BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 23 APRIL 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Marc Claeys, schepen afwezig voor agendapunt 14;
Eliane Spincemaille, schepen afwezig voor agendapunt 18.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 16 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 29 april 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2018158835 - 2018/446 voor het bouwen van
een garage of carport, Twee Molenstraat 58, 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019020168 - 2019/44 voor het bouwen van
twee eengezinswoningen en twee carports, Remi Debrabanderestraat 6 & 7, 8552
Moen.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019010743 2019/28 voor het plaatsen van
een reclamepaneel, Vierkeerstraat 5D, 8551 Heestert.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019017256 - 2019/41 voor het uitvoeren van
gevelwerken, Helkijnstraat 35 8554 Sint-Denijs.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2018065813 - 2018/431 voor het bouwen van
een appartementsgebouw, Transfostraat 8550 Zwevegem

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2018125538 - 2018/371 voor het verkavelen
van gronden, James Ensorplein - Constant Permekestraat, 8550 Zwevegem.

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

Bekendmaking webtoepassing op datum van 26 april 2019

Onderwerp

9. - Gunning omleidingsweg IMOG - Trekweg Moen.

BESLUIT
Bespreking gunningsverslag en beslissing gunning omleidingsweg IMOG - Trekweg Moen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit n.a.v. Kwaremontloop en
vlottenrock op 11 mei 2019 in en om JH De Harp, Otegemstraat te 8550
Zwevegem (muz1002).

BESLUIT
het college beslist om de muziekvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Meifeesten op 3-4-5 mei 2019 in
OC Kappaert, Stedestraat 39, 8550 Zwevegem (muz1003-2019).

BESLUIT
het college beslist om de muziekvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Schrapping uit leegstandregister: Brouwerijstraat 4 te 8553 Otegem.

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

13. - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van renovatie - en
herinrichtingswerken Transfo Zwevegem: deel A: restauratie machinezaal en
ketelhuizen.
- Fase 4: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen - deel staalwerken RD VI.
- Fase 5: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen - deel glaswerken en
glasreinigingsinstallatie - RD VII.
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BESLUIT
Het college keurt de eindafrekening goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het vernieuwen
van dakdichting in gemeenteschool Ter Winckele Zwevegem.

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

15. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het bijplaatsen
van verwarmingselementen in auditieruimte DKO / colorguard in OC De Brug
Zwevegem.

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

16. - Goedkeuring gunning voor de regeneratie van voetbalvelden te Zwevegem
voor het dienstjaar 2019.

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

17. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het
collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor
afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 3).

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

18. - Goedkeuring opdracht voor de uitbreiding voor aftakking van de waterleiding
naar Bellegemstraat 25 in Zwevegem.
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BESLUIT
Het college keurt de opdracht goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Ambtshalve schrapping 493-73.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8551 Heestert, van ambtswege te
schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Toekennen bijzetting 293-76.

BESLUIT
Het college kent de bijzetting toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Toekennen bijzetting 183-67.

BESLUIT
Het college kent de bijzetting toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Toekennen grondvergunning 204-27.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Toekennen grondvergunning 217-26.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Toekennen grondvergunning 264-17.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Toekennen grondvergunning 299-14.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Toekennen grondvergunning 248-14.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Toekennen grondvergunning 291-40.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Toekennen grondvergunning 299-47.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Toekennen grondvergunning 231-36.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Hernieuwen bestaande grondvergunning aan 417-18.

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Hernieuwen bestaande grondvergunning aan 267-62.

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Saldo bijzondere toelage Cyclocross 2019.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag tot het verkrijgen van het saldo van de bijzondere toelage goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Weigering van een arbeidsongeval in de groendienst.

BESLUIT
Het college beslist om het ongeval niet te erkennen als arbeidsongeval.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Bestellingen.

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

35. - Mandaten.

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

36. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2019 1° kwartaal.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2019 - 1° kwartaal - werd
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Ambtshalve vaststelling van de belasting op reclamedrukwerk via betekening
per aangetekend schrijven ingevolge niet-tijdige, onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte - aanslagjaar 2019 - 1° kwartaal.

BESLUIT
Het college betekent aan de belastingplichtigen opgenomen in het proefkohier, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure omschreven in artikel 6, de elementen
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van
de belasting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Toegang kadaster digitaal omgevingsloket.

BESLUIT
Het college beslist om een toegang aan te maken in het Omgevingsloket voor de voorgestelde federale
ambtenaren van de administratie van het kadaster.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Bijdragen brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012:
Kennisname vernietigingsarrest Raad van State
Beslissing tot uitbreiding van de vordering tot terugbetaling van de betwiste
bijdragen voor de jaren 2006-2010 en verbod voor afnames voor de jaren 2006 2012.
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BESLUIT
Het college neemt kennis van het vernietigingsarrest van de Raad van State, en beslist de vordering
voor het Hof van Beroep in dit licht uit te breiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Reiniging en herstelling atletiekpiste en levering en plaatsing van een
discuskooi - Perceel 1. Reiniging en herstelling atletiekpiste. - Niet-gunning
opdracht.

BESLUIT
De opdracht tot ‘reiniging en herstelling atletiekpiste en levering en plaatsing van een discuskooi –
Perceel 1. Reiniging en herstelling atletiekpiste’ wordt niet gegund. De opdracht kan door de
inschrijvers niet binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn uitgevoerd worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters.

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

42. - Bespreking en bevestiging vertegenwoordiging van het ontwerp
landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het schrijven en bevestigt de vertegenwoordiging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

43. - Bespreking pilootproject participatie met en door gemeenteraden.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om int stappen in het pilootproject.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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