Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen
Zitting 9 maart 2021
Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 9 maart 2021 volgende
beslissingen:
NOTULEN
1.
NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.
Het college keurt de notulen van de zitting van 2 maart 2021 goed.
ALGEMEEN BESTUUR
2.
ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Agentschap Binnenlands bestuur. Klacht.
Het college neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 4
maart 2021 betreffende de ontvangen klacht van een gemeenteraadslid tegen het
gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 houdende de goedkeuring van de lijst nominatieve
subsidies 2021.
3.

ALGEMEEN BESTUUR. Organisatie. Kennisgeving beslissingen algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur van 8 maart 2021
betreffende de compensatievergoeding niet-beschermde mandataris.

4.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Martinus Petegem. Verslag.
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van Sint-Martinus Petegem van 19
februari 2021.

5.

ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Amandus Ooike. Verslag.
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van Sint-Amandus Ooike van 19
februari 2021.

ALGEMENE FINANCIERING
.
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.
7.

ALGEMENE FINANCIERING. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Gemeentebelasting op de
leegstand van gebouwen en woningen. Aanslagjaar 2021. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier over het
aanslagjaar 2021 inzake de gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen
ten bedrage van €47.500,00 en omvattend 38 artikels.

8.

ALGEMENE FINANCIERING. Andere. Pensioenverzekeringsfonds voor mandatarissen. Evolutie
en bewegingen 2020.
Het college neemt kennis van de financiële stand van zaken van de pensioenverzekering voor
mandatarissen op 31 december 2020.

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-regulariseren van de woning, gelegen Biesbosstraat 47.
• voor het uitbreiden van een bijgebouw, gelegen Ooikeplein 38.
10.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Zonnestraat 20.
Het college beslist om de omgevingsvergunning gedeeltelijk en voorwaardelijk te verlenen
voor het regulariseren en uitbreiden van de woning, bijgebouw en verhardingen, gelegen
Zonnestraat 20.

11.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Krauwelstraat
16.
Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van de
woning, gelegen Krauwelstraat 16.

12.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Kennisgeving beslissing deputatie
omgevingsvergunning Kasteelstraat 18.
Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning die op 25 februari 2021 werd
afgeleverd door de deputatie voor Kasteelstraat 18 voor het aanleggen van
steenslagverharding en het veranderen van de exploitatie van een gemengd veeteeltbedrijf
door toevoeging van een transformator, uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten
in kleine verpakkingen en de opslag van spoelwater.

13.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Maaien van de bermen, grachten en taluds langs de
wegen 2021. Goedkeuring gunning.
De opdracht “Maaien van de bermen, grachten en taluds langs de wegen in 2021” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delgro bv,
Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van 77.558,38 euro
exclusief btw of 93.845,64 euro inclusief 21% btw.

14.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen: goedkeuring
verslag.
Het college keurt goed het verslag van de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen van 12
februari 2021.

15.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. werken te Kleistraat
2 op 11 maart 2021.
Het college beslist een tijdelijk verkeersreglement toe te staan voor het uitvoeren van werken
ter hoogte van Kleistraat 2 op 11 maart 2021.

16.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. werken in de
Pontstraat, Kapellestraat en Peerdekouterstraat in de periode van 15 maart tot 31 mei 2021.
Het college beslist een tijdelijk verkeersreglement toe te staan om in de periode van 15 maart
2021 tot 18 juni 2021 de bermen van de as Pontstraat – Kapellestraat – Peerdekouterstraat
plaatselijk te verstevigen met betongrasdallen.

17.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Technische dienst. Toelating tot het plaatsen van tijdelijke
publiciteitsborden
Het college beslist het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden toe te laten voor het
aankondigen van een tentoonstelling door het plaatsen van een tijdelijke banner aan
Oudenaardseweg 14.

18.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen
van een studie voor de wegenis- en rioleringswerken en aanleg van een parking in de
Gotstraat. Goedkeuring bestek.
Het college gaat akkoord met het bestek van TMVW voor het aanstellen van een
dienstverlener voor het opstellen van een studie voor de wegenis- en rioleringswerken en
aanleg van een parking in de Gotstraat.

BURGER EN WELZIJN
19. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf.
Een concessie voor 1 persoon wordt verleend op de begraafplaats Petegem - Links van de kerk
- rij 22 - graf 300. De concessietermijn vangt aan op 09.03.2021 en eindigt op 08.03.2031. De
vergoeding bedraagt 350 euro voor bedoelde concessie.

