BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 16 APRIL 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Onderwerp

Isabelle Degezelle, schepen afwezig voor agendapunt 16

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 9 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad 29 april 2019.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 29 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Melding 2019043646 - 2019/107 voor het vervangen van ramen in de
achtergevel, Avelgemstraat 161, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college neemt akte van de melding.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Melding 2019034458 - 2019/108 voor een standaard houtbewerkingsbedrijf
gelegen Pannenbakkersstraat 5, 8552 Moen.
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BESLUIT
Het college beslist de omgevingsvergunning af te leveren onder strikte voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2018134282 - 2018/434 voor bouwen van een
eengezinswoning met losstaande garage na afbraak zonevreemde woning, Oude
Lettenhofstraat 8, 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019001522 - 2019/006 voor het bouwen van
15 eengezinswoningen (fase 3) + plaatsen hoogspanningscabine, Leanderhof 8550
Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2018156642 - 2018/433 voor het bouwen van
woningen, Vanhemmens Hoevestraat 8550 Zwevegem.

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

8. - Arrest over uitspraak in de vordering tot vernietiging.

BESLUIT
Het college neemt kennis van een arrest waarbij uitspraak wordt gedaan in de vordering tot
vernietiging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuren politieverordening 'Grote prijs Marcel Kint 26.05.2019'.

BESLUIT
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Het college keurt de politieverordening goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst inzake aankoop van persoonlijke
beschermingsmiddelen en bedrijfskledij, van Creat (Farys).

BESLUIT
Het college beslist in te stappen in de raamovereenkomst van Creat inzake persoonlijke
beschermingsmiddelen en bedrijfskledij.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuring gunning voor het vervangen van het plafond in de
gemeenteschool 't Winckeling.

BESLUIT
Het college keurt de gunning voor het vervangen van het plafond in de gemeenteschool ‘t Winckeling
goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor het vernieuwen van de
valkuil in Sportpunt 1 te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de lijst van aan te schrijven aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor het vervangen van het
buitenschrijnwerk en de zonnewering in de bibliotheek te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de lijst van aan te schrijven aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van
renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo RDVIII: Restauratie van de
gevels van het Nieuw Transfogebouw.

BESLUIT
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Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het onderhoud van
dolomietpaden in Zwevegem voor dienstjaren 2019-2020-2021.

BESLUIT
Het college keurt de gunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring van financieringswijze en eindafrekening voor de compensatie
n.a.v. onderhoud openbare gazons door particulieren tijdens groenseizoen 2018.

BESLUIT
Het college keurt de financieringswijze en eindafrekening voor de compensatie n.a.v. onderhoud
openbare gazons door particulieren tijdens groenseizoen 2018 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 06/2019.

BESLUIT
Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen aanvraagnummer 06/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het aanbrengen
van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2019 met
goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze en de lijst van aan te schrijven
aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Vacant verklaren van de functie technisch beambte schoonmaak, contract
onbepaalde duur.
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BESLUIT
De functie technisch beambte schoonmaak wordt vacant verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aanstellen van een technisch beambte schoonmaak met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang op 1 mei 2019.

BESLUIT
Een technisch beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Bestellingen.

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

22. - Mandaten.

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

23. - Goedkeuring opdracht, keuze wijze van gunnen en goedkeuring lijst aan te
schrijven leveranciers fietslease 2019 - 2023.

BESLUIT
Het college keurt de onderhandelingsprocedure fietslease 2019-2023 en de lijst aan te schrijven
aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Kennisname verslag vuilnisbakkenplan.

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

25. - Kennisname verslag verkeerscommissie.

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

26. - Kennisname verslag overlegcomité S&R.

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

27. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een administratief
medewerker.

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

28. - Kennisname aanstelling jobstudenten zomer 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de aanstelling jobstudenten voor zomer 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

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

30. - Kennisname verslag stuurgroep meerjarenplanning.

BESLUIT
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Het college neemt kennis van het verslag stuurgroep meerjarenplanning van 27 maart 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Bespreking testkaravaan Provincie West-Vlaanderen 2020.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2020 deel te nemen aan het initiatief van de
provincie 'testkaravaan'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Bespreking engagement charterondertekening SAVE Project.

BESLUIT
Het college beslist om het charter te ondertekenen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bespreking nutsvoorzieningen Millenniumpark Moen.

BESLUIT
Het college stelt dat de aanvrager de vraag omtrent watervoorzieningen moet richten aan de
Watergroep en het onderdeel elektriciteitsvoorziening moet nog verder onderzocht worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Bespreking nota Vlaamse Regering betreffende toekenning van steun voor
lokale energieprojecten in het kader van Stroomversnelling.

BESLUIT
Het college stelt volgende projecten voor:
Project 1: Aankoop elektrisch voertuigen en wallbox oplaadpunt
Project 2: Omschakeling naar ledverlichting op de sportterreinen te Zwevegem: afbraak en
vernieuwing van 36 armaturen inclusief bekabeling door moderne zuinige ledprojectoren op de
atletiekpiste, oefenveld, trapveld en het kunstgrasveld.
De aanvraag wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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