BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

Onder voorbehoud van goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen in volgende zitting

Zitting van woensdag 27 oktober 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet: Schepenen
Bruno De Backer: Adjunct-algemeendirecteur
Afwezig/verontschuldigd:
Rik Soens: Schepen afwezig voor 16 (cfr. DLB art. 27 en art. 50)
Joost Kerkhove: Schepen
Guido De Langhe: Algemeen directeur

De vergadering vangt aan om 09.40 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
2.

Kennisname beslissing in de procedure van de roerende voorheffing in hoofde van het
Gaverhopke GCV en Baron Casier BVBA
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen de procedure van de roerende voorheffing in hoofde van
het Gaverhopke GCV en Baron Casier BVBA
Het College: kennisname.
AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
3.
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget DB
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Het College: goedgekeurd.
4.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
PATRIMONIUM
Patrimonium
5.
Erfdienstbaarheid publieke doorgang Stormestraat-Meersstraat
Er wordt vastgesteld dat er een rolluik geplaatst werd op de publieke doorgang Stormestraat-Meersstraat
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel dienst.
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7.
Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem
De verkoop van de strook grond thv Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Het College: goedgekeurd. Jo D'hondt wordt aangesteld voor de opmaak van een schattingsverslag.
8.
Aanvraag tot verkoop strook openbaar domein thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem
De aanvraag tot verkoop van een strookje openbaar domein thv de Paanderstraat 65, 8791 Waregem,
wordt voorgelegd;
Het College: werd besproken. Eerst overleg met de eigenaar.
PERSONEEL
Personeel
9.
Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Het College: niet goedgekeurd.
10.

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal algemene selectieproef voor wervingspool
administratief medewerker (C1-C3)
Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal algemene selectieproef voor wervingspool administratief
medewerker (C1-C3)
Het College: kennisname van de examenverrichtingen. Proces-verbaal wordt bekrachtigd.
11. Kennisname en bekrachtigen PV technieker elektricien (D1-D3)
Selectieprocedure voor deze functie werd afgerond.
Kennisnemen examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.
Het College: kennisname van de examenverrichtingen. Proces-verbaal wordt bekrachtigd en
wervingsreserve wordt vastgesteld.
12. Aanstelling technieker elektricien (D1-D3)
Aanstelling in vacante functie vanuit wervingsreserve.
Het College: goedgekeurd. xxxx wordt aangesteld als technieker elektricien.
13. Verlengen tijdelijke uitbreiding prestatieopdrachten onderhoud SBS Guido Gezelle
Omwille van afwezigheden worden enkele prestatieopdrachten binnen het huidig onderhoudsteam tijdelijk
verder uitgebreid.
Het College: goedgekeurd.
14. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud kunstacademie
Verlengen tijdelijk aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Het College: goedgekeurd.
15. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
Tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Het College: goedgekeurd.
16. Toekenning bijkomende sociale voordelen
Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk
samenwonen/huwelijk.
Het College: goedgekeurd.
Stedelijk Onderwijs
17. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag vrijwilligerswerk
Aanvraag tot uitvoeren vrijwilligerswerk in stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve.
Het College: werd besproken.
18.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wedertewerkstelling (beslissing Vlaamse
reaffectatiecommissie) en aanvraag verlof leerkracht
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht wordt weder tewerkgesteld na reaffectatie en
vraagt verlof
Het College: goedgekeurd.
19. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs
(stedelijke kunstacademie)
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
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20. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 oktober 2021
Stedelijk basisonderwijs: de uren die op 15 oktober 2021 openstaand zijn, worden vacant verklaard
Het College: goedgekeurd. Betrekkingen worden vacant verklaard.
SECRETARIAAT
Secretariaat
21. Nieuwjaarsgeschenk personeel stad en OCMW
Er werd aan 3 leveranciers gevraagd om een offerte te bezorgen voor paraplu's. Aan het college wordt
gevraagd om een keuze te maken welke paraplu mag aangekocht worden.
Het College: goedgekeurd. Keuze model Rimini van Bonus Import Gifts, zwart met rode accenten.
22. keuze foto voor nieuwjaarsdrukwerk
Aan het college wordt gevraagd een keuze te maken uit de verschillende foto's voor het
nieuwjaarsdrukwerk.
Het College: werd besproken. Keuze werd gemaakt.
23. Vriendenkring brandweer: uitnodiging naar Sint-Barbarafeest
Uitnodiging voor college naar jaarlijks Sint-Barbarafeest op 11 december 2021
Het College: werd besproken. Vergaderverzoek sturen.
24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd:
- cultuurraad: bestuursvergadering 20/09/2021
Het College: kennisname.
25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Cipal: raad van bestuur 16/09/2021
- Zuidwest: raad van bestuur 21/09/2021
- Leiedal: raad van bestuur 08/10/2021
Het College: kennisname.
BURGERZAKEN
Burgerlijke stand
26. Huwelijken en jubilea - week 44
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
OMGEVING
Ontwikkeling
31. Attest tot grondverkoop: COLPAERT Jan & Paul (V/3031/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Het College: goedgekeurd. Verkavelaar wordt gemachtigd om al de kavels uit de verkavelaar te koop te
stellen en te verkopen.
Wonen
32. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Het College: goedgekeurd. Vrijstelling leegstandsheffing wordt toegestaan.
Vergunningen
34. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Kasmi Farid (OMV/2021/00254)
Advies mbt dossier in laatste aanleg van Kasmi Farid tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande
woning te Zultseweg 156 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A,
perceel 130C2, 130D2.
Het College: gunstig advies.
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35. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (OMV/2021/00440)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Ursa Benelux bv tot het aanleggen van talud + plaatsen
van publiciteit te Pitantiestraat 127, 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling,
sectie A, perceel 831C.a
Het College: gunstig advies.
36. Omgevingsvergunning: BISTIERLAND bvba (OMV/2021/00303)
Aanvraag van BISTIERLAND bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport te Zilverbergstraat 70
te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 396L.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
37. Omgevingsvergunning: THERMOTE Ann (OMV/2021/00335)
Aanvraag van THERMOTE Ann tot het verbouwen en uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw te
Industrielaan 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 862R.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
38. Omgevingsvergunning: Titeca Accountancy Waregem nv (OMV/2021/00301)
Aanvraag van Titeca Accountancy Waregem nv tot het verbouwen en uitbreiden van kantoorgebouw +
verbouwen van bijgebouw te Henri Lebbestraat 60 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder
1ste afdeling, sectie C, perceel 1192F.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
39. Omgevingsvergunning: HOOGHE Bernard (OMV/2021/00357)
Aanvraag van HOOGHE Bernard tot het vellen van bomen te Mosschaardstraat zn, perceel gekend te
kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 360_.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
40. Omgevingsvergunning: RAEDT Ruben (OMV/2021/00374)
Aanvraag van RAEDT Ruben tot het wijzigen van voorgevel te Zeswegenstraat 84-86 te 8790 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 471S2, 471X2.
Het College: goedgekeurd.
41. Omgevingsvergunning: De Vriese Projects bvba (OMV/2021/00306)
Aanvraag van De Vriese Projects bvba tot het bouwen van 5 woningen + 4 carports te Gentseweg 170,
Gentseweg 172, Gentseweg 174, Poelstraat 11, Poelstraat 9 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster
onder 5de afdeling, sectie B, perceel 109F, 109G, 109H.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
42. Omgevingsvergunning: DECAIGNY Veronique (OMV/2021/00308)
Aanvraag van DECAIGNY Veronique tot het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen
bestaande bebouwing + rooien van bomen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te
kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 32A, 33A, 35T.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
43. Omgevingsvergunning: CLAEYS Tim (OMV/2021/00361)
Aanvraag van CLAEYS Tim tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gentseweg 101 te
8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 475R.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
44. Omgevingsvergunning: LATEUR Eddy - ANDRIES Veerle (OMV/2021/00370)
Aanvraag van LATEUR Eddy - ANDRIES Veerle tot het bouwen van halfopen woning + carport en berging te
Kerkhofstraat 6 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 216N.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
45. Omgevingsvergunning: RIGOLLE Gino - VERVAEKE Betty (OMV/2021/00328)
Aanvraag van RIGOLLE Gino - VERVAEKE Betty tot het verbouwen van bestaande woning + bouwen van
carport te Tapuitstraat 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D,
perceel 261D.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
46. Omgevingsvergunning: VERDOODT Gert-Jan (OMV/2021/00352)
Aanvraag van VERDOODT Gert-Jan tot het bouwen van halfopen woning en tuinhuis na slopen van
bestaande woning en garage te Driesheide 40 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de
afdeling, sectie A, perceel 512C.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
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47. Omgevingsvergunning: LEENAKKER bv, Jumbo België bv (OMV/2021/00179 - 2466N1)
Aanvraag van LEENAKKER bv, Jumbo België bv tot het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden
+ exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt) te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem, perceel gekend te
kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 326K, 326L, 330F, 331H, 332S3, 332T3.
Het College: goedgekeurd met voorwaarden
48. Omgevingsvergunning: ANDRIAN bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)
Aanvraag van ANDRIAN bvba tot het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie
klasse 2) te Gentseweg 219, Gentseweg 223, Gentseweg 237 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster
onder 5de afdeling, sectie A, perceel 546D3, 546M3, 546P3, 546R3, 546S3, 546V3, 550X.
Het College: uitgesteld.
49. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Aquafin nv (OMV/2021/00201)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij het departement Omgeving, van Aquafin nv tot
wegenis- en rioleringswerken Waregem-Deerlijk: Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg,
Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat - Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat,
Waregemstraat werd door het departement op 23 oktober 2021 vergund onder voorwaarden.
Het College: kennisname.
50. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 5 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
51. Bijeenroepen Minaraad
De minaraad is in 2021 nog niet bijeengekomen. Aan het college wordt gevraagd of stad Waregem zelf
initiatief zal nemen om de minaraad in 2021 nog bijeen te roepen.
Het College: goedgekeurd tot eenmalig bijeenroepen minaraad.
52. Samenwerkingsovereenkomst groenopleiding buitengewoon secundair onderwijs
Aan het college wordt gevraagd of er een samenwerking wordt aangegaan met het VTI in kader van de
groenopleiding buitengewoon secundair onderwijs
Het College: goedgekeurd.
53. Aanplant wonderwoudje 26 en 28 november
Voorstel van planning aanplant wonderwoudje op 26 en 28 november
Het College: goedgekeurd.
54. plechtige ondertekening Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact
De Vlaamse overheid wie aanwezig zal zijn op de plechtige ondertekening Vlaams Lokaal Energie- en
Klimaatpact.
Het College: werd besproken. Stad wordt vertegenwoordigd door schepen Maria Polfliet
55. oriënterend bodemonderzoek eigen percelen
Uitvoeren van verplichte bodemonderzoeken van de eigen percelen via het raamcontract van OVAM
Het College: goedgekeurd.
56. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 19 oktober 2021
Het College: kennisname.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
57. Trage verbinding Pontstraat-Trakel: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor gemeenteraad december
Het College: goedgekeurd. Punt wordt geagendeerd op de gemeenteraad van december.
59. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren aanvangsdatum
goedkeuren aanvangsdatum voor het groeninrichtingsplan 'De Mote'
Het College: goedgekeurd. Akkoord met aanvangsdatum van 15 november 2021.
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60.

Aanleg fietspad Grote Heerweg tussen Barmbeekstraat en Hoonakkerdreef: goedkeuren proces
verbaal van definitieve oplevering
goedkeuren proces-baal van definitieve oplevering
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van definitieve oplevering wordt ondertekend en resterende
helft van de borgtocht wordt vrijgegeven.
61.

Weg- en rioleringswerken in verkaveling Maltadries: goedkeuren proces-verbaal van voorlopige
oplevering
goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering VK Maltadries
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt ondertekend.
62. Snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022: voorstel gunning DB
gunning van de overheidsopdracht 'snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022'
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Ducatteeuw.
63. Herstel rioolaansluitingen: goedkeuren offertes De Watergroep
goedkeuren offertes de Watergroep voor herstel rioolaansluitingen
Het College: goedgekeurd. Akkoord met offertes van de Watergroep.
64. nutsleidingen: netvernieuwing door de Watergroep in de Azalealaan
netvernieuwing in de Azalealaan nav veelvuldige lekken
Het College: kennisname.
65. nutsleidingen: aanvraagvergunning Telenet
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet voor plaatsen ondergrondse kabel in Noorderlaan.
Het College: goedgekeurd.
VERKEER
Verkeer
66.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Kerstloop Waregem op zondag 5
december 2021
Op zondag 5 december 2021 zal de Kerstloop Waregem plaatsvinden. Men vraagt diverse
verkeersmaatregelen om dit sportevenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Het College: goedgekeurd.
67.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de herfstwandeling "Lichtjes aan de Leie" op
zaterdag 27 november 2021
Op zaterdag 27 november 2021 zal de herfstwandeling "Lichtjes aan de Leie" plaatsvinden in Sint-ElooisVijve. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Het College: goedgekeurd.
68. vaststellen aanvullend verkeersreglement in Nieuwstraat DB
Tijdens de bouwwerken naast de school wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Nieuwstraat
aan de onderdoorgang naar de Chiro. Dit wordt een tijdelijk toegang tot de vrije basisschool
Het College: vastgesteld.
69. goedkeuren verslag verkeerscel 19 oktober 2021
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 19 oktober
Het College: goedgekeurd.
70. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
71. Gratis Marktbus-principe en lijst van aan te schrijven bedrijven
Voorstel om een nieuwe prijsvraag te organiseren voor de Gratis Marktbus op zaterdagvoormiddag.
Het College: uitgesteld. Aantal gebruikers controleren.
72. aanpassen verkeerslichten Zuiderlaan- Holstraat
het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de werking van de verkeerslichten op het kruispunt van de
Zuiderlaan met de Holstraat aanpassen in het kader van wegenwerken in de Franklin Rooseveltlaan.
Het College: kennisname.
B1
Evaluatie testkaravaan Donkey Republic en deelname verlenging
Leiedal vraagt of de stad interesse heeft om het proefproject met deelfietsen Donkey Republic te
verlengen.
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Het College: advies dienst wordt gevolgd. Deelname aan testkaravaan wordt niet verlengd.
GEBOUWEN
Gebouwen
73. Brandweerkazerne, nieuwbouw, HS-cabine: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Akkoord met offerte van Fluvius.
74.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteit: voorstel goedkeuren datum bevel
van aanvang
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Bevel van aanvang wordt vastgelegd op 3 november 2021.
75. Stedelijk sportcentrum De Treffer, cafetaria, herstel gevel: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan de firma Bavastuc.
76. Pandcomplex, hernieuwbouw, aansluitingen elektriciteitstellers: voorstel goedkeuren offerten
Er wordt gevraagd om de offerten goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
INTERNE DIENST PBW / NIP
Interne dienst PBW
77. Ontsmettingsvernevelaar CRM FOG
Voorstel tot plaatsen ontsmettingsvernevelaar (CRM FOG).
Het College: niet goedgekeurd.
78. Kennisname maandverslag IDPBW 13/09/2021 - 11/10/2021
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 13/09/2021 tot 11/10/2021 wordt ter
kennisgeving voorgelegd.
Het College: kennisname.
Noodplanning
79. Burgemeesterbesluit mondmaskerplicht secundair onderwijs
Kennisname van het burgemeesterbesluit mondmaskerplicht secundair onderwijs
Het College: kennisname.
CULTUUR
Bibliotheek
80. Deelname Vlieg Expeditie
voorstel programma in de bib voor Vlieg Expeditie op zondag 21 november 2021
Het College: goedgekeurd.
PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
81. 10-jarig bestaan Zonta Waregem
Zonta Waregem vraagt om op het stadhuis te worden ontvangen op 22/10/2022 naar aanleiding van hun
10-jarig bestaan.
Het College: goedgekeurd. Toespraak door Joost Kerkhove.
82. Winter/kerstcircus
Aanvraag winter/kerstcircus 'Patatje & Charlie's Comedy Circus' van 5 december tem 9 januari
Het College: niet goedgekeurd.
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83. Dwars door Vlaanderen 2022 - parkings
Dwars door Vlaanderen 30 maart 2022; vragen ivm parkings
Het College: goedgekeurd.
84. Activiteiten Belleman
Activiteiten Belleman '21/'22
Het College: goedgekeurd. Kostuum mag besteld worden.
85. Militaire Taptoe 2022
Voorstel Militaire Taptoe op 9 juni 2022
Het College: goedgekeurd.
86. Rommelmarkt op parking Waregem Expo
Hobby vraagt uitsluitsel voor de datum van de jaarlijkse rommelmarkt op donderdag 21 juli 2022 op
parking Expo.
Het College: goedgekeurd.
87. Muziekvergunning: Bulgaarse dansvoorstelling
Balkanica vraagt toelating om een dansvoorstelling met Bulgaarse dans te brengen op zaterdag
19/02/2022 in de kapel van de academie.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 95 dB tot 24.00u.
88. Muziekvergunning: Beatrun 2021
Definitieve uitwerking Beatrun 27 november 2021 centrum Waregem
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Politieverordening op te maken.
Muziekvergunning max. 90 dB tot uiterlijk 1.00u.
Bloembakken aan kerk blijven staan. Opbouw starten op 26/11/2021. Akkoord met oproep naar
medewerkers tot deelname.
89. Muziekvergunning: Pop up winterbar Der Tiroler
Aanvraag pop up winterbar Der Tiroler op bedrijvenzone E17 bepaalde dagen tussen 3 december 2021 en 5
februari 2022
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Muziekvergunning max. 95dB tot 3.00u. op aangevraagde
data in december en januari. Geen toelating op 4 en 5 februari.
90. Muziekvergunning: Tornooi Schepen van Sport
Tornooi schepen van sport is een voetbaltornooi die reeds aan zijn 26ste editie toe is.
Dit jaar nemen jeugdploegen het tegen elkaar op.
Het College: goedgekeurd. Muziekvergunning max. 85dB tot 17.00u.
Communicatie
91. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
Lokale Economie
92. procedure ambulante handel + popup horeca
voor een uniforme werkwijze zouden we alle aanvragen voor ambulante handel en pop-up horeca op
dezelfde manier willen aanpakken.
Het College: goedgekeurd.
Sport
93. Aanvraag toelage Over The Rainbow
Aanvraag toelage Over The Rainbow voor activiteit 'Wandelen voor Oigo'.
Het College: goedgekeurd.
94. Aanvraag erkenning Wielerclub 60+ Waregem
Aanvraag erkenning Wielerclub 60+ Waregem als Waregemse recreatiesportvereniging
Het College: goedgekeurd. Club wordt erkend als recreatieve sportclub.
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JEUGD
Jeugd
95. Culturele toelage voor en door jongeren
Een vereniging vraagt een culturele toelage aan voor en door jongeren.
Het College: goedgekeurd.
96. Culturele toelage voor en door jongeren
Een vereniging vraagt een culturele toelage aan voor en door jongeren.
Het College: goedgekeurd.
EINDE ZITTING: 12.15 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Bruno De Backer
Adjunct-algemeendirecteur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 3 november 2021

Guido De Langhe
Algemeen directeur
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