BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 23 SEPTEMBER 2019
Aanwezig:

Karlos Callens, Burgemeester
Krist Soenens, Véronique Buyck, Kathleen Verhelle, Terry Callens,
Schepenen
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur

Afwezig:

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
2. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
3. Bijeenkomst bespreking doelstellingenboom (o.m. investeringen 2020-2025)
4. Nieuw aanbod Fluvius openbare verlichting
Er wordt (voorlopig) niet ingegaan op aanbod om openbare verlichting over te
dragen aan Fluvius.

Omgevingsvergunning
5. Advies inzake beroep OMV2019076834 - OMV/2019/096 bij de deputatie
Beroep bij B.D. betreffende omgevingsvergunning OMV2019076834 OMV/2019/096 (Brugstraat - omvormen tot kamerwoning)
6. Vraag tot het in aanmerking komen gronden voor ontwikkeling groepswoningbouw
Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat een aanvraag voor
groepswoningbouw kan worden ingediend conform artikel 5.1.1. van KB van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van gewestplannen en
ontwerp-gewestplannen.

Mobiliteit
7. Vragen GBS De Horizon

Openbare werken

8. Aanvraag toelating voor communicatiewerken Proximus in Stationsstraat
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt werken in Stationsstraat goed.
9. Traffic Signs: aanvraag vergunning plaatsen hoogwerker
Goedkeuring plaatsen hoogwerker in de Oude Lichterveldsestraat 13 op 1 oktober
2019 mits gras degelijk wordt hersteld (met grasmatten)
10. Fluvius: offerte voor het ondergronds brengen LS en OV bundel in de
Zwevezeelsestraat en Moskostraat
In het meerjarenplan wordt het bedrag van € 55.228,78 voorzien voor ondergronds
brengen OV bundelnet.
11. Patat Atelier: vraag inname extra halve parking naast frituur
Geen goedkeuring wordt gegeven gezien reeds ruime inname van openbaar domein
en esthetisch niet aangewezen.

Patrimonium
12. Gebruik garages Lichterveldestraat 22

Begraafplaatsen
13. Concessie - bijzetting urnenveld

Cultuur
14. Ar-difo: plaatsing airconditioning installatie
Goedkeuring dat airco-installatie wordt geplaatst op kosten van de vereniging
15. Aanvraag ter beschikking stellen parkeerverbod
6 extra verkeersborden worden aangekocht voor vzw De Schaduw.
16. Partytenten: zeilen gescheurd
17. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
18. Amnesty International: vraag tot deelname aan Schrijfmarathon

Personeel
19. Dienstvrijstelling n.a.v. kermis
Goedkeuring dienstvrijstelling op vrijdag (i.p.v. maandag)

Communicatie
20. LED-schermen: kwaliteit van de ontwerpen
De vereniging wordt volgende keuze gelaten:

- een vereniging moet een ontwerp aanleveren volgens een bepaald sjabloon (aan €
100,00)
- ontwerp wordt gemaakt door de administratie (aan € 125,00)
21. LED schermen: aanvragen Gezinsbond
Reglement dient worden gevolgd.

Milieu
22. Nacht van het Westvlaamse hart

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
23. Vervangen luidsprekers Marktplein/Polenplein

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
24. Garantiebesluit Zefier
Dit punt wordt geagendeerd op volgende gemeenteraad.
25. Goedkeuring aanstelling DVV Midwest als indiener nieuwe projectoproep Regierol
Sociale Economie 2020-2025
Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord om het indienen op de
nieuwe oproep ‘regierol sociale economie 2020-2025’ te laten verlopen via de DVV
Midwest.
26. IVIO: uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op 9 december 2019

Woonbeleid
27. SVK Regio Roeselare: raad van bestuur verslag dd 16 september 2019
De nodige bijdragen vanuit de gemeente voor SVK worden voorzien in meerjarenplan
2020 - 2025

Sport
28. Herstellen van een dienstweg + aanleggen van een looppad - Goedkeuring gunning
- OO-1910G
De opdracht wordt gegund aan Algemene Ondernemingen Tibergyn NV tegen een
prijs van € 115.467,20 excl. btw of € 139.715,31 incl. 21% btw (€ 24.248,11 Btw
medecontractant).

Varia
29. Bespreking plannen site Koolskamp

Burgemeester
Karlos Callens

