BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 11 JUNI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Onderwerp

Marc Claeys, schepen

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 4 juni 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 24 juni 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Aktename van de melding betreffende omgevingsvergunning 2019065943 voor
het stallen van voertuigen, gelegen Bossuitstraat 83, 8552 Moen.

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

4. - Intrekking omgevingsvergunning 2019035436 - 2019/90 voor het bouwen van
een garage - bergruimte, Kouterstraat 69, 8550 Zwevegem.
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BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning 2019035436 - 2019/90 voor het bouwen van een
garage - bergruimte, Kouterstraat 69, 8550 Zwevegem in te trekken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Regularisatie van de omgevingsvergunning OMV_2018069541 verleend op 22
januari 2019 voor de exploitatie gelegen Blokellestraat 121, 8552 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de regularisatie van de omgevingsvergunning goed te keuren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019038329 - 2019/102 voor het bouwen van
een bijgebouw en zwembad, Sportstraat 7 8552 Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019049881 - 2019/126 voor het bouwen van
een rijwoning en driegevelwoning, Kleine Lindestraat 16 en 17, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019025091 - 2019/64 voor het regulariseren
heroprichten woning, Beekstraat 33 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019012523 - 2019/65 voor het aanpassen
van bestaande woning in een bestaande loods, in tweede bouwlijn achter de
Koutermanstraat en Bellegemstraat, 8550 Zwevegem.
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BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Advies inzake scoping PR-MER 3184 - Imog.

BESLUIT
Het college verleent een gunstig advies m.b.t. PR_MER ‘project Realisatie beheersplan geïntegreerd
afvalbehandelingscentrum te Zwevegem’ onder de vermelde voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Beslissing tot invoering van het diftar-systeem en tot intergemeentelijke
samenwerking met de intercommunale IMOG voor de uitbating van het
recyclagepark.

BESLUIT
Het college beslist om het diftar-systeem in te voeren en kiest voor intergemeentelijke samenwerking
met de intercommunale IMOG voor de uitbating van het recyclagepark.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent kinderopvang.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature assistent kinderopvang wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature beambte schoonmaak.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature beambte schoonmaak wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature assistent wegen wordt afgesloten.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Gemeentelijke belasting masten en pylonen - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 10 kohierartikels en een bedrag
van 325.000,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2019 - 1° kwartaal - wordt
ambtshalve door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
voor
1 kohierartikel en een bedrag van 203,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Algemene gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
Het belastingkohier van de algemene gemeentelijke milieubelasting wordt door het college vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard voor 10.269 kohierartikels en een bedrag van 733.000,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Bestellingen.

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

19. - Mandaten.

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

20. - Kennisname verslag overlegcomité S&R.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag d.d. 29 mei 2019 van het overlegcomité S&R Zwevegem
betreffende Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand mei
2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Kennisname notulen kerkraad Sint-Amandus van 6 mei 2019.

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

23. - Kennisname notulen RBC Gaselwest West van 25 maart en 2 april 2019.

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

24. - Kennisname notulen RBC Gaselwest Oost van 19 februari, 25 maart en 2 april
2019.

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

25. - Kennisname proces verbaal algemene vergadering IMOG van 21 mei 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het proces verbaal van de algemene vergadering van IMOG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Bespreking communicatieplan resultaten De Grote Bevragingsronde.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het rapport van CitizenLab betreffende de resultaten van de Grote
Bevragingsronde en verklaart zich akkoord met voorgelegd communicatieplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Vervanging leerkracht piano.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vervanging van de pianolerares op zich te
nemen gedurende de laatste drie weken van schooljaar 2018-2019 voor 9 uur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Klacht weigering toekenning gevelrenovatiesubsidie.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief d.d. 4 juni 2019 van het
Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende klacht tegen de beslissing van het schepencollege d.d. 30
april 2019 houdende weigering toekenning gevelrenovatiesubsidie.
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst lokale economie om de
opgevraagde documenten over te maken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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