Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 27 september 2021
1.

Proces-verbaal van voorlopige oplevering inzake de opdracht "Restauratie
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Werken aan de noordgevel.". Goedkeuring.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de proces-verbalen van voorlopige
oplevering en de algemeen directeur en de burgemeester te machtigen om de procesverbalen van voorlopige oplevering te ondertekenen. Tevens wordt beslist borgtocht nr.
11352AC37 (borgstellingskas: Nationale Borg) voor de helft vrij te geven.
2.

Vaststelling lijst uit te nodigen ondernemers te betrekken bij de raadpleging
die moet leiden tot de gunning van de opdracht "Aanstellen ontwerper voor
de heraanleg van de werf en de inrichting binnenplein en omgeving van het
Sint-Michielscomplex" (dossier gemeenteraad).

Het college keurt de lijst van de uit te nodigen ondernemers goed inzake de opdracht
"Aanstellen ontwerper voor de heraanleg van de werf en de inrichting binnenplein en
omgeving van het Sint-Michielscomplex".
3.

Protocol elektronische mededeling van persoonsgegevens van Aquaflanders
aan de stad Poperinge. Goedkeuring.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan het protocol en de algemeen directeur en
de burgemeester te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.
4.

Doorverkoop woning Disbos. Aanvraag vrijstelling uittredingsvergoeding.

Het college beslist toelating te verlenen aan de huidige eigenaar tot doorverkoop van de
woning Disbos mits betaling van de uittredingsvergoeding.
5.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Offerte uitrusting verkaveling Westvleterseweg.

Het college neemt akte van de offerte en beslist geen opmerkingen te formuleren.
6.

Aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering. Ieperstraat.

Het college keurt de aanvraag tot het aansluiten op de openbare riolering goed.
7.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
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8.

Advies omgevingsvergunning - O/2021/373 - OMV_2021100615 : bouwen
varkensstal,
aanleggen
biobed,
regenwateropslag,
verharding
en
kadaveropslag.

Het college verleent een gunstig advies in het omgevingsdossier O/2021/373 voor het
bouwen van een varkensstal, aanleggen biobed, regenwateropslag, verharding en
kadaveropslag.
9.

Omgevingsvergunning
tuinberging.

-

O/2021/258

:

bouwen

van

een

woning

en

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/258 voor het bouwen
van een woning en tuinberging.
10. Omgevingsvergunning - O/2021/262 : bouwen van loods en regularisatie
twee sleufsilo's.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/262 voor het bouwen
van een loods en de regularisatie van twee sleufsilo's.
11. Omgevingsvergunning - O/2021/263 : plaatsen lichtreclame.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/263 voor het
plaatsen van lichtreclame.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/282 - OMV_2021004882
eengezinswoning en berging, aanleggen verharding.

:

bouwen

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/282 voor het bouwen
van een eengezinswoning en berging, aanleggen verharding.
13. Omgevingsvergunning - O/2021/338 : kappen van twee bomen.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/338 voor het kappen
van twee bomen.
14. Melding volledige overdracht - O/2021/392 - OMV_2021141721 - volledige
overdracht van een handcarwash.
Het college actualiseert de vergunning voor de exploitatie van een handcarwash naar
aanleiding van de melding van volledige overdracht in het omgevingsdossier O/2021/392.
15. LEADER-projectvoorstel. Biodiversiteit in particuliere tuinen.
Het college beslist als partner mee te stappen in het Leaderproject: biodiversiteit in
particuliere tuinen.
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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.
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. Nieuwe bushaltes basisbereikbaarheid.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de nieuwe bushaltes in het kader van het
nieuwe openbaar vervoersnetwerk.
19. Kortparkeerstrook Veurnestraat.
Het college beslist principieel goedkeuring te hechten aan het voorzien van deze
kortparkeerstrook, aangezien deze voldoet aan de bepalingen uit de relevante visienota.
Dit deel van de Veurnestraat behoort tot de geselecteerde straten waar een
kortparkeerstrook mogelijk is en er is binnen 150 meter nog geen kortparkeerstrook
aanwezig.
20. Kwijtschelden parkeerretributie Ieperstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
21. Kwijtschelden parkeerretributie Casselstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
22. Kwijtschelden parkeerretributie Paardenmarkt.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het kwijtschelden van een parkeerretributie.
23. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
24. Beleidsdomein Vrije Tijd. Toerisme. Aanvraag 1/5e Vlaams Zorgkrediet van
een medewerker toerisme.
Het college keurt het 1/5e Vlaams zorgkrediet van een medewerker goed.
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25. Beleidsdomein Vrije Tijd. Jeugd. Aanvraag 1/5e Vlaams Zorgkrediet van een
medewerker.
Het college keurt het 1/5e Vlaams zorgkrediet van een medewerker goed.
26. Beleidsdomein Techniek. Uitvoering. Pensionering van een schoonmaakster.
Het college keurt de pensionering van een schoonmaakster goed.
27. Beleidsdomein Interne diensten & burgerzaken. Dienst algemeen beleid.
Vacantverklaring van een functie als jurist bij wijze van aanwerving.
Het college hecht goedkeuring aan de vacantverklaring van de functie van jurist bij wijze
van aanwerving.
28. Beleidsdomein Interne Diensten en Burgerzaken. Stage-aanvraag voor de
dienst ICT.
Het college keurt een stage-aanvraag voor de dienst ICT goed.
29. Programma nieuwjaarsreceptie 2022.
Het college keurt het programma voor de nieuwjaarsreceptie voor het stads- en OCMWpersoneel goed.
30. Beleidsdomein Vrije Tijd. CO7. Vacantverklaring van een tijdelijke functie van
erfgoedconsulent bij wijze van aanwerving.
Het college beslist tot de vacantverklaring van een tijdelijke functie van erfgoedconsulent
bij wijze van aanwerving.
31. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan de verslagen van de zitting van 6 september 2021 en
13 september 2021.
32. Machtiging schenken sterke dranken – Low Budget Level Up – KSA De Bollaert
Watou.
Het college beslist aan KSA De Bollaert Watou een machtiging te verlenen tot het schenken
van sterke dranken tijdens een manifestatie met dansgelegenheid op 9 oktober 2021.
33. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Tijdelijke maatregel grensovergang.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van een tijdelijke maatregel ter hoogte van de grensovergang.
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34. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Oktoberkermis Proven.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Oktoberkermis Proven.
35. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Start Climate Express.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de start van Climate Express.
36. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Ladiesnight - Caillou Juwelen & Autry.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Ladiesnight - Caillou Juwelen & Autry.
37. Organisatie-oefening binnen CO7. Aktename.
Het college neemt akte van de lopende organisatie-oefening binnen CO7, uitgevoerd door
CC Consult.
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