekt terras, gelegen Spreeuwengoed 28.

15.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Biesbosstraat 34.
Het college beslist om een omgevingsvergunning (klasse 2) te verlenen voor het bouwen van een
aardappelloods, aanleggen van verharding en weegbrug, plaatsen van een elektriciteitscabine,
aanpassen van het maaiveld en ovenrvelven van een gracht - het hernieuwen en veranderen door
wijziging, uitbreiding en toevoeging van een bestaand en vergund gemengd landbouwbedrijf,
gelegen Biesbosstraat 34 .

16.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 102.
Het college beslist om een omgevingsvergunning te verlenen voor het veruvijderen van een haag
(vegetatiewijziging), met als adres Kortrijkstraat 102.

17.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing Kloosterhoek 2a.
Het college neemt kennis van de verdeling van een goed gelegen Kloosterhoek2a, overgemaakt
overeenkomstig art. 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

18.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Verkoopbaarheidsattest.

Het college keurt het verkoopbaarheidsattest goed voor de kavel Muurstraat 10A,9790
Wortegem-Petegem (lot

19.

1

).

WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Verslag overleg milieuambtenaren l.VL.A.231212021.
Kennisgeving
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg van
van 23 februari 2021.

20.

de milieuambtenaren regio l.VL.A.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Standplaatsvergunning circus Pepino.
Aan circus Pepino wordt een standplaatsvergunning verleend voor voorstellingen in juni 2021 op
de weide in de Processiestraat.

21.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Huisvesting. Aanwijzing woningcontroleurs Solva. Kennisname
besluit burgemeester.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 18 maart 2021 betreffende
de aanwijzing van de woningcontroleurs van Solva.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Aanpassing huur of concessievergoedingen

22.

gemeentegebouwen.
Het schepencollege beslist om de concessievergoeding voor de cafetaria De Ruffel en de taverne

domein de Ghellinck voor de maand maarl2021 volledig kwijt te schelden.
23.

''

WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Heraanleg voortuinzones Kastanjeplein door sociatd
huisvestingsmaatschappij. Tussenkomst door gemeente voor delen in eigendom. Goedkeuring.
Het college gaat principieel akkoord met de door de sociale huisvestingsmaatschappij geplande
vernieuwing van opritten en voortuinzones in het Kastanjeplein. De gemeente neemt de kosten
op zich van de heraanleg op de delen die tot het openbaar domein behoren.

24.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Andere. Werken op het openbaar domein. Overwelving
baangracht. Vergunning.
Het college verleent toelating voor een ovenrvelving van een baangracht (max. 5 meter) van het
perceel boomgaard langs de Kortrijkstraat.

BURGER EN WELZIJN
25. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf.
Een concessie voor

I

persoon wordt verleend op de begraafplaats Petegem - Links van de kerk

- rij 21 - graf 290. De concessietermijn vangt aan op 23.03.202'1 en eindigl op 22.03.2031. De
vergoeding bedraagt 370 euro voor bedoelde concessie.

26.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf.
Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de
kerk - rij 22 - graf 244. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 24.03.2031.
De vergoeding bedraagt 1090 euro voor bedoelde concessie.

27.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing vervallen concessie.
Een concessie voor 1 persoon wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de kerk

- rij 5 - graf 43. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 22.03.2031.

De

vergoeding bedraagt 250 euro voor bedoelde concessie.

28.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf.
Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de begraafplaats Petegem - links van de kerk

- rij 1 - graf 28. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 22.03.2031.

De

vergoeding bedraagt 1080 euro voor bedoelde concessie.

29.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing vervallen concessie.
Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de
kerk - Rij 1 - Graf ll. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 23.03.2031. De
vergoeding bedraagt 500 euro voor bedoelde concessie.

30.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing vervallen concessie.
Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de
kerk - rij 9 - graf 88. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 22.03.2031. De
vergoeding bedraagt 500 euro voor bedoelde concessie.

31.

BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf.
Een concessie voor 1 persoon wordt verleend op de beg,raafplaats Petegem - links van de kerk -

rij 25 - graf 404. De concessietermijn vangt aan op 23.03.2021 en eindigt op 22.03.2031. De
vergoeding bedraagt 560 euro voor bedoelde concessie.

VRIJE TIJD

33. VRIJE TIJD. Jeugd. Buitenspeeldag.
Het college gaat akkoord met het alternatief voor de buitenspeeldag gericht naar scholen en
gezinnen om kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen en buiten te zijn.
De Algemeen directeur

De Burge

Vander Meeren

