BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 30 APRIL 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Isabelle Degezelle, dd. secretaris;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;
Isabelle Degezelle, schepen voor agendapunt 11

Afwezig:

Onderwerp

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 11

1. - Hoorzitting bezwaarschrift inzake leegstand.

BESLUIT
Het proces-verbaal wordt ter zitting opgemaakt en ondertekend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 23 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Advies voor een omgevingsvergunning OMV_2019002437 2019/91 voor het
bouwen van een loods, nieuwe verharding en opslag kunstmeststoffen gelegen
Kooigemstraat 69a, 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college geeft een advies voor de betreffende omgevingsvergunning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019001072 - 2018/1 voor het bouwen van
een carport, De Vlaminck 50, 8551 Heestert.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019007165 - 2019/11 voor het bouwen van
een tuinhuis, Paardenbloemstraat 40, 8550 Zwevegem.

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

6. - Beleidsplan Ruimte.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Zwevegem en een sectoraal RUP
Zonevreemde Bedrijven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Toewijzingsproces bedrijventerrein Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag ‘Overlegmoment toebedelingsproces
bedrijventerreinen’ van 28 maart 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Barok meets Folk op zaterdag 11
mei 2019 in zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 8550 Zwevegem (muz1004-2019).

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

9. - Voorstel toetreding tot intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijs.
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BESLUIT
Voorstel toetreding tot intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor het huren van
kerstverlichting in Zwevegem voor dienstjaar 2019 -2020 - 2021.

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

11. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 07/2019.

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

12. - Goedkeuring addendum bij de overeenkomst voor de uitvoering van een
studieopdracht voor het ontwerpen en het realiseren van het Lettenhofpark in
Zwevegem-Knokke.

BESLUIT
Het college keurt het addendum goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring opdracht voor het uitvoeren van groenonderhoud van het
openbaar domein omgeving bedrijventerrein De Blokken Zwevegem voor periode
2019-2020 met goedkeuring van aandeel gemeente Zwevegem en lijst van aan te
schrijven aannemers.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht, het aandeel en de lijst van aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring lijst 2 van aan te schrijven aannemers voor het uitvoeren van
groenonderhoud op wijk Kappaert in Zwevegem voor dienstjaren 2019-2020-2021.
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BESLUIT
Het college keurt de 2e lijst van aan te schrijven aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekenning toelagen ontwikkelingssamenwerking (1ste deel).

BESLUIT
Het college kent de toelagen ontwikkelingssamenwerking toe, in overeenstemming met het
subsidiereglement projecten in het zuiden. Elke aanvraag werd gestaafd met een aanvraagformulier
met toelichting over het betreffende project. De aanvragen werden ook uitgebreid besproken binnen
de werkgroep projecten van de Noord-Zuidadviesraad op 23 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Aanstellen van een administratief medewerker burger, een administratief
medewerker samenleving en een administratief medewerker GIS & Mobiliteit met
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt een administratief medewerker burger, een administratief medewerker samenleving
en een administratief medewerker GIS & Mobiliteit aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Weigering toekenning gevelrenovatiesubsidie aan Dageraad Vereecke Yellow
Sky.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag voor uitbetaling gevelrenovatie aan Dageraad Vereecke af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Budgethouderschap - delegatie aan clusterverantwoordelijken.

BESLUIT
Het college delegeert budgethouderschap inzake bestelbon (= 10.000,00 euro) aan de
clusterverantwoordelijken. Een register van bestelbonnen wordt wekelijks ter rapportering voorgelegd
aan het college.
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Onderwerp

19. - Bestellingen.

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

20. - Mandaten.

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

21. - Verstrekken van een lening aan gemeente Zwevegem - goedkeuring
opdrachtdocumenten.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de opdrachtdocumenten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Kennisname programma Ommegang Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het programma Ommegang Moen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Bespreking BW 2019-1 OCMW.

BESLUIT
Het schepencollege bespreekt de documenten met betrekking tot budgetwijziging 2019-1 OCMW.
Het financieel evenwicht wordt behaald.
Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan de voorgelegde documenten
met betrekking tot budgetwijziging 2019-1 OCMW, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
OCMW-raad in zitting van 27 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Bespreking BW 2019-1 gemeente.
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BESLUIT
Het schepencollege bespreekt de documenten met betrekking tot budgetwijziging 2019-1 gemeente.
Het financieel evenwicht wordt behaald.
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de financieel directeur om dit dossier
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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