BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 29 JANUARI 2019
Aanwezig:

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

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 22 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren omgevingsvergunning 2018144115 - 2018/414 voor verbouwen van
een woning voor één gezin, Winkelstraat 85, 8550 Zwevegem.

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

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2018151245 - 2018/424 voor verbouwen van
een eengezinswoning, Dalestraat 49, 8554 Sint-Denijs.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2018148778 - 2018/411 voor het bouwen van
een industrieel gebouw met bijhorend kantoor, Pluim 8550 Zwevegem.
Bekendmaking webtoepassing op datum van 8 februari 2019

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2018129301 - 2018/362 voor slopen van
bestaande gebouwen, Dalestraat 2-2A, 8554 Sint-Denijs.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2018141044 - 2018/407 voor het slopen van 5
woningen en bouwen van 3 duowoningen en 2 eengezinswoningen met
tuinbergingen, Hugo Verieststraat 51-53-55-57-59 8550 Zwevegem.

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

7. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Nieuwjaarsreceptie Jeugd op 1
februari 2019 in jeugdhuis De Brug, Otegemstraat 8550 Zwevegem aangevraagd
door Annelies Staelens, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem (ref. muz9852019).

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

8. - Aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers voor Galerie 10A te 8554 Otegem.

BESLUIT
Overeenkomstig het gemeentelijk reglement kan een bedrijf bewegwijzeringsborden laten plaatsen
zodanig dat het bedrijf beter vindbaar is voor klanten. Het college geeft goedkeuring aan de aanvraag
voor het plaatsen van 2 wegwijzers voor Galerie 10A te 8554 Otegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

9. - Goedkeuring opdracht tot het opmaken van een planMER omleidingsweg IMOG
- Trekweg Moen.

BESLUIT
De evaluatie van de raadpleging door de plangroep leidde tot de conclusie dat de opmaak van een
PlanMER wenselijk is. Het college van Zwevegem als bevoegd bestuur voor het RUP heeft beslist om in
de verdere procedure van het RUP met een bijhorende milieueffectenrapportage verder te gaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het leveren en
plaatsen van grafkelders op begraafplaats Zwevegem Centrum.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed voor het leveren en plaatsen van
grafkelders op de begraafplaats Zwevegem Centrum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het leveren en
plaatsen van grafkelders en aanleg zone volle grond op begraafplaats Otegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed voor het leveren en plaatsen van
grafkelders en aanleg zone volle grond op de begraafplaats in Otegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring addendum van het regiomasterplan openbare verlichting in
gemeente Zwevegem.

BESLUIT
In 2018 werd de overschakeling en renovatie van onze openbare verlichting naar LED-armaturen op
gang gebracht. Een update van de technische fiches van de gekozen deelruimtes was noodzakelijk.
Deze werden in 2018 herwerkt en aangepast in samenwerking met de betrokken diensten. het college
keurt de update van het regiomasterplan openbare verlichting gemeente Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Bestellingen.

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

14. - Mandaten.

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

15. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - Aanslagjaar 2018 - 2° deel.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen
in het leegstandsregister werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard voor 1 kohierartikel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2018 4° kwartaal.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2018 - 4° kwartaal - werd
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 102
kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Ambtshalve vaststelling van de belasting op reclamedrukwerk via betekening
per aangetekend schrijven ingevolge niet-tijdige, onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte - aanslagjaar 2018 - 4° kwartaal.

BESLUIT
Het college keurt de aanpassing op het reglement voor de aangifte van reclamedrukwerk goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

18. - Vergoeding medewerking Zwevegem Sport aan de bebloemingsactie van 11
januari 2019.

BESLUIT
Het college beslist om een vergoeding van 1.275 euro toe te kennen aan Voetbalclub Zwevegem Sport,
ter compensatie van drankbonnetjes en forfait voor medewerking aan de bebloemingsactie 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Vacant verklaren van de functie clusterverantwoordelijke staf via bevordering.

BESLUIT
De functie clusterverantwoordelijke staf wordt vacant verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aanstellen van een clusterverantwoordelijke staf in statutair verband met
ingang op 1 februari 2019.

BESLUIT
Een clusterverantwoordelijke staf wordt aangesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Kennisname verslag 2de kindergemeenteraad.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kindergemeenteraad
van 14 december 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Kennisname verslag overlegcomité.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag d.d. 16 januari 2019 van het overlegcomité S&R Zwevegem
betreffende Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

23. - Kennisname inhoud Infopunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende
uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een bestuurssecretaris groen &
natuur.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Bespreking nota betreffende Fluvius Roadshow 2019.

BESLUIT
Schepen Marc Desloovere geeft toelichting omtrent de presentatie van de Fluvius Roadshow 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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