Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 20 september 2021
1.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Komstraat.

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.
2.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Obterrestraat.

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.
3.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Paardenmarkt.

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.
4.

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.
5.

Verkoopovereenkomst perceel grond Vlaanderenlaan.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de verkoopovereenkomst voor de verkoop
van het onroerend goed, gelegen in de Vlaanderenlaan op het perceel kadastraal bekend
Poperinge, 1ste afdeling, sectie E, perceelnr. 111Z, mits rekening wordt gehouden met de
voorwaarden zoals gesteld door de WVI.
6.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
7.

Advies omgevingsvergunning - O/2021/379 - OMV_201116539 : plaatsen
elektriciteitscabine.

Het college verleent een gunstig advies in het omgevingsdossier O/2021/379 voor het
plaatsen van een elektriciteitscabine.
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8.

Omgevingsvergunning - O/2021/239 : functiewijziging restaurant naar
vakantiewoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/239 voor een
functiewijziging van restaurant naar vakantiewoning.
9.

Omgevingsvergunning - O/2021/253 : herbouwen garage.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/253 voor het
herbouwen van een garage.
10. Omgevingsvergunning - O/2021/256 : vervangen woning, verbouwen
bijgebouw en afbreken afdak.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/256 voor het
herbouwen van een woning, het verbouwen van een bijgebouw en het afbreken van een
afdak.
11. Omgevingsvergunning
landelijke woning.

-

O/2021/269

:

verbouwen

en

uitbreiden

van

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/269 voor het
verbouwen en uitbreiden van een landelijke woning.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/325 - OMV_2021109206 : verbouwen en
omvormen van woning tot toeristische logies.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/325 voor het
verbouwen en omvormen van een woning tot toeristisch logies.
13. Omgevingsvergunning - O/2021/332 : bouwen van een ééngezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/332 voor het bouwen
van een ééngezinswoning.
14. Melding - O/2021/390 - OMV_2021124775 - ingebruikname bovengrondse
propaangastank.
Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/390 voor de
ingebruikname van een bovengrondse propaangastank.
15. 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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16. 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.
17. Woonmaatschappij. Voorstel werkingsgebied.
Het college beslist volgende voorkeursregio ter bespreking voor te leggen aan het lokaal
woonoverleg: Ardooie, Heuvelland, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, LangemarkPoelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Staden, Torhout,
Vleteren, Zonnebeke. Na de bespreking op het lokaal woonoverleg en het advies van de
SHM’s en het SVK beslist het college een definitieve voorkeursregio ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.
18. Overeenkomst mobiel parkeren (dossier gemeenteraad).
Het college beslist de overeenkomst voor het invoeren van mobiel parkeren met Be-Mobile
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
Tevens wordt beslist gelijktijdig ook een aanpassing van het parkeerreglement ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, waarbij mobiele betalingen van
parkeergeld worden opgenomen als alternatief voor de betaling van parkeergeld met
muntstukken.
19. Beperkt parkeerverbod Korte Reningelststraat.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan deze aanvraag, gezien de uitzonderlijke
situatie bij het doodlopen van de straat en de beperkte rijbaanbreedte tussen de
parkeerstroken (minder dan 4 meter). Bij de aansluiting op het Quintenswandelpad wordt
langs beide zijden van de rijbaan de parkeerstrook over een korte afstand gearceerd.
20. Toekenning occasionele standplaats vrijdagmarkt KBC.
Het college beslist aan KBC Poperinge een occasionele standplaats op de vrijdagmarkt van
22 oktober 2021 toe te kennen.
21. Uitbetaling investeringstoelage vzw Ondernemen@Hoppeland.
Het college beslist de investeringstoelage van 250.000 euro uit te betalen op het
rekeningnummer van de vzw Ondernemen@Hoppeland.
22. Aanpassing raming 2021/8 en 2021/10.
Het college beslist de aanpassing raming 2021/8 en 2021/10 goed te keuren.
23. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
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24. Retributie inzake begraafplaatsen (dossier gemeenteraad).
Het college beslist het ontwerp van retributiereglement inzake begraafplaatsen ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
25. 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.
26. Stedelijke kunstacademie. Tijdelijke aanstellingen leerkrachten ten laste van
de stad voor het schooljaar 2021-2022.
Het college keurt de aanstellingen van de leerkrachten ten laste van de stad voor het
schooljaar 2021-2022 goed.
27. Stedelijke kunstacademie. Aanstellingen van leerkrachten ten laste van het
ministerie voor het schooljaar 2021 - 2022.
Het college keurt de tijdelijke aanstellingen van leerkrachten ten laste van het ministerie
voor het schooljaar 2021 - 2022 goed.
28. Stedelijke kunstacademie. Studierichting muziek. Aanvraag verlof voor
deeltijdse prestaties van een leerkracht.
Het college aanvaardt het verlof voor deeltijdse prestaties van een leerkracht aan de
stedelijke kunstacademie.
29. Beleidsdomein Techniek. Schoonmaak. Aanvraag halftijds verlof medische
bijstand van een schoonmaakster.
Het college keurt het halftijds verlof voor medische bijstand van een schoonmaakster goed.
30. Beleidsdomein RMNO. Ondernemen. Aanvaarding ontslag van een deskundige
lokale economie.
Het college aanvaardt het ontslag van een medewerker.
31. Beleidsdomein
Techniek.
Openbare
werken.
Aanwervingsprocedure
gespecialiseerd werkman openbare werken. Goedkeuring processen-verbaal.
Het college hecht goedkeuring aan de processen-verbaal van de selectieprocedure voor
een gespecialiseerd werkman openbare werken.
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32. Beleidsdomein
techniek.
Openbare
werken
Aanstelling
uit
wervingsreserve van een gespecialiseerd werkman openbare werken.

de

Het college beslist om een gespecialiseerd werkman openbare werken aan te stellen vanuit
de wervingsreserve.
33. Beleidsdomein Techniek. Lokale diensteneconomie. Aanwervingsprocedure
van een medewerker LDE. Samenstelling van de selectiecommissie.
Het college hecht goedkeuring aan de samenstelling van de selectiecommissie voor de
aanwervingsprocedure van een medewerker LDE.
34. Beleidsdomein vrije tijd. Sport. Intrekking aanstelling uit de wervingsreserve
van een sportpromotor en oproep voor een tijdelijke aanstelling.
Het college beslist om de aanstelling van een sportpromotor vanuit de wervingsreserve in
te trekken en keurt de oproep voor een tijdelijke aanstelling goed.
35. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 1 september 2021.
36. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Autovrije Zondag.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Autovrije Zondag.
37. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Bamiskermis Watou.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de Bamiskermis Watou.
38. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Gezinsbond Reningelst.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van een feest voor Gezinsbond Reningelst.
39. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Prijsuitreiking Handelsgids.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de prijsuitreiking Handelsgids.
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40. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Voka Open Bedrijvendag.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Voka Open Bedrijvendag.
41. Regionaal lidmaatschap Biblio7 gemeenten principeakkoord. Goedkeuring.
Het college beslist het principeakkoord voor regionaal lidmaatschap goed te keuren.
42. Verhuis lokaal
Goedkeuring.

kunstacademie

binnen

oud-gemeentehuis

Reningelst.

Het college beslist de verhuis van de lessen van de stedelijke kunstacademie van de eerste
verdieping naar het gelijkvloers in het oud-gemeentehuis van Reningelst goed te keuren.
43. Inventarisatie roerend religieus erfgoed.
Het college beslist de personeelsleden van CO7 en stadsarchief Poperinge de mogelijkheid
te bieden om de vrijwilligersgroep te ondersteunen. Tevens wordt beslist CO7 toestemming
te verlenen om op 27 september 2021 een infomoment rond dit traject te organiseren in
kapel ’t Vogeltje.
44. Contracten Kunstenfestival Watou. Goedkeuring.
Het college beslist enkele contracten goed te keuren betreffende het Kunstenfestival
Watou.
45. Halloweenprogramma 2021. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te verlenen aan het Halloweenprogramma 2021.
46. Programmatie Popsjot herfstvakantie 2021. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te geven aan het voorgestelde Popsjotprogramma tijdens
de herfstvakantie 2021.
47. Sportlessenreeks 2021-2022 - aanvulling seniorengym. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de organisatie van de sportlessenreeksen
seniorengym in het najaar 2021 en het voorjaar 2022.
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