BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 15 JANUARI 2019
Aanwezig:

Eliane Spincemaille, dd. burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Onderwerp

Marc Doutreluingne, burgemeester

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college heeft geen opmerkingen en keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 28 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2018114509 - 2018/328 voor het bouwen van
een garage, Rozendreef 25 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2018137420 -2018/384 voor het bouwen van
een woning, Moense Beekstraat 3 8552 Moen.
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BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2018135734 - 2018/405 voor afbraak
bestaande vissershut en bouwen nieuwe vissershut, Kastanjeboomstraat, 8550
Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2018137126 - 2018/381 voor het aanbrengen
van gevelbekleding, Deerlijkstraat 46 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2018076241 - 2018/364 voor het bouwen van
3 woningen (na slopen van gebouwen), Helkijnstraat 11-13 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2018140930 - 2018/395 voor het slopen van
een vrijstaande woning, Zwevegemstraat 23 8553 Otegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2018135894 - 2018/385 voor het opsplitsen
van woning in twee wooneenheden, Blokellestraat 12, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van ……….

Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Weigering van een omgevingsvergunning 2018101888 - 2018/338 voor
regularisatie: oprichten van twee woningen, Beekstraat 33, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
De omgevingsvergunning wordt geweigerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Verlenen toelating voor de muziekacitiviteit 'Ene Canard' op 26 januari 2019
in zaal OC De Spoele, Otegem (ref. 984-2019).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de betreffende muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Schrapping uit leegstandregister: Gauwelstraat 102 te 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college beslist om de woning te schrappen uit het leegstandregister.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 4e kwartaal 2018.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 4e kwartaal van 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Toekennen gemeentelijke verbeteringspremie 4e kwartaal 2018.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke verbeteringspremie toe voor het 4e kwartaal van 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

15. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 4e kwartaal 2018.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 4e kwartaal van 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring overeenkomst tussen Velt vzw en de gemeente Zwevegem voor
het project 'Voedselrijk Zuid-West-Vlaanderen', binnen PDPO III Maatregel
'plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving'.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de overeenkomst, af te sluiten tussen Velt vzw en
gemeentebestuur Zwevegem voor het project 'Voedselrijk Zuid-West-Vlaanderen', binnen PDPO III
Maatregel 'plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Verlenging onderhoudscontract 5 geautomatiseerde externe defibrillatoren.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan het onderhoudscontract 2018-370 voor de 5 geautomatiseerde
externe defibrillatoren, voor de komende 5 jaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Betaling werkingstoelage S&R Kortrijk-Zwevegem nv voor sportpunt2 en
speelpunt.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring tot betaling van de werkingstoelage aan S&R Kortrijk nv voor
sportpunt 2 en speelpunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Bestellingen.

BESLUIT
Het college keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

20. - Mandaten.

BESLUIT
Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt.

BESLUIT
Het college beslist een vaste standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie
“Juwelen”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Aanstellen van een ploegbaas groen & natuur met een contract van
onbepaalde duur.

BESLUIT
Er wordt een ploegbaas groen & natuur aangesteld met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Aanstellen van een technisch assistent kinderopvang/technisch beambte
schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

BESLUIT
Een technisch assistent kinderopvang en technisch beambte schoonmaak wordt aangesteld met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Aanleggen wervingsreserve met pools voor de functie administratief
medewerker voor de duur van twee jaar.

BESLUIT
Voor de functie administratief medewerker wordt een wervingsreserve aangelegd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

25. - Beëindigen arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een administratief
medewerker aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker wordt in onderling overleg beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname verslag overlegcomité.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Kennisname proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
Psilon van 11 december 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Psilon van 25 september 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname notulen kerkraad Sint-Amandus van 17 december 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

30. - Kennisname verslag vervoerregio Kortrijk.

BESLUIT
Het college neemt akte van het verslag en de bijhorende documenten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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