BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 6 MEI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Eliane Spincemaille, schepen, verontschuldigd bij aanvang van de zitting tot voor
behandeling van agendapunt 8.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 30 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Verlenen voorwaardelijk gunstig advies voor de aanvraag
omgevingsvergunning 2018139501 - 2019/97 voor hernieuwing en verandering
van de exploitatie, gelegen Blokellestraat 113a, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Voorwaardelijk gunstig advies wordt verleend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019024975 - 2019/62 voor het dichtmetselen
van raam in zijgevel, Kappaertstraat 9 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019032029 - 2019/80 voor de afbraak van
een tuinhuis - nieuwbouw van een tuinkamer, Charles Decockstraat 19 8551
Heestert.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019019641 - 2019/49 voor het regulariseren
van een aanbouw, Kortrijkstraat 146 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019012865 - 2019/51 voor het bouwen van
een eengezinswoning, Elzenstraat (lot 1) 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019013132 - 2019/61 voor het verbouwen
en uitbreiden van een alleenstaande woning en slopen bijgebouw, Otegemstraat
427 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019027216 - 2019/71 voor het bouwen van
een eengezinswoning, Koffiestraat 16, 8554 Sint-Denijs.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019003236 - 2019/005 voor het verplaatsen
van een tuinhuis en terrasoverkapping, Maurice Decraenestraat 10, 8553 Otegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019008856 - 2019/18 voor een regularisatie
veranda, Duitslandlaan 10 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019027710 - 2019/82 voor het renoveren
van een gedeelte van de woning, Guido Gezellestraat 12, 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019004222 - 2019/10 voor het uitbreiden
van bestaande woning en oprichten van garage na sloop, Drielindenstraat 5 8554
St.-Denijs.

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

13. - Afleveren omgevingsvergunning 2019006985 - 2019/50 voor het verbouwen
van handelszaak met winkelruimte.

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2019024647 - 2019/57 voor de aanleg van
een houten tuinpad en grind verharding, Kanaalstraat 2, 8550 Zwevegem.

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

15. - Afleveren omgevingsvergunning 2019023571 - 2019/55 voor afbraak +
nieuwbouw gezinswoning met aansluitende carport + bronbemaling,
Koutermanstraat 17, 8550 Zwevegem.

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

16. - Verlenen toelating voor de activiteit: Grote prijs Marcel Kint op 26 mei 2019.

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

17. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Verjaardagsfeest op vrijdag 28
juni 2019 in OC De Spoele (ref. muz1009-2019).

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

18. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Schoolfeest Twinckeling op 15
juni 2019 (muz 1007-2019).

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

19. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Trottinettekoers op zondag 23
juni 2019 in het centrum van Moen (muz 1006-2019).

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

20. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Ommegang Otegem op 31 mei
2019 tem 2 juni 2019 in open lucht op Valckes Plein en in OC De Spoele (muz
1008-2019).

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

21. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Oldtimertreffen en berenworp in
open lucht aan het kerkplein Otegem op 30 juni 2019 (ref. muz101-2019).

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

22. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit 'Bikers 4 Ubuntu' op 30 juni 2019
in Café@TheFinish, Otegemstraat 144b, 8550 Zwevegem (ref. muz1011-2019).

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

23. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit 90-jarig bestaan 't Vlinderke op 29
en 30 juni 2019 in open lucht, Blokkestraat 29b, 8550 Zwevegem (muz1012-2019).

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

24. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van
renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo RDVI: Beschermen van de
bestaande gevels van de ketelhuizen, deel staalwerken. RDVII: Beschermen van de
bestaande gevels van de ketelhuizen, deel glaswerken.

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

25. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het
collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor
afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 4).

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

26. - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan
wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2017 Kouterwijk.

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

27. - Aanvraag bijzondere toelage Barok meets folk.

BESLUIT
Het college kent de bijzondere toelage toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker personeel met
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

BESLUIT
De functie administratief medewerker personeel wordt vacant verklaard met arbeidsovereenkomst
bepaalde duur.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Ontslag wegens pensionering van een assistent wegen.

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

30. - Aanstellen van een administratief medewerker personeel met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt een administratief medewerker personeel aan met een arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Toekenning premie gevelrenovatie.

BESLUIT
Het college kent de premie voor de gevelrenovatie toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Toekennen premie buurtwinkel Chris Ottevaere.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van de premie goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - aanslagjaar 2018.

BESLUIT
Het college behandelt het bezwaarschrift omtrent de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of
woningen die opgenomen zijn in het register leegstand - aanslagjaar 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Kennisname programma Ommegang Otegem.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het programma Ommegang Otegem 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Kennisname verslag overlegcomité S&R.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag d.d. 24 april 2019 van het overlegcomité S&R Zwevegem
betreffende Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Kennisname verslag evenementencel.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag evenementencel van 16 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Kennisname ere-protocol 2019.

BESLUIT
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Het college neemt kennis van het overzicht ere-protocol 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 22 maart 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Kennisname notulen BAV Gaselwest van 25 maart 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Gaselwest in
zitting van 25 maart 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

42. - Kennisname verslag raad van bestuur Toerisme Leiestreek van 4 april 2019.

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

43. - Kennisname notulen kerkfabriek Sint-Eligius Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van 12 februari en 9 april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

44. - 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. 8
april 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

45. - Bespreking nutsvoorzieningen Millenniumpark Moen, inclusief offerte Fluvius.
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BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om in het Millenniumpark te Moen
een permanente foorkast te plaatsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

46. - Bespreking camping Transfo zomer 2019 - aanvraag subsidie.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen subsidie toe te kennen, gelet op het
kosteloos karakter voor het gebruik van het terrein en de betaling van de energiekost door de
gemeente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia - regeling werkzaamheden CBS.

BESLUIT
Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van dinsdag 7 januari 2019 tot en met vrijdag
10 mei 2019.
Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt dhr. burgemeester gedurende zijn
tijdelijke afwezigheid vervangen door eerste schepen Eliane Spincemaille, die tijdens deze periode
instaat voor de ondertekening van de briefwisseling en de notulen van het college van burgemeester
en schepenen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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