BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 21 MEI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Onderwerp

Isabelle Degezelle, schepen

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 14 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 27 mei 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. - Goedkeuring voorontwerp en procesnota RUP De Geit.

BESLUIT
Het college keurt het voorontwerp en de procesnota RUP De Geit goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep.
Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2019

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing van deputatie in verband met het bouwberoep.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Aktename melding 2019057125 - 2019/150 voor een propaangastank.

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

6. - Aktename melding 2019060064 - 2019/158 voor het maken van 2 ramen in de
achtergevel, Twee Molenstraat 19 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019004533 - 2019/27 voor het aanleggen
van een parking, Blokellestraat 119A 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019038667 - 2019/100 voor een
functiewijziging van wonen naar garage/berging, Vierkeerstraat 72-74, 8550
Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019033198 - 2019/95 voor het verbouwen
van een woning, Oude Lettenhofstraat 14, 8550 Zwevegem.

BESLUIT

Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2019

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019024008 - 2019/72 voor het vervangen
van een bestaand tuinhuis, Vande Vennestraat 28 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019034823 - 2019/89 voor het bouwen van
een garage, Arteveldestraat 21 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019032528 - 2019/94 voor het verbouwen
van een eengezinswoning, Kapellestraat 26 8552 Moen.

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

13. - Afleveren omgevingsvergunning 2019037918 - 2019/98 voor het bouwen van
7 eengezinswoningen, Stedestraat te 8550 Zwevegem.

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2019031064 - 2019/84 voor het bouwen van
2 ééngezinswoningen, Poeldries 6 - 6A, 8552 Moen.

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

15. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Streekbierenfestival op 14 en 15
augustus 2019 in het centrum van Zwevegem (ref. muz1013-2019).

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

16. - Aanvraag parkeerplaats mindervalide.

BESLUIT
Het college keurt de aanleg van een parkeerplaats voor mindervaliden goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuren politieverordening ACV oldtimertreffen/berenworp op 30 juni
2019.

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

18. - Goedkeuren politieverordening omloop der 3 Provincies op 30 mei 2019.

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

19. - Goedkeuring politieverordening lokale wielerwedstrijd Otegem boven vzw op
1 juni 2019.

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

20. - Goedkeuring gunning voor het vervangen van het buitenschrijnwerk en de
zonnewering in de bibliotheek te Zwevegem.
Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2019

BESLUIT
Het college keurt de gunning voor het vervangen van het buitenschrijnwerk en de zonnewering in de
bibliotheek te Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Goedkeuring gunning voor de vernieuwing van de valkuil in het Sportpunt 1
te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de gunning voor de vernieuwing van de valkuil in het Sportpunt 1 te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 08/2019.

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

23. - Goedkeuring eindafrekening voor de heraanleg van voetpaden in de
gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2017.

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

24. - Gemeenschapscentrum Zwevegem: goedkeuring programmatie 2019-2020.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de programmatie 2019-2020 van het
Gemeenschapscentrum goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker woon- en
leefomgeving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2019

De functie administratief medewerker woon- en leefomgeving wordt vacant verklaard met
arbeidsovereenkomst bepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Aanstellen van een administratief medewerker woon- en leefomgeving met
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

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

27. - Aanstellen van een medewerker gebouwen & energie met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur via bevordering.

BESLUIT
Het college stelt een medewerker gebouwen & energie aan met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur via bevordering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Aanstellen van twee VTE medewerker gebouwenbeheer met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur via bevordering.

BESLUIT
Het college stelt twee VTE medewerker gebouwenbeheer aan met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur via bevordering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature assistent wegen.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature assistent wegen wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature beambte schoonmaak.

BESLUIT
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De selectiecommissie voor de vacature beambte schoonmaak wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature assistent kinderopvang.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature assistent kinderopvang wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Toekenning consolidatievergoeding aan slachtoffer arbeidsongeval onthaal.

BESLUIT
Het college beslist om een consolidatievergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid toe te kennen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bestellingen.

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

34. - Mandaten.

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

35. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2019 3° deel.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 3 kohierartikels en
een bedrag van 76,00 euro.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Busvervoer voor zwemlessen voor de basisscholen van de gemeente
Zwevegem en busvervoer op afroep 2019-2021. - Goedkeuring opdracht met
vaststellen wijze van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en lijst aan te schrijven dienstverleners voor het
busvervoer voor zwemlessen voor de basisscholen van de gemeente Zwevegem en busvervoer op
afroep 2019-2021. Deze opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020 ten behoeve van
de gemeentescholen te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze
van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en lijst aan te schrijven leveranciers tot het leveren
van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020 ten behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem.
Deze opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang
van de procedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Reiniging en herstelling atletiekpiste en levering en plaatsing van een
discuskooi - Perceel 2. Leveren en plaatsen van een discuskooi. - Gunning
opdracht.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van de opdracht tot het leveren en plaatsen van een
discuskooi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Kennisname van het jaarverslag 2018 FOD TWW.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 FOD TWW.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

40. - Kennisname jaarverslag arbeidsongevallen 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het jaarverslag arbeidsongevallen 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Kennisname arbeidsongevallen 25 oktober 2018 - 22 februari 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen periode 25 oktober 2018 - 22 februari 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

42. - Kennisname goedgekeurd verslag van het Comité Preventie en Bescherming
op het werk van 6 november 2018.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van het Comité Preventie en Bescherming op het werk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

43. - Kennisname notulen RBC Centrum Gaselwest van 25 februari, 25 maart en 2
april 2019.

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

44. - Vraag financiële en logistieke steun t.g.v. levensloop 2019.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om ook voor de editie Levensloop 2019 financiële
en logistieke steun te verlenen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

45. - Kennisname brief Febelauto vzw.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van 28 mei 2019

Het college verklaart zich akkoord met het voorstel van vzw Febelauto om de meest oude en
vervuilende dienstvoertuigen binnen het gemeentelijk wagenpark die periodiek vervangen worden door
milieuvriendelijke voertuigen, niet te verkopen maar te laten recycleren via een erkend centrum,
aangeduid door de gemeente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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