BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 28 MEI 2019
Aanwezig:

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

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 21 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname van de beslissing van deputatie inzake bouwberoep.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen inzake
het bouwberoep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem
met betrekking tot een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een veranda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Kennisname melding 2019045368 - 2019/151 voor het mechanisch behandelen
en vervaardigen van materialen uit hout.

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

4. - Advies omgevingsvergunningsaanvraag 2019036703 - 2019/129 voor het
wijzigen en uitbreiden van de exploitatie gelegen Moenkouterstraat 16, 8552
Moen.

BESLUIT
Het college verleent gunstig advies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Advies omgevingsvergunningsaanvraag 2019028942 - 2019/164 voor het
plaatsen van een regenwaterbassin, Beerbosstraat 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college verleent gunstig advies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Advies omgevingsvergunningsaanvraag 2018145679 - 2019/157 voor de
actualisatie van een vergunning gelegen Stampkotstraat 26 - Vierkeerstraat 164,
8551 Heestert.

BESLUIT
Het college verleent gunstig advies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019029234 - 2019/92 voor het verbouwen
van een eengezinswoning, Banhoutstraat 4 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019011910 - 2019/35 voor het bouwen van
een bijgebouw na afbraak van bestaande bijgebouwen, Veldstraat 4, 8553
Otegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2018144711 - 2019/39 voor het bouwen van
een meergezinswoning met totaal 6 appartementen , 9 garages en fietsenstalling,
Kasteelstraat 27 8550 Zwevegem.

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

10. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het uitvoeren van
groenonderhoud op wijk Kappaert in Zwevegem voor dienstjaren 2019-2020-2021.

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

11. - Afsluitnamiddag in het kader van warme scholen 30 juni 2019.

BESLUIT
Het college beslist de pensioenviering van de personeelsleden die in 2018 2019 met pensioen gaan te
organiseren en te betalen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Gemeentelijke belasting bak-, braad- of frituuruitbatingen - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de bak-, braad- of frituuruitbatingen werd door
het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 4 kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Gemeentelijke belasting ambulante handel - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op ambulante handel werd door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 3 kohierartikels.
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Onderwerp

14. - Gemeentelijke belasting op nachtwinkels - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op nachtwinkels werd door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 2 kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Gemeentelijke belasting drijfkracht - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) werd door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 1 kohierartikel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Belasting verhuur voertuig met bestuurder - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de belastingen op taxivergunning en verhuur voertuig met bestuurder werd
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 4
kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Viseren en uitvoerbaar verklaren lijst dwangbevelen.

BESLUIT
De lijst met dwangbevelen, bestaande uit 44 dossiers voor in totaal 4.795,60 euro aan
schuldvorderingen, met nummers van 2019/1 tot en met 2019/44 wordt geviseerd en uitvoerbaar
verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Gunning van de overheidsopdracht verstrekken van een lening aan gemeente
Zwevegem.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 mei 2019. Deze
opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde KBC, tegen een marge van
52,10 basispunten.
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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. - Kennisname financieel rapport GEM kwartaal 1-2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het financieel rapport gemeente kwartaal 1-2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Kennisname notulen Raad van Bestuur Gaselwest van 15 en 25 maart 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 15 en
25 maart 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Vraag tot ondertekening charter werftransport.

BESLUIT
Het college beslist het charter niet te ondertekenen omdat dit enerzijds een hypotheek legt op de
activiteiten van een aantal bedrijven en anderzijds omdat de dienst openbare werken altijd in overleg
gaat met aannemers die op ons grondgebied werken uitvoeren en met hen de mogelijke knelpunten
bespreekt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

24. - Bespreking vraag overdracht uren openbaar ondersteuningsnetwerk WestVlaanderen naar Ondersteuningsnetwerk Zuid.

BESLUIT
Het college wenst de huidige situatie te behouden en geeft opdracht aan de dienst onderwijs om in die
zin te antwoorden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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