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Besluitenlijst van College van burgemeester en
schepenen

Zitting 1 juni 2021

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 1 juni 2021 volgende
beslissingen:

NOTULEN
1. NOTULEN. Goedkeuring notulen vorige zitting.

Het college keurt de notulen van de zitting van 25 mei 2021 goed

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

Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur van 25 mei 2021
betreffende de toekenning van een toelage voor het waarnemen hogere functie voor een
technisch beambte.

3. ALGEMEEN BESTUUR. Participatie. Gecoro. Verslag 6 mei 2021. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de Gecoro van 6 mei 202í.

4. ALGEMEEN BESTUUR. Erediensten. Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Sint-Rochus Wortegem.
Verslag kerkraad.

Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte Wortegem van
6 mei2021.

5. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Aankoop fluohesjes voor de kinderen van de basisscholen.

Het college beslist fluohesjes voor de kinderen van de basisscholen aan te kopen bij lD Business
Gifts voor 1512,50 euro.

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
definitieve vastleggingen.

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

omgevingsvergu nni ngen.

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

. voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen St. Martinusstraat 34.

. voor het plaatsen van een veranda, gelegen St. Martinusstraat 45.

WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Hulstehoekstraat 3.

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een
opslagloods na slopen van bestaande loodsen, aanleggen verharding - hernieuwen en
uitbreiden van de exploitatie van een agrarisch centrum (llOA), gelegen Hulstehoekstraat 3.
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9. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Deputatie Oost-Vlaanderen.
Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzing bosgordel Zuid Bouvelo. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning verleend door de deputatie van Oost-
Vlaanderen in beroepsprocedure voor een vergunningsplichtige vegetatiewijziging in kader van
de inrichting vanZuid Bouvelo, gelgen HoldestraaVVoskensstraat zn, 9790 Wortegem-Petegem.

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Beroep tegen beslissing van het college
bij de deputatie. Peerdekouter 1 0. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het ingediend beroep tegen het besluit van de gemeente van 27
april2021 betreffende afgifte van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning,
herbouwen stalling tot garage, slopen van 3 bijgebouwen en vellen van bomen + functiewijziging
van landbouw naar wonen, gelegen Peerdekouterstraat 10.

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Beroep tegen beslissing van het college
bij de deputatie. Scheldestraat 5. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het beroep dat werd ingesteld tegen het besluit van de gemeente
van 20 april2021 betreffende de weigering van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een luifel bij een woning, met als adres Scheldestraat 5

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Deputatie Oost-Vlaanderen.
Omgevin gsvergu nni ng Diepestraat 9. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de weigering van de omgevingsvergunning die op 20 mei 2021
werd afgeleverd door de deputatie Oost-Vlaanderen voor het bouwen van een hobbystal,
uitbreiden van de woning en aanpassen verhardingen, gelegen Diepestraat 9.

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing Biesvijverstraat 16.

Het college neemt kennis van de verdeling, overgemaakt overeenkomstig art. 5.2.2. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzake het goed gelegen Biesvijverstraal l6.

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing Gaverstraat 3.

Het college neemt kennis van de verdeling, overgemaakt overeenkomstig art. 5.2.2. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het goed gelegen Gaverstraat 3.

15. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. werken in de
Vlaamse Ardennenstraat op 2 juni 2021.

Het college beslist een tijdelijk verkeersreglement toe te staan voor werken in de Vlaamse
Ardennenstraat op 2 juni 2021 .

16. WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Aanpassen elektrische installatie en leveren en
plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis - perceel 2 (elektrische installatie): goedkeuring
eindstaat.

Het college keurt de eindstaat goed van de opdracht'Aanpassen elektrische installatie en leveren
en plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis', perceel 2, aanpassen van de elektrische
installatie.

17. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Onderhoud en herstel van diverse wegen in2021-
2022. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.

Het college keurt de raming, de lastvoonvaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's
voor de opdracht 'onderhoud en herstel van diverse wegen in 2021-2022' goed.

18. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Aanstelling landmeter opmeting en uitpaling
'marktwegel'. Goed keu ring.

Het college stelt landmeter-expert Debatop bvba van Yves Derycke, Kortrijkstraat 116,9790
Wortegem-Petegem aan om de nodige opmetingen te verrichten en bijhorende metingsplannen
op te maken betreffende de voetwegen nr.44 en 46 die de verbinding vormen tussen Elsegem
en Petegem en gekend als'Marktwegel'.

19. WONEN EN LEEFOMGEVING. Landbouw. Premie groenbemesters. Vraag landbouwer tot
aanpassing uitbetaling.



Het college beslist de aanvraag van een landbouwer goed te keuren en een bijkomende premie
voor groenbemesting ten bedrage van € 146,00 te laten uitbetalen.

VRIJE TIJD
20. VRIJE TIJD. Sport. Sporthal de Ruffel. Aankoop wasmachine.

Het college beslist om een 2de hands wasmachine aan te kopen voor sporthal de Ruffelvoor een
bedrag van 250 euro.

PERSONEEL
21. PERSONEEL. Andere. Verslag personeel. Kennisname.

Het college neemt kennis van het verslag van 27 mei 2021 opgemaakt door de algemeen
directeur, betreffende het voorval van 22 mei 2O21 waarbij een personeelslid van de technische
dienst betrokken was.

De Algemeen directeur De Burge

VanderAn


