Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 4 oktober 2021
1.

Nutsvoorzieningen. Proximus. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Zwijnlandstraat.

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. Het wegdek van de Zwijnlandstraat mag niet
worden opengebroken. Een boring onder het wegdek wordt opgelegd.
2.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
3.

Omgevingsvergunning - O/2021/268 : reliëfwijziging.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/268 voor een
reliëfwijziging.
4.

Omgevingsvergunning - O/2021/270 : plaatsen van lichtbord.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/270 voor het
plaatsen van een lichtbord.
5.

Omgevingsvergunning - O/2021/273 : reliëfwijziging rond woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/273 voor een
reliëfwijziging rond een landbouwbedrijfswoning.
6.

Omgevingsvergunning - O/2021/286 : bouwen van een carport.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/286 voor het bouwen
van een carport.
7.

Omgevingsvergunning - O/2021/307 : uitbreiding bureel.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/307 voor de
uitbreiding van een bureel.
8.

Omgevingsvergunning - O/2021/350 : uitbreiden van een handelspand.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/350 voor het
uitbreiden van een handelspand.
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9.

Omgevingsvergunning - O/2021/357 : nieuwbouw van een eengezinswoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/357 voor de
nieuwbouw van een eengezinswoning.
10. Contantbelasting op het inzamelen aan huis, het verwijderen en verwerken
van rest- en gft-afval, pmd-afval en asbest. Wijziging (dossier
gemeenteraad).
Het college beslist het contantbelastingreglement op de hierboven vermelde punten aan te
passen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober
2021.
11. Bronophaling asbest. Project 2022-2023.
Het college beslist akkoord te gaan met de opstart van de bronophaling van asbest door
IVVO en de doorrekening van het saldo na aftrek van het dienstverleningstarief.
12. Vergoeding voor het onvruchtbaar maken van zwerfkatten.
Het college beslist aan de betrokken dierenarts(en) een vergoeding toe te kennen voor het
onvruchtbaar maken van zwerfkatten volgens het geldende reglement.
13. Subsidies Zwaluwkolonies. Goedkeuring.
Het college kent een subsidie toe aan de aanvragers van een subsidie voor het onderhoud
van zwaluwkolonies.
14. Subsidies onderhoud
Goedkeuring.

kleine

landschapselementen

aan

landbouwers.

Het college beslist een subsidie toe te kennen aan de aanvragers van een subsidie voor
het onderhoud van kleine landschapselementen landbouwers.
15. Subsidies onderhoud
Goedkeuring.

kleine

landschapselementen

aan

particulieren.

Het college beslist een subsidie toe te kennen aan de aanvragers van een subsidie voor
het onderhoud van kleine landschapselementen particulieren.
16. 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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17. 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.
18. Bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand. Kapellestraat.
Het college beslist het bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand ontvankelijk en gegrond te verklaren.
19. Opladen RVV-records
contactpersoon.

gemeentelijk

register

verwaarlozing.

Aanstelling

Het college beslist een contactpersoon aan te stellen om RVV-records van soorttype VWC
Verwaarlozing op te laden in het RVV-themabestand.
20. Sociale woonbeleidsconvenant. 6de oproep.
Het college beslist aan de VMSW mede te delen dat de stad Poperinge een nieuw sociaal
woonbeleidsconvenant wenst af te sluiten voor de financiering van 95 bijkomende sociale
huurwoningen.
21. Sociaal verhuurkantoor De Woonsleutel. SVK Pro. Behoeftebepaling.
Het college beslist aan SVK Woonsleutel mede te delen dat er interesse is om mee te
stappen in de methodiek van SVK Pro om het aantal SVK woningen op het grondgebied
van de stad te verhogen.
22. Woonmaatschappij. Advies werkingsgebied.
Het college beslist het voorstel van werkingsgebied voor advies voor te leggen aan de
gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
23. Subsidie Functioneel Renoveren.
Het college beslist een subsidie toe te kennen aan de aanvrager voor het functioneel
renoveren.
24. Einde openbaar onderzoek verlegging voetweg 27 (dossier gemeenteraad).
Het college beslist de verlegging van voetweg 27 voor definitieve goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
25. Aangepaste parkeerplaats Boomgaardstraat.
Het college beslist deze aanvraag voor een aangepaste parkeerplaats te weigeren,
aangezien in de visienota van het stadsbestuur over dit onderwerp werd opgenomen dat
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er niet wordt ingegaan op dergelijke vragen indien de woning van de aanvrager over een
private inrij beschikt.
26. Jaarlijkse werkingstoelage Avowest vzw. Goedkeuring.
Het college beslist een werkingstoelage van 500 euro uit te betalen aan vzw Avowest met
vermelding van “werkingstoelage 2021 AVOWEST”.
27. Leaderdossier
"HopBel,
ontwikkeling
van
hopvariëteiten". Afrekening 3e declaratiedossier.

streekeigen

Belgische

Het college beslist de toegekende subsidie zijnde 50% van de inbreng van de vzw Inagro
(2.571,43 euro) door te storten naar Inagro. Tevens wordt beslist de toegekende subsidie
zijnde 50% van de inbreng van de Vives Zuid vzw (7.582,2 euro) door te storten naar
Inagro.
28. Innovatieve woonvormen provincie
verklaring (dossier gemeenteraad).

West-Vlaanderen:

engagements-

Het college beslist de engagementsverklaring tussen de provincie West-Vlaanderen en de
stad Poperinge betreffende het project “Innovatieve woonvorm Weeuwhof” ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
29. Kohier nr. 1 betreffende
aanslagjaar 2021.

algemene

gemeentebelasting

op

bedrijven

Het college beslist het kohier nr. 1, aanslagjaar 2021, betreffende de algemene
gemeentebelasting op bedrijven, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor de totale
som van 61.000 euro.
30. Kohier betreffende de heffing van een openingsbelasting en jaarlijkse
belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
Het college beslist het kohier nr. 1, aanslagjaar 2021, betreffende de heffing van een
openingsbelasting en jaarlijkse belasting op nachtwinkels en private bureaus voor
telecommunicatie, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor de totale som van 4.500
euro.
31. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
32. Afschrijving van ambtswege.
Het college beslist op basis van politieverslagen tot ambtshalve schrapping van diverse
personen uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad gezien deze
niet langer op het grondgebied kunnen worden aangetroffen.
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33. Beleidsdomein
uitvoering.

Techniek.

Uitvoering.

Stage-aanvraag

voor

de

dienst

Het college keurt de aanvraag voor een stage bij de dienst uitvoering goed.
34. Beleidsdomein Vrije Tijd. Toerisme.
jobstudenten voor het najaar 2021.

Hopmuseum.

Aanstelling

van

Het college keurt de aanstelling van de jobstudenten voor het hopmuseum voor het najaar
2021 goed.
35. Beleidsdomein Interne diensten en burgerzaken. Dienst algemeen beleid.
Aanwervingsprocedure van een jurist/juriste. Samenstelling van de
selectiecommissie.
Het college hecht goedkeuring aan de samenstelling van de selectiecommissie voor de
aanwervingsprocedure van een jurist/juriste.
36. Beleidsdomein Vrije Tijd. Dienst Toerisme. Aanvraag verlenging 1/5e Vlaams
Zorgkrediet van een administratief medewerker.
Het college keurt het 1/5e Vlaams zorgkrediet van een administratief medewerker goed.
37. Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem
in diverse kerkgebouwen. Gunning van de opdracht.
Het college beslist om de opdracht "Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rooken branddetectiesysteem in diverse kerkgebouwen" te gunnen.
38. Aankoop van brandstof voor de verwarming van stadsgebouwen (jaren 2022,
2023 en 2024). Goedkeuring bestek, raming, plaatsingsprocedure en uit te
nodigen ondernemers.
Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Aankoop van brandstof voor de verwarming van
stadsgebouwen (jaren 2022, 2023 en 2024)" goed te keuren.
39. Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen
en ander rollend materieel (jaren 2022, 2023 en 2024). Goedkeuring bestek,
raming en plaatsingsprocedure.
Het college beslist om het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure inzake de opdracht
"Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen en ander
rollend materieel (jaren 2022, 2023 en 2024)" goed te keuren.
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40. Proces-verbaal van voorlopige oplevering inzake de opdracht "Ontwikkelen
van een website "Poperinge" en een applicatie voor Popsjot - perceel 1".
Goedkeuring.
Het college beslist de opdracht "Ontwikkelen van een website "Poperinge" en een applicatie
voor Popsjot - perceel 1" voorlopig op te leveren en de borgtocht volledig vrij te geven.
41. Gaselwest. Buitengewone Algemene Vergadering.
Het college beslist aan de gemeenteraad voor te stellen de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest d.d. 21 december 2021 te Kortrijk
goed te keuren.
42. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan de verslagen van de zitting van 20 september 2021 en
27 september 2021.
43. Voorstel onderwerpen inspraakvergadering centrum.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de thema’s en het programma van de
inspraak- en informatievergadering.
44. Aankoop AED-toestel OC Krombeke. Goedkeuring.
Het college beslist bij de ingebruikname van het nieuwe buurtsalon te Krombeke een
bijkomend publiek AED-toestel te voorzien.
45. Takelopdrachten ten behoeve van de lokale politie op het grondgebied van de
stad.
Het college beslist de huidige takeldiensten te contacteren om een vernieuwing van de
overeenkomst “Takelopdrachten ten behoeve van de lokale politie op het grondgebied van
de stad” voor te bereiden.
46. Terugbetaling kosten bestuurlijke takeling n.a.v. Blue skulls frontline.
Goedkeuring.
Het college beslist de takelkosten ten bedrage van 135 euro, naar aanleiding van een
bestuurlijke takeling door de politie, ten laste te nemen van de stad, gezien de betrokkene
vooraf niet op de hoogte kon zijn van het parkeerverbod op de stationsparking.
47. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Bezoek minister Benjamin Dalle.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het bezoek van minister Benjamin Dalle.
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48. Evaluatie Kunstenfestival Watou 2021.
Het college beslist het evaluatiedossier goed te keuren.
49. Resultaten tevredenheidsmeting Popsjot zomer 2021. Aktename.
Het college neemt akte van de resultaten van de online tevredenheidsmeting over de
Popsjotwerking zomer 2021.
50. Uitbetaling toelagen voor jeugdgerichte projecten - deel 1. Goedkeuring.
Het college beslist de subsidie voor het Eekhoutecomité goed te keuren.
51. Uitbetaling schoolsporttoelagen 2020-2021. Goedkeuring.
Het college beslist de uitbetaling van de schoolsporttoelagen 2020-2021 goed te keuren.
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