BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 12 FEBRUARI 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Onderwerp

Marc Claeys, schepen afwezig voor agendapunt 14

* - Kennismaking nieuwe medewerkers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan:
- de notulen van de zitting van 5 februari 2019;
- de aangepaste notulen van de zitting van 15 januari 2019 – in agendapunt 24 werd artikel 2 van het
beslissend gedeelte aangepast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 25 februari 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 21 februari 2019

Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2018135692 - 2018/380 voor een bijstelling
van een verkaveling, Otegemstraat 8550 Zwevegem

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

4. - Melding 2019010456 - 2019/23 voor het plaatsen van een veranda, gelegen
De Vlaminck 14, 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Melding 2019010457 - 2019/24 voor het plaatsen van een erker, gelegen De
Vlaminck 14, 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een erker.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Regularisatie van de omgevingsvergunning gelegen Lettenhofstraat 5, 8550
Zwevegem. (omv_2018122348 2018/388)

BESLUIT
Het college beslist om een vergunning te verlenen onder bijzondere voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Beslissing tot ondertekenen klimaatmanifest.

BESLUIT
Het college beslist om het klimaatmanifest te ondertekenen en dit ter kennisgeving voor te leggen aan
de raadsleden in zitting van de gemeenteraad op 25 februari 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

8. - Engagementsverklaring en plan van aanpak mobipunt in Zwevegem.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de engagementsverklaring en het plan van aanpak waarbij men
zal onderzoeken waar het beste een mobipunt opgericht kan worden in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Bestellingen.

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

10. - Mandaten.

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

11. - Gemeentelijke belasting tweede verblijven - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het college stelt het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven vast en
verklaart het uitvoerbaar voor 45 kohierartikels en een bedrag van 16.875,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Vacant verklaren van de functie deskundige onderwijs via aanwerving.

BESLUIT
De functie deskundige onderwijs wordt vacant verklaard via aanwervingsprocedure.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

13. - Verlenen toelating voor het uitvoeren van verbouwingsplannen sportpunt 2.

BESLUIT
Het college verleent toelating aan S&R voor uitvoering van de opgesomde renovatie- en
verbouwingswerken, op voorwaarde dat deze geen financiële gevolgen hebben voor de gemeente,
noch de werkingssubsidie in het gedrang brengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Kennisname beslissing van de Deputatie in verband met bouwberoep.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie in verband met het bouwberoep tegen de
beslissing van het college met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor het aanleggen van oprit in
polybeton, gelegen Bossuitstraat 109 te 8552 Moen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Kennisname notulen Kerkfabriek van Sint-Dionysius en Sint-Genesius.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de kerkfabriek van Sint-Dionysius en Sint-Genesius d.d.
21 januari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Kennisname notulen RBC Gaselwest West van 17 december 2018.

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

17. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand januari
2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia - aanvraag subsdie VVSG.
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BESLUIT
Het college beslist om in te tekenen voor het initiatief 'het internet - ook uw zaak', georganiseerd door
het Agentschap Innoveren en Ondernemen, om de kennis van de lokale handelaars van online
marketing tot e-commerce te vergroten en inspirerende praktijken aan te reiken. De aanvraag tot het
bekomen van subsidie voor dit initiatief zal voor 18 februari 2019 ingediend worden bij het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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