Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 6 september 2021
1.

Woning Komstraat. Aanstellen notaris en principebesluit tot aankoop (dossier
gemeenteraad).

Het college beslist het principebesluit tot aankoop van de woning Komstraat 14 en de
aanvaarding van de verkoopbelofte ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad
in zitting van 27 september 2021. Tevens wordt beslist notaris Tine Plankaert aan te stellen
voor het opmaken en verlijden van de akte van de aankoop.
2.

Opmetingsplan project 't Vogeltje. Goedkeuring voorontwerp en aanstelling
afdeling Vastgoedtransacties voor het opmaken van de aankoopakte.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan het opmetingsplan van 16 april 2020
opgemaakt door landmeter Marc Feys. De stad is bereid om de grond aan te kopen van de
WVI, maar komt niet tussen in de ontwerpkosten van de 4 geschrapte woningen palend
aan de kapel. Tevens wordt beslist de commissaris van de Vlaamse overheid, afdeling
Vastgoedtransacties, aan te stellen voor het opmaken en verlijden van de akte van de
aankoop.
3.

Aanstellen ontwerper voor de werken Werf en de inrichting binnenplein SintMichielscomplex. Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure
(dossier gemeenteraad).

Het college beslist het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht
“Aanstellen ontwerper voor de wegeniswerken Werf en inrichting binnenplein SintMichielscomplex” ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van
27 september 2021.
4.

Opmaken rioolinventaris AWIS.
Aquafin (dossier gemeenteraad).

Dienstverleningsovereenkomsten

met

Het college beslist de dienstverleningsovereenkomsten met Aquafin voor de opmaak
rioolinventaris, dienstverleningsovereenkomst nazorg databank en de overeenkomst KLIPdienstverlening ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van
27 september 2021.
5.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Priesterstraat.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan deze plaatsbeschrijving en de algemeen
directeur en de burgemeester te machtigen om het proces-verbaal van plaatsbeschrijving
te ondertekenen.
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6.

Rioleringswerken project Haringe. Gemeentelijke subsidie
afkoppelen van hemelwater en afvalwater. Goedkeuring.

voor

het

Het college beslist een gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en
afvalwater toe te kennen aan de aanvragers.
7.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Uitvoeren van werken op openbaar domein. SintJansstraat.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de uitvoering van de gevraagde werken op
openbaar domein, mits volledig herstel van de veroorzaakte schade aan het openbaar
domein volgens de code goede praktijk.
8.

Toepassing omzendbrief watertoets. Richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in
signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden.

Het college neemt akte van het schrijven van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir.
9.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
10. Omgevingsvergunning
schrijnwerkerij.

-

O/2021/199

-

OMV_2021028003

:

wijziging

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/199 voor het
wijzigen van een schrijnwerkerij.
11. Omgevingsvergunning - O/2021/202 : bouwen bijgebouw ter vervanging van
te slopen bijgebouw.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/202 voor het bouwen
van een bijgebouw ter vervanging van een te slopen bijgebouw.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/220 - OMV_2021075332 : plaatsen
zeecontainer voor stoomketel en wijzigen van de exploitatie van een
veevoederbedrijf.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/220 voor het
plaatsen van een zeecontainer voor een stoomketel en het wijzigen van de exploitatie van
een veevoederbedrijf.
13. Omgevingsvergunning - O/2021/304 : verbouwen van een woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/304 voor het
verbouwen van een woning.
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14. Omgevingsvergunning - O/2021/305 : nieuwbouw van een halfopen woning
met aangebouwde carport en tuinhuis.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/305 voor de
nieuwbouw van een halfopen woning met aangebouwde carport en tuinhuis.
15. Omgevingsvergunning - O/2021/308 : bouwen terrasoverkapping, tuinhuis,
carport en houtopslagplaats.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/308 voor het bouwen
van een terrasoverkapping, tuinhuis, carport, serre en houtopslagplaats.
16. Omgevingsvergunning - O/2021/312 : plaatsen middenspanningscabine .
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/312 voor het
plaatsen van een middenspanningscabine.
17. Omgevingsvergunning - O/2021/313 : verbouwen eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/313 voor het
verbouwen van een eengezinswoning.
18. Omgevingsvergunning - O/2021/306 : regularisatie aanleg verharding.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/306 voor de
regularisatie aanleg verharding.
19. Beroepsdossier 2021/42 - advies.
Het college beslist een ongunstig advies te verlenen voor het beroep ingediend door het
departement omgeving tegen de vergunning, ref. 2020/42.
20. Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact (dossier gemeenteraad).
Het college beslist het Lokaal Energie- en Klimaatpact ter ondertekening voor te leggen
aan de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021.
21. Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030.
Het college beslist het Burgemeestersconvenant 2030 ter ondertekening voor te leggen
aan de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021.
22. Stedenbouwkundig uittreksel art. 5.2.2.
Het college beslist in toepassing van artikel 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening aan vermelde notarissen en vastgoedkantoren de gevraagde stedenbouwkundige
inlichtingen mede te delen betreffende een aantal onroerende goederen.
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23. Stedenbouwkundig uittreksel art. 5.2.7.
Het college beslist in toepassing van artikel 5.2.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening aan vermelde notarissen en vastgoedkantoren de gevraagde stedenbouwkundige
inlichtingen mede te delen betreffende een aantal onroerende goederen.
24. Beroepschrift tegen de opname van de woning in het gemeentelijk
leegstandsregister. L. Van Merrisstraat.
Het college beslist om het beroepschrift tegen de opname in het gemeentelijk
leegstandsregister ontvankelijk en gegrond te verklaren.
25. Einde openbaar
gemeenteraad).

onderzoek

afschaffing

chemin

particulier

(dossier

Het college beslist de afschaffing van de chemin particulier op industriezone Sappenleen
voor definitieve goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van
27 september 2021.
26. Bezwaar belasting inname openbaar domein De Lijster.
Het college beslist het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De belasting op laattijdige
aanvragen voor de inname van openbaar domein staat duidelijk vermeld op de relevante
pagina op de stadswebsite. Ook het volledige belastingreglement kan via deze weg
eenvoudig worden geraadpleegd.
27. Gemachtigd opzichter Boeschepestraat.
Het college beslist deze vraag voor het voorzien van een gemachtigd opzichter te weigeren.
28. Beperkt parkeerverbod Baljuwstraat.
Het college beslist de parkeerplaats voor deze inrij infrastructureel te verwijderen, door
het wegnemen van de witte klinkers. Dit is een eenduidigere oplossing dan een beperkt
parkeerverbod en aldus dienen er geen wegmarkeringen te worden aangebracht op een
recente infrastructureel heraangelegde parkeerstrook.
29. De Grote Verkeersquiz 2021.
Het college beslist met het stadsbestuur in 2021 opnieuw deel te nemen aan De Grote
Verkeersquiz.
30. Kwijtschelden parkeerretributie Ieperstraat.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het kwijtschelden van een parkeerretributie.
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31. Kwijtschelden parkeerretributie Sint-Jorisstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
32. Lijst leegstaande
inventaris.

en/

of

verwaarloosde

bedrijfsruimtes

2021

inzage

Het college beslist via een aanplakbrief bekend te maken dat de geregistreerde inventaris
ter inzage ligt bij de dienst Ondernemen.
33. Subsidie ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de
woonkernen. Blue Pearl. Principiële goedkeuring.
Het college beslist principieel goedkeuring te hechten om een subsidie van 5.200 euro toe
te kennen aan Blue Pearl, Grote Markt 38, 8970 Poperinge voor de oprichting van een
horecazaak in het kernwinkelgebied van Poperinge.
34. Toekenning occasionele standplaats vrijdagmarkt MS-Liga Vlaanderen.
Het college beslist een occasionele standplaats op de vrijdagmarkt van 8 oktober 2021 toe
te kennen.
35. Toekenning occasionele standplaats vrijdagmarkt Oxfam.
Het college beslist aan Oxfam een occasionele standplaats op de vrijdagmarkt van
8 oktober 2021 toe te kennen.
36. Managementrapport 2021-2. Aktename.
Het college neemt akte van het voorgelegde managementrapport en dit rapport toe te
voegen aan de mededelingen voor de gemeenteraad.
37. MasterCard Prepaid dienst toerisme. Vervanging kaarthouder.
Het college beslist de MasterCard Prepaid bij Belfius op naam van het voormalig
diensthoofd van de dienst toerisme te schrappen en de bijhorende volmachten in te
trekken. Tevens wordt beslist aan het huidige diensthoofd toerisme een nieuwe MasterCard
Prepaid van Belfius ter beschikking te stellen.
38. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
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39. Beleidsdomein RMNO. Omgeving. Aanvraag verlenging 1/5e verlof voor
medische bijstand van een medewerker.
Het college keurt de verlenging van het 1/5e verlof voor medische bijstand van een
medewerker goed.
40. Beleidsdomein Interne diensten & burgerzaken. Financiële dienst. Aanvraag
verlenging 1/5de verlof voor medische bijstand van een medewerker.
Het college keurt de verlenging van het 1/5e verlof voor medische bijstand van een
medewerker goed.
41. Beleidsdomein Interne diensten en burgerzaken. Dienst burgerzaken.
Aanvraag 1/5e verlof medische bijstand van een medewerker. Verlenging.
Het college keurt de verlenging van het 1/5e verlof voor medische bijstand van een
medewerker goed.
42. Beleidsdomein Techniek. Dienst gebouwen. Aanvraag om schadeloosstelling
wegens beroepsziekte ingediend bij Fedris door een medewerker.
Ontwerpbeslissing.
Het college neemt kennis van de besluiten van Fedris over de aanvraag tot
schadeloosstelling wegens beroepsziekte ingediend bij Fedris door een medewerker.
43. Beleidsdomein Interne Diensten en Burgerzaken. Burgerzaken. Aanstelling
van een jobstudent.
Het college keurt de aanstelling van een jobstudent bij de dienst burgerzaken goed.
44. Stedelijke kunstacademie. Studierichting muziek. Aanvraag afwezigheid voor
verminderde prestaties (AVP) van een leerkracht.
Het college keurt de aanvraag voor afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) van
een leerkracht in de kunstacademie goed.
45. Beleidsdomein Vrije Tijd. Bibliotheek. Stage-aanvragen voor de bibliotheek.
Goedkeuring.
Het college keurt 2 stage-aanvragen voor de bibliotheek goed.
46. Beleidsdomein vrije tijd. IBO Hopsakee. Aanvaarding ontslag van een
kinderbegeleider.
Het college aanvaardt het ontslag van een medewerker.
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47. Beleidsdomein
Interne
diensten
en
burgerzaken.
IDPBW.
Aanwervingsprocedure administratief medewerker IDPBW. Goedkeuring
proces-verbaal.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de processen-verbaal
selectieprocedure voor een administratief medewerker IDPBW.

van

de

48. Beleidsdomein interne diensten en burgerzaken. IDPBW. Aanstelling van een
administratief medewerker IDPBW. Goedkeuring.
Het college keurt de aanstelling van een administratief medewerker IDPBW goed.
49. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 16 augustus 2021.
50. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Opendeur vzw de Stek.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de opendeur vzw de Stek.
51. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Verwenweekend.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het Verwenweekend.
52. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Ruilbeurs en pottenmarkt.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van een ruilbeurs en pottenmarkt.
53. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Blue skulls frontline.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het evenement Blue skulls frontline.
54. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Lekker Westhoeks.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Lekker Westhoeks.
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55. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Rederijkersdrink.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de Rederijkersdrink.
56. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Rommelmarkt Doornstraat.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de rommelmarkt Doornstraat.
57. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Schoolfeest VBS De Kastanje.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het schoolfeest VBS De Kastanje.
58. Aanpassing
reglement
participatietraject.

subsidies

jeugd,

sport,

cultuur.

Opstart

Het college beslist de uitgangspunten en krachtlijnen van deze hervorming van de
subsidies voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen principieel goed te keuren.
59. Wijziging huishoudelijk
Principiële goedkeuring.

reglement

Gemeenschapscentrum

Poperinge.

Het college beslist het aangepaste huishoudelijk reglement op het gebruik van de socioculturele infrastructuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van
27 september 2021.
60. Engagementsverklaring
goedkeuring.

deelname

Boekstart

2022-2025.

Principiële

Het college beslist de ‘engagementsverklaring Boekstart 2022-2025’ ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021.
61. Volmacht ondertekening fiscale attesten. Goedkeuring.
Het college beslist machtiging te verlenen aan Hilde Carton, coördinator van IBO Hopsakee,
sportpromotor Quincy Timperman en jeugdconsulent Hannelore Vandenberghe voor het
invullen en de ondertekening van de fiscale attesten, zowel VAK I (samen met stempel
stad Poperinge) ter erkenning van de lokale jeugdwerk- en sportinitiatieven als VAK II.
62. Toelage aan de organisatoren van de Hopperun. Goedkeuring.
Het college beslist aan de organisatoren van de Hopperun een toelage van 400 euro toe te
kennen in het kader van het initiatief Hopperun op zondag 19 september 2021.
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