BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

Onder voorbehoud van goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen in volgende zitting

Zitting van woensdag 03 maart 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Afwezig/verontschuldigd:
Maria Polfliet: Schepen afwezig voor 47 (cfr. DLB art. 27 en art. 50)

De vergadering vangt aan om 08.55 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Eénmaking boekhoudmodule Mercurius Expert voor Stad en OCMW door Cipal Schaubroeck
Eénmaking boekhoudmodule Mercurius Expert voor Stad en OCMW door Cipal Schaubroeck
Het College: goedgekeurd.
2.
goedkeuren bijdrage 2021 werkingskosten Leiedal DB
Intercommunale Leiedal vraagt een bijdrage in de werkingskosten voor de periode 1/01/2021 31/12/2021.
Het College: goedgekeurd.
3.
Reprografie: bibliotheek, stadhuis en scholen - aangifte 2021 DB
Aan het college wordt gevraagd om de aangifte binnen het raamcontract voor stad en OCMW goed te
keuren, voor de bib akkoord te gaan met aangifte van het aantal kopies en de forfaits voor de scholen op
basis van de leerlingenaantallen goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Akkoord met aangifte aantal kopies/prints voor de bibliotheek. Forfaits voor
scholen op basis van leerlingenaantallen goedgekeurd.
4.
administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de factuur goed te keuren voor uitbetaling.
Het College: goedgekeurd.
5.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
De bestelbonnen, invorderingsstaten en betaalbaarstellingen tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
6.
Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 DB
Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020
Het College: goedgekeurd tot uitbetaling van 11 premies.
7.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - februari 2021
Het kohier betalend parkeren februari 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
8.
Kennisname aangepaste timing investeringstoelages kerkfabrieken Waregem
Kennisname aangepaste timing investeringstoelages kerkfabrieken Waregem
Het College: kennisname.
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AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
9.

Goedkeuren werkwijze prijsvraag en ontwerp samenwerkingsovereenkomst occasionele
gezamenlijke opdracht diverse verzekeringsovereenkomsten
Binnenkort wordt een prijsvraag georganiseerd voor verzekeringsovereenkomsten voor diverse Waregemse
besturen. De werkwijze van de prijsvraag wordt goedgekeurd alsook een ontwerp van een
samenwerkingsovereenkomst voor het voeren van deze occasionele gezamenlijke opdracht.
Het College: goedgekeurd. Kosten te verdelen tussen de deelnemende besturen elk in verhouding tot hun
deelname.
10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget DB
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Het College: goedgekeurd.
12. Inrichting 't Kelderke - principe
Het college keurt de inrichting van 't Kelderke goed.
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel dienst.
PATRIMONIUM
Patrimonium
13. Inname openbaar domein, Kouters, 8791 Waregem
De inname van het openbaar domein thv Kouters, 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Het College: uitnodigen voor overleg.
14. Aanvraag plaatsing afvalcontainer op het openbaar domein
De aanvraag om een afvalcontainer op het openbaar domein te plaatsen wordt voorgelegd.
Het College: niet goedgekeurd.
PERSONEEL
Personeel
15. Huldiging gepensioneerden
Voorstel alternatieve manier om tijdens corona de gepensioneerde medewerkers te huldigen
Het College: bon wordt afgeleverd aan huis door delegatie schepencollege, brief erbij met uitnodiging
voor receptie op later moment.
16. Toekenning dienstvrijstelling voor coronavaccin
Voorstel tot toekennen dienstvrijstelling voor coronavaccin
Het College: goedgekeurd.
17. Opzeggen startbaanovereenkomst jeugddienst
De startbaanovereenkomst wordt stopgezet op de leeftijd van 26 jaar.
Het College: goedgekeurd.
18. Samenstelling selectiecommissies lopende procedures
Momenteel zijn er verschillende aanwervingsprocedures opgestart. De selectiecommissies voor deze
procedures moeten nominatief worden bepaald.
Het College: goedgekeurd.
19. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)
Tijdelijke aanstelling in vervanging van diverse afwezigheden
Het College: uitgesteld.
21. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker cultuur (C1-C3)
Tijdelijke aanstelling in openstaande functie, omwille van continuïteit van de werking en in afwachting
van een aanwervingsprocedure
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Het College: goedgekeurd.
22. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs
(stedelijke kunstacademie)
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Stedelijk Onderwijs
23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen vrijwilliger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen vrijwilliger
Het College: goedgekeurd.
24.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis
met moederschapsrust
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met
moederschapsrust
Het College: goedgekeurd.
25.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke
godsdienst
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht katholieke godsdienst
Het College: goedgekeurd.
26.

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis
met moederschapsrust
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. titularis met
moederschapsrust
Het College: goedgekeurd.
27.

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige
titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Het College: goedgekeurd.
SECRETARIAAT
Secretariaat
28. Regionaal Relanceplan Zuid West-Vlaanderen (hernemen punt CBS 24/02/21)
RegioRaad Zuid West-Vlaanderen maakte het Regionaal Relanceplan Zuid West-Vlaanderen op en vraagt
om per thema een meter of een peter aan te duiden. De vraag wordt gesteld aan de colleges van de
gemeenten van Zuid West-Vlaanderen wie deze rol op zich wenst te nemen?
Het College: werd besproken.
30. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- vzw ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 08/12/2020
- cultuurraad: bestuursvergadering 18/01/2021
Het College: kennisname.
31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Leiedal: raad van bestuur 12/02/2021
- WVI: raad van bestuur 03/02/2021
Het College: kennisname.
ARCHIEF
Archief
32. Aanbod schilderij Roger De Backer
Aanbod schilderij Roger De Backer
Het College: goedgekeurd.
33. Erfgoeddag 2021: aangepast programma
Erfgoeddag 2021: aangepast programma: Wandeling tijdens Erfgoednacht op 24 april.
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Het College: goedgekeurd.
BURGERZAKEN
Burgerlijke stand
34. Huwelijken en jubilea - week 10
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
OMGEVING
Ontwikkeling
35. goedkeuren aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag V/3034/1 - Bilkhagelaan
agenderen goedkeuring aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag V/3034/1 - Bilkhagelaan op de
gemeenteraad van april
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van 6 april 2021.
36. Huisnummers bouwdossiers februari 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers februari 2021
Het College: vastgesteld.
Wonen
37. Weigering huisvestingspremie: W/21/1/005
De premieaanvraag met referentie W21/1/005 tot het bekomen van een stedelijke renovatiepremie wordt
geweigerd.
Het College: premieaanvraag wordt geweigerd.
38. Weigering huisvestingspremie: W21/1/004
De premieaanvraag met referentie W21/1/004 tot het bekomen van een stedelijke verbeteringspremie
wordt geweigerd.
Het College: premieaanvraag wordt geweigerd.
Vergunningen
39. Omgevingsvergunning: ALGOET Niels (OMV/2020/00535)
Aanvraag van ALGOET Niels tot het aanleggen van oprit (regularisatie) te Berkenlaan 31 te 8790 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 524A3.
Het College: omgevingsvergunningsaanvraag wordt goedgekeurd
40. Omgevingsvergunning: OZNUR Selek (OMV/2020/00490)
Aanvraag van OZNUR Selek tot het wijzigen van functie: van handel naar horeca te Kortrijkseweg 236 te
8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127P5.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
41. Omgevingsvergunning: Durabrik Bouwbedrijven nv (OMV/2020/00531)
Aanvraag van Durabrik Bouwbedrijven nv tot het bouwen van 20 woningen te Adelaarstraat 1 t.e.m. 8,
Kardinaal Schottestraat 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster
onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135L3.
Het College: goedgekeurd.
42. Omgevingsvergunning: VAN BRAEKEL Samuel (OMV/2020/00538)
Aanvraag van VAN BRAEKEL Samuel tot het bouwen van bijgebouw te Driekavenstraat 12 te 8790
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 818G4.
Het College: goedgekeurd.
43. Omgevingsvergunning: VANDERHAUWAERT Rik - POLFLIET Veerle (OMV/2020/00544)
Aanvraag van VANDERHAUWAERT Rik - POLFLIET Veerle te 8790 Waregem tot het bouwen van
alleenstaande woning na slopen bestaande bebouwing (gewijzigde plannen) te Jutestraat 68 te 8790
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 7C2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
44. Omgevingsvergunning: VERMEULEN Klaas - DE BRUYCKER Kimberly (OMV/2020/00550)
Aanvraag van VERMEULEN Klaas - DE BRUYCKER Kimberly tot het bouwen van alleenstaande woning te
Jutestraat 28 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 4E.
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Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
45. Omgevingsvergunning: Waregems Posterijtje bv (OMV/2020/00517 - 1166N1)
Aanvraag van Waregems Posterijtje bv tot het verbouwen van bestaand horecapand + exploitatie klasse 3
te Gentseweg 709 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel
186Y3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
46. Omgevingsvergunning: HEIMAT bv (OMV/2020/00449 - 2460N1)
Aanvraag van HEIMAT bv tot het bouwen van loods met kantoren + exploitatie klasse 3 (opslag kunstgras)
te Kalkhoevestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel
839C5.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
47. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2020/00549 - 2462N1)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van elektriciteitscabine 20890 te Spitaalstraat zn
te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 511K.
Het College: uitgesteld.
49. Ter kennisgeving: beslissing deputatie procedure laatste aanleg - VERHEYE Wesley
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 21 oktober 2020 afgeleverd aan Verheye
Wesley – Irmer Kimberley voor het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning, perceel gelegen te
Boeversstraat 20 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 18 februari 2021 ontvankelijk doch
ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het College: kennisname.
50. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
51. Openstellen bufferbekkens
Openstellen bufferbekken voor publiek
Het College: principieel goedgekeurd.
52. Earth Hour: doven verlichting
doven van klemtoonverlichting tijdens Earth Hour op zaterdag 27 maart 2021.
Het College: beslissing 17 februari blijft behouden
53. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 22/02/2021
Het College: kennisname.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
54. Afsluiting SBS Beveren-Leie:herneming
Afsluiting SBS Beveren-Leie
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Wille nv.
55.

Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2021:goedkeuren
lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers DB
vernieuwen voetgangrsoversteken in duurzame markeringen 2021
Het College: goedgekeurd.
56. Omgevingswerken site scouts en rugby:kennisname ambtshalve maatregel
Kennisname van een ambtshalve maatregel binnen het dossier voor de uitvoering van de omgevingswerken
site scouts en rugby
Het College: kennisname.
57. Afvoer gestapelde grond van de stedelijke werkplaats:goedkeuren offerte
Afvoer gestapelde grond van de stedelijke werkplaats
Het College: offerte van de firma Vanden Buverie wordt goedgekeurd.
58. Onderhoudscontract voor de fonteinen Zuidboulevard:2021-2024:goedkeuren offerte
Onderhoudscontract voor de fonteinen Zuidboulevard 2021-2024
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Het College: onderhoudscontract met de firma Aquafontal voor 4 jaar wordt goedgekeurd.
59. Nutsleidingen:goedkeuren aanvraagvergunningen
goedkeuren aanvraagvergunningen
Het College: goedgekeurd.
B1
Fonteinen Zuidboulevard
Het College: de fonteinen moeten aangelegd worden bij het begin van de paasvakantie.
VERKEER
Verkeer
60.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Uit de Kast - Closet Sale van JH Jakkedoe
voor een parkeerverbod op de parking van SBS Desselgem op zaterdag 10 april 2021
Op zaterdag 10 april 2021 zal er een closet sale plaatsvinden aan de Jakkedoe. Er geldt een parkeerverbod
op de parking van de Stedelijke Basisschool van Desselgem op zaterdag 10 april 2021 van 6.00u. tot
23.30u.
Het College: goedgekeurd.
61.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een tonnagebeperking
in de Bilkhage. DB
Met een tonnagebeperking in de woonwijk Bilkhage wensen wij doorgaand vrachtverkeer te weren.
Het College: vastgesteld.
62.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van plaatselijk verkeer in
de Hongerstraat DB
Met het invoeren van plaatselijk verkeer in de Hongerstraat wensen wij deze straat verder te promoten als
aangename straat om te wandelen en te fietsen.
Het College: vastgesteld.
63.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende vrije rechtsaf voor fietsers op sommige
kruispunten met verkeerslichten DB
Op sommige kruispunten met verkeerslichten is het mogelijk om de fietsers vrij rechtsaf te laten fietsen
door het rode licht.
Het College: vastgesteld.
64. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
65. Herinrichting Hazepad
Bespreking van het mobiliteitsconcept voor de herinrichting van het Hazepad.
Het College: concept wordt goedgekeurd.
66. Nieuwe haltenamen bushaltes
Naar aanleiding van de nieuwe lijnbusroutes heeft De Lijn ook een analyse gemaakt van de bestaande
haltenamen. Een aantal haltes verwijzen naar locaties die niet meer herkenbaar zijn in het straatbeeld.
Het College: goedgekeurd.
GEBOUWEN
Gebouwen
67. ’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
CULTUUR
Be-Part
68. Goedkeuren prijzen boekenverkoop Be-Part
Kan het schepencollege de voorgestelde prijzen van de kunstboeken Be-Part goedkeuren?
Het College: goedgekeurd.
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Cultuurcentrum
69. Ontwikkeling alternatief buitenprogramma (vanaf 1 mei)
CC De Schakel maakt beweging naar buiten toe omdat alle signalen inzake mogelijke versoepelingen
wijzen naar activiteiten in open lucht.
Het College: goedgekeurd.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
70. resultaat marktverkenning site Beaulieu
Dinsdag 23 februari was er de eerste marktverkenning voor potentiële uitbaters voor Goed te Beaulieu. Er
waren 3 instellingen aanwezig.
Het College: goedgekeurd.
71. Tournee Congé 2021 als voortraject Waregem Koerse Feesten
Tournee Congé augustus 2021 in deelgemeenten als voortraject voor de Waregem Koerse Feesten.
Het College: uitgesteld.
72. Video opname eindwerk Kunsthumaniora
Video opname eindwerk Kunsthumaniora
Het College: uitgesteld.
73. Kerstman voor Het huis van de kerstman - eindejaar 2021
Kerstman voor Het huis van de kerstman - eindejaar 2021
Het College: goedgekeurd.
74. Muziekvergunning: Uit de kast - Closet sale
Closet sale die doorgaat rond de Jakkedoe.
Het College: niet goedgekeurd cfr. advies externe veiligheid.
Communicatie
75. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
76. Bepalen verder gebruik affichekasten en aanplakzuilen
Beslissen of de affichekasten en aanplakzuilen moeten verwijderd worden en welke alternatieven we
hiervoor op(en)stellen.
Het College: affichekasten en aanplakzuilen te verwijderen.
Sport
77. Overzicht hippische activiteiten en gevraagde toelagen
Overzicht hippische activiteiten en gevraagde toelagen
Het College: uitgesteld.
WAGSO
78. Herinrichting terrassen achter markt
Herinrichting terrassen achter markt
Het College: 1) voetpad langs kant kerk afbakenen met bloembakken.
2) terrassen: uniformiteit in terrassen van parasols en zijwanden. Kwalitatieve aankleding in zwart/grijs.
3) richtlijnen inzake toegankelijkheid moeten gerespecteerd worden.
EINDE ZITTING: 12.25 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 10 maart 2021
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Guido De Langhe
Algemeen directeur
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