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Besluitenlijst van Gollege van burgemeester en
schepenen

Zattang 30 maart 2021

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 30 maart 2021 volgende
beslissingen:

NOTULEN
1. NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.

Het college keurt de notulen van de zitting van 23 maart 2021 goed

ALGEMEEN BESTUUR
2. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Aanduiding waarnemend financieel directeur.

De financieel deskundige wordt overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019
aangesteld als waarnemend financieel directeur gedurende de afirvezigheid van de financieel
directeur met ingang van 24 maart2021 tot en met 24 mei 2021.

3. ALGEMEEN BESTUUR. lnformatieveiligheid. Jaarverslag informatieveiligheid 2020.

Het college neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2020 voor de gemeente en het
OCMW.

4. ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Sint-Maurus Elsegem - prefinanciering
onderhoudswerken.

Het college neemt kennis van de aanvraag van de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem betreffende
de prefinanciering van de onderhoudswerken uitgevoerd voor vorderingsstaat '1.

5. ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. SintMaurus Elsegem - prefinanciering
onderhoudswerken.

Het college neemt kennis van de aanvraag van de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem betreffende
de prefinanciering van de onderhoudswerken uitgevoerd voor vorderingsstaat 2.

6. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Leveren van schoolmaaltijden in de gemeentelijke
basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Het bestek en de raming voor de opdracht "Leveren van schoolmaaltijden in de gemeentelijke
basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2021-2022" worden goedgekeurd. De raming
bedraagt 38.950,00 euro exclusief btw of 41.287,00 euro inclusief 60/o btw. Voor deze opdracht
wordt gebruik gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

7. ALGEMEEN BESTUUR. Briefirvisseling. Stakingsaanzegging 29 maarl2O21.

Het college neemt kennis van de e-mail van ACOD-LRB Oost-Vlaanderen van 22 maart 2021
betreffende de stakingsaanzegging van maandag 29 maart 2021 .

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. Volledig verklaarde aanvragen

om gevingsvergu nningen.

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

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Beroep tegen beslissing college.
Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het beroep dat door het departement Omgeving werd ingesteld
tegen haar besluit van 1610212021 betreffende afgifte van de omgevingsvergunning voor het
regulariseren van een vakantieverblijf (chalet) gelegen Kortrijkstraat 6BA.

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Lindestraat 57.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning,
gelegen Lindestraat 57.

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Pareelstraat 9.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2 bijgebouwen
na het slopen van de bestaande, gelegen Pareelstraat 9 .

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Karmstraat 15.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van woning,
gelegen Karmstraat 15 .

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Vrezeveld 38.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een veranda,
gelegen Vrezeveld 38.

15. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Verzoek van de exploitant tot wijziging
van de aanvraag cfr art 30.

Het college beslist het wijzigingsverzoek m.b.t. de omgevingsvergunningsaanvraag voor het
regulariseren van verhardingen, zwembad, poolhouse en een bijgebouw - exploitatie van een
landbouwbedrijf, gelegen Stoofstraat 7, te aanvaarden.

16. WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Syntra West: gebruik Domein de Ghellinck voor opleiding
boomverzorger

Het college geeft toelating aan Syntra West om gebruik te maken van Domein de Ghellinck voor
de opleiding boomverzorger.

17. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Aanbrengen van wegmarkeringen in 2O21 via
raamcontract Creat voor verhoogde verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers in de
schoolomgevingen en op schoolroutes. Goedkeuring.

Het college beslist wegmarkeringen te laten aanbrengen via het raamcontract van
aan koopcentrale Creat.

BURGER EN WELZIJN
18. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing vervallen concessie.

Een concessie voor í persoon wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de kerk
- rij 26 - graf 285. De concessietermijn vangt aan op 30.03.2021 en eindigt op 29.03.2031. De
vergoeding bedraagt 250 euro voor bedoelde concessie.

19. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing vervallen concessie.

Een concessie voor 3 personen wordt verleend op de begraafplaats Petegem - rechts van de
kerk - rij 3 - graf 20. De concessietermijn vangt aan op 30.03.2021 en eindigt op 29.03.2031 . De
vergoeding bedraagt 750 euro voor bedoelde concessie.

20. BURGER EN WELZIJN. Lokale economie. Starterspremie. Financiële vaststelling202l. Eerste
kwartaal.



Het college keurt de uitbetaling van de starterspremies voor het jaar 2021, eerste kwartaal goed

VRIJE TIJD
21. VRIJE TIJD. Jeugd. Aanvraag persoonsgegevens.

Het college beslist dat de persoonsgegevens van de kinderen in Wortegem-Petegem van zes tot
elf jaar mogen afgeleverd worden aan de jeugddienst.

22. VRIJE TIJD. Sport. Terugbetaling inschrijvingsgelden paassportkamp.

Het college beslist om over te gaan tot de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van de
deelnemers aan de geannuleerde sportkampen door corona.

PERSONEEL
23. PERSONEEL. Andere. Vraag tot dienstvrijstelling voor quarantaine.

Het college verleent geen dienstvrijstelling voor quarantaine (privé-contact) aan het statutair
personeelslid maar zal overeenkomstig het BVR, een verloning toekennen die gelijk is aan 80%
van het brutosalaris van betrokkene

De Algemeen directeur, wnd. Burgem

Vander Meeren




