BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 22 JANUARI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Marc Doutreluingne, burgemeester

Afwezig:

Raf Deprez, schepen afwezig voor agendapunt 22 en 23

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 15 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 28 januari 2019 wordt
nagezien en punt per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen
aangeduid, dat de voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Verlenen omgevingvergunning OMV_2018069541 2018/269 Blokellestraat
121, 8550 Zwevegem voor een functiewijziging met verbouwing en vellen van
bomen - het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2018141637 - 2018/390 voor een
distributiecabine en transformator gelegen Poeldries op naam van Eandis,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2018138222- 2018/398 voor het uitbreiden
van een keuken, Cloetstraat 1A 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2018142127 - 2018/402 voor het uitvoeren
van gevelwerken, Nachtegaalstraat 6 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2018148863 - 2018/417 voor het herbouwen
van een woning op een gewijzigde plaats - bouwen van garage, Vinkestraat 3 8554
Sint-Denijs.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2018119846 - 2018/341 voor het aanleggen
van een paardenpiste, Paperrestraat 8553 Otegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2018140355 - 2018/389 voor een
distributiecabine met transformator gelegen Transfostraat op naam van Eandis,
President Kennedypark, 8550 Kortrijk.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2018085698 - 2018/274 voor een bijstelling
van een verkaveling, Elzenstraat - Kruiswegstraat, 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2018103420 - 2018/343 voor het bouwen
van een voorziening, Driesstraat 6 8554 Sint-Denijs.

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

12. - Verlenen omgevingsvergunning Keiberg 121a, 8551 Heestert voor een
bronbemaling gelegen Pluim 21, 8550 Zwevegem (ref. OMV_2018157564 2019/3).

BESLUIT
Het college verleent de vergunning onder specifieke voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Tijdelijke aanstelling expert en deskundige woon- en leefomgeving.

BESLUIT
Het college beslist om tijdelijk een expert stedenbouw en ruimtelijke ordening aan te stellen, om de
afwezigheid van de gemeentelijke omgevingsambtenaar op te vangen en om tevens tijdelijk een
deskundige woon- en leefomgeving aan te stellen, om de dienst te ondersteunen.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuren verkeerscommissie 2019-2025.

BESLUIT
Het college keurt de werkwijze en samenstelling van de verkeerscommissie goed voor legislatuur 20192025.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekennen van een gemeentelijke toelage voor groenbedekking 2018 _ 2.

BESLUIT
De aanvragen betreffen het verkrijgen van een subsidie conform het subsidiereglement voor het
inzaaien van groenbedekking in het najaar van 2018. De aanvragers die voldoen aan de voorwaarden,
krijgen de subsidie toegekend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Principiële goedkeuring overeenkomst bruikleen iPads.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en
de raadsleden voor bruikleen van een Apple iPad tablet voor e-notulering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Bestellingen.

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

18. - Mandaten.

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

19. - Toekenning rustpensioen aan voormalig schepen, met ingang van 1 februari
2019.

BESLUIT
Het college kent met ingang van 1 februari 2019 een brugpensioen toe een gewezen schepen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Vaste benoemingen van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs
met ingang op 1 januari 2019.

BESLUIT
Het college benoemt de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voor de vacante betrekkingen in
het gemeentelijk basisonderwijs, met ingang op 1 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Vaste benoeming bij wijze van mutatie van leerkracht levensbeschouwelijke
vakken in het basisonderwijs met ingang op 1 januari 2019.

BESLUIT
Het college benoemt bij wijze van mutatie een leerkracht levensbeschouwelijke vakken in het
basisonderwijs, met ingang van 1 januari 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Conform artikel 50 van het decreet lokaal bestuur verlaat schepen Raf Deprez de
vergadering voor behandeling van agendapunten 22 en 23.
Onderwerp

22. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden - in het kader van korte
vervanging (oktober 2018) - ter vervanging van een titularis in het gemeentelijk
basisonderwijs.

BESLUIT
In het kader van een afwezigheid van minder dan 10 opeenvolgende kalenderdagen kan voor de
afwezige titularis een korte vervanging aangesteld worden, gesubsidieerd door het departement
Onderwijs. Het college doet de nodige tijdelijke aanstellingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

23. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden - in het kader van korte
vervanging (november 2018) - ter vervanging van een titularis in het gemeentelijk
basisonderwijs

BESLUIT
In het kader van een afwezigheid van minder dan 10 opeenvolgende kalenderdagen kan voor de
afwezige titularis een korte vervanging aangesteld worden, gesubsidieerd door het departement
Onderwijs. Het college doet de nodige tijdelijke aanstellingen.

 Schepen Raf Deprez komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Goedkeuring van afsprakennota MAT - CBS/Burgemeester/Vast
bureau/voorzitter van het vast bureau/bijzonder comité voor de sociale
dienst/voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota goed tussen het
managementteam en:
- college van burgemeester en schepenen;
- burgemeester;
- vast bureau;
- voorzitter van het vast bureau;
- bijzonder comité voor de sociale dienst;
- voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Orange
Belgium/gemeente Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

26. - Kennisname verslag evenementencel van 18 december 2018.

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

27. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand
december 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Kennisname proces verbaal buitengewone algemene vergadering IMOG van
18 december 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
IMOG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname notulen kerkraad OLV Hemelvaart van 7 december 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Imog van 18 december 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IMOG in zitting van 18
december 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

31. - Kennisname verslag Raad van Bestuur TMVS van 24 oktober 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van TMVS van 24 oktober 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Bespreking nota betreffende het rooien van een boom op openbaar domein,
Elf Novemberstraat 13 in Otegem.

BESLUIT
Het college beslist om - rekening houdend met de eventuele overlast van de boom voor de woning
(gezien de afstand) - de boom te rooien zonder vergoeding en zonder erkenning van
aansprakelijkheid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Aanvraag bijzondere toelage '25 jarig bestaan frituur Chaplin'.

BESLUIT
Het college beslist om niet in te gaan op deze vraag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Feedback overlegmoment met derden.

BESLUIT
- vraag Ambassador club Zwevegem.
Het college verleent goedkeuring aan de Ambassador club Zwevegem om op 9 of 16 februari (om
11.00 uur) een persmoment met kleine receptie organiseren in het Gemeentepunt voor de officiële
overhandiging van hun gespaarde opbrengst aan vzw Hazo, een organisatie die mensen met een
handicap ondersteunt om toch een zaak te kunnen opstarten of verder te runnen, extra in de
belangstelling te plaatsen.
Dhr. burgemeester zal een korte toespraak houden op dit evenement en de plaatselijke pers zal
uitgenodigd worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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