BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

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

Zitting van woensdag 07 april 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 25 (cfr. DLB art. 27 en art. 50), 26, 27, 28, 29, 30, 31

De vergadering vangt aan om 09.20 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen
De bestelbonnen, invorderingsstaten en betaalbaarstellingen tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
2.
bezwaarschriften belastingen
De bezwaarschriften worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Er wordt
gevraagd een besluit te vormen.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
3.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten –
2020 - ambtshalve verhoging
Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2020 - ambtshalve verhoging
uitvoerbaar te verklaren.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
4.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - maart 2021
Het kohier betalend parkeren maart 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
5.
Aankoop informaticamateriaal voor de administratieve diensten – afroep S-P1-17
De aankoop van informaticamateriaal voor de administratieve diensten wordt goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd.
6.
Aankoop dranghekken DB
Het college keurt de aankoop van dranghekken goed.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Alstanox.
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7.

Levering van een mobiele watertank - principe, voorwaarden en aan te schrijven leveranciers
DB
Het college keurt het principe en de voorwaarden betreffende de levering van een mobiele watertank
goed en stelt de lijst van aan te schrijven leveranciers vast.
Het College: goedgekeurd.
8.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
PERSONEEL
Personeel
9.
Administratief personeel: aanvraag ontslag
Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag
Het College: goedgekeurd.
10. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
Tijdelijke aanstelling om afwezigheden op te vangen
Het College: goedgekeurd.
11. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs
(stedelijke kunstacademie)
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Stedelijk Onderwijs
13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2020-2021: aanstellen tijdelijke leerkracht
Het College: goedgekeurd.
SECRETARIAAT
Secretariaat
14. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd:
- Jeugdraad 22/03/2021
Het College: kennisname.
15. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Gaselwest: regionaal bestuurscomité 14/01/2021
- WVI: raad van bestuur 10/03/2021
Het College: kennisname.
ARCHIEF
Archief
16. Tentoonstelling over het Waregemse wielerverleden
Voorstel tot organiseren van een tentoonstelling in het koetshuis tussen 2 en 27 juni 2021.
Het College: goedgekeurd.
BURGERZAKEN
Burgerlijke stand
17. Huwelijken en jubilea - week 15
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
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OMGEVING
Ontwikkeling
18. goedkeuren aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag OMV/2020/562 - Transvaalstraat
Agenderen van de goedkeuring aanleg nieuwe wegenis - omgevingsaanvraag OMV/2020/562 Transvaalstraat op de gemeenteraad van mei
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op gemeenteraad van 4 mei.
21. Huisnummers bouwdossiers maart 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers maart 2021
Het College: vastgesteld.
22. Attest tot grondverkoop: HUTSEBAUT Lieven (V/2504/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Het College: goedgekeurd. De verkavelaar wordt gemachtigd om de kavels uit de verkaveling te koop te
stellen en te verkopen.
Wonen
23. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden 11 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Het College: goedgekeurd. Woningen worden geschrapt uit leegstandsregister.
Vergunningen
24. Administratieve lus: MALITHO nv (OMV/2020/00567)
Administratieve lus wordt toegepast voor de aanvraag van MALITHO nv tot het bouwen van
meergezinswoning (6 woongelegenheden) + 6 carports na slopen bestaande bebouwing te Ooigemstraat 23
te 8792 Waregem.
Het College: akkoord met toepassen administratieve lus en termijnverlenging tot 28 juni 2021.
25. Weigering aanvraag omgevingsproject: 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: omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.
26. Omgevingsvergunning: SOHRET Sögüt (OMV/2021/00104)
Aanvraag van SOHRET Sögüt tot het bouwen van poolhouse + aanleggen van zwembad (regularisatie) te
Kabeljauwstraat 6 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel
671V.
Het College: goedgekeurd.
27. Omgevingsvergunning: BOIS Evelyne (OMV/2021/00130)
Aanvraag van BOIS Evelyne tot het plaatsen van gevelreclame te Gentseweg 2 te 8792 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 274G5.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
28. Omgevingsvergunning: THEETEN An (OMV/2020/00526)
Aanvraag van THEETEN An tot het bouwen van poolhouse te Vijfseweg 215 te 8793 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 30G3, 30L3, 30M3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
29. Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Maaike (OMV/2020/00543)
Aanvraag van VAN DE VELDE Maaike tot het wijzigen van functie: van wonen naar dienstverlening te Peter
Benoitlaan 44 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 236X4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
30. Omgevingsvergunning: Koen Ricaert bvba (OMV/2020/00494 - 2442N2)
Aanvraag van Koen Ricaert bvba tot het bouwen van loods voor opslag + exploitatie klasse 3 te Stijn
Streuvelsstraat 2, 4 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel
154P, 154T, 156Y.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
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32. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Fremato Group nv (OMV/2021/00033)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Fremato Group nv
tot het slopen van woning te Brabantstraat 20 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 25 maart 2021
vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
33.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning OLV Van Lourdes Ziekenhuis Waregem
(OMV/2020/00519)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Onze-Lieve-Vrouw
Van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw tot het bouwen van huisartsenwachtpost te Vijfseweg zn te 8790
Waregem werd door de deputatie op 25 maart 2021 vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
34. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Leievoeders nv (OMV/2020/00414 - 0561N2)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Leievoeders nv tot
het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande bebouwing, vernieuwen van verharding, bouwen
van laadstraat, aanleggen van weegbruggen + exploitatie klasse 1 te Emiel Clausstraat 23 te 8793
Waregem werd door de deputatie op 25 maart 2021 vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
36. campagne Imog 30% minder
campagne Imog 30% minder - prijzen
Het College: goedgekeurd.
37. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC
Het College: kennisname.
38. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Het College: kennisname.
39. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 22/02/2021
Het College: kennisname.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
40. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving St Eloois-Vijve: bijkomende ontwerpopdracht
Voorstel bijkomende ontwerpopdracht tot inrichten zone als park met speelzone, groeninrichting, zachte
verbindingen en looppiste.
Het College: goedgekeurd.
41. vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame materialen: gunning
gunnen van de opdracht 'vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame materialen'
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma nv Tibergyn.
42. Rioolrenovatie dmv relining op diverse locaties: VS 1
goedkeuren vorderingsstaat 1 voor de opdracht 'rioolrenovatie dmv relining op diverse locaties'.
Het College: goedgekeurd.
43. machinaal reinigen van fietspaden en wegen: vs 15
goedkeuren vorderingsstaat 15 voor de overheidsopdracht 'machinaal reinigen van fietspaden en wegen'.
Het College: goedgekeurd.
44. Omgevingswerken Site Transvaal, Fase 1: VS 1
goedkeuren vorderingsstaat 1 voor de opdracht “Omgevingswerken site Transvaal - fase I”.
Het College: goedgekeurd.
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45. nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
Aanvraagvergunning van Telenet tot het vervangen van een defecte ondergrondse kabel.
Het College: goedgekeurd.
VERKEER
Verkeer
46.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het invoeren van een parkeerverbod op 1
parkeerplaats in de Oosterlaan van 15 april tot en met 1 juli
Het agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om in de Oosterlaan op 1 parkeerplaats parkeerverbod in te
voeren voor een betere zichtbaarheid voor het verkeer dat de Oude Vijvestraat verlaat.
Het College: goedgekeurd.
47. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
INTERNE DIENST PBW / NIP
Interne dienst PBW
48. Kennisname maandverslag IDPBW 14/12/2020 - 15/02/2021
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 14/12/2020 tot 15/02/2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd
Het College: kennisname.
49. Kennisname maandverslag IDPBW 15/02/2021 - 08/03/2021
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 15/02/2021 tot 08/03/2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd
Het College: kennisname.
50. Kennisname verslag CPBW 18/03/2021
Het verslag van het Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk van 18 maart 2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd
Het College: kennisname.
CULTUUR
Cultuur
51. Huur koetshuis (2022) DB
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 27 juli 2022 tot 2 augustus 2022.
Het College: goedgekeurd.
52. Huur koetshuis: annulatie (2021) DB
De huurder wenst de huurperiode te annuleren van 21 tot 27 juli 2021.
Het College: goedgekeurd.
WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN
Welzijn en Sociale Zaken
53. Deelname dak- en thuislozentelling
Voorstel tot deelname aan het project ‘dak- en thuislozentelling’ in samenwerking met W13, KULeuven en
de Koning Boudewijnstichting.
Het College: goedgekeurd tot deelname aan project.
Welzijnshuis
54. Verlenging lokale contactopsporing W13
Verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met W13 mbt. tot de inzet in sensibilisering, preventie,
bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.
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Het College: de samenwerkingsovereenkomst en de mandaatverlenging aan W13 wordt goedgekeurd onder
voorbehoud van goedkeuring door de eerstkomende gemeenteraad.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
55. V-dag mei 2021
Voorstel van alternatief programma voor de organisatie van de Vaderlandse plechtigheden in kader van de
geldende coronamaatregelen.
Het College: plan B heeft de voorkeur.
56. Memorial Day 2021
Memorial Day 2021 zal wegens corona opnieuw in zeer beperkte kring achter gesloten deuren doorgaan.
Het College: kennisname.
Communicatie
57. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
58. Prijzenpakket De Sprong
Bepaling prijzen winnaar wedstrijdvraag De Sprong
Het College: goedgekeurd voor de 2 Waregembons van 10 euro.
Pakket korte keten te voorzien bij volgende editie.
Lokale Economie
59. aanpassing plan zaterdagmarkt
Het plan van de zaterdagmarkt wordt gewijzigd.
Het College: niet goedgekeurd.
Sport
60. Aanvraag plaats voor yogalessen
Aanvraag tot organiseren yogalessen tijdens zomerperiode op 10 unieke locaties in Waregem.
Het College: goedgekeurd op sportsites mits reservatie bij Waregem Sport.
Wordt toegestaan op openbaar domein met toepassing van geldende coronamaatregelen en bezorgen van
specifieke kalender.
JEUGD
Jeugd
61. 100 dagen 2021
De Jeugddienst ziet zich genoopt het voor de 100 dagen van 2021 over een andere boeg te gooien.
Het College: goedgekeurd.
62. Vaststellingen ikv overlastmeldingen
Vaststellingen ikv overlastmeldingen bij de fitnesstoestellen regenboogpark
Het College: kennisname.
63. Buitenspeeldag 2021
Er werd een alternatief programma uitgewerkt voor de buitenspeeldag 2021 die conform de geldende
coronamaatregelen kan doorgaan.
Het College: goedgekeurd.
EINDE ZITTING: 11.00 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur
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Voor eensluidend afschrift
Waregem, 14 april 2021

Guido De Langhe
Algemeen directeur
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burgemeester
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