BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 4 JUNI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Onderwerp

Kristof Vromant, schepen

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de zitting van 28 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Verlenen advies voor een definitieve milieuvergunning klasse 1 gelegen
Moenkouterstraat 5, 8552 Moen (ref. 295-1-2017 prov. 34042/117/1/A/6).

BESLUIT
Het college verleent een gunstig advies voor een definitieve milieuvergunning klasse 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden
(fase 3), gelegen aan de Avelgemstraat te 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019017248 - 2019/34 voor het bouwen van
een veranda (regularisatie), Nijverheidslaan 46 te 8552 MOEN.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019016332 - 2019/36 voor het bouwen van
een carport, Zwedenlaan 9, 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019036928 - 2019/96 voor verbouwen en
uitbreiden van een kantoorgebouw op een bestaande loods.

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

7. - Verlenen omgevingsvergunning 2018152214 - 2019/46 voor het bouwen van
een garage met kantoren en toonzaal gelegen Pluim 23, 8550 Zwevegem.

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

8. - Verlenen omgevingsvergunning 2019065622 - 2019/165 voor een
bronbemaling gelegen Wulfsbergstraat 28, 8550 Zwevegem.

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

9. - Verlenen omgevingsvergunning 2019066393 - 2019/75 voor een bronbemaling
en stroomgroepen gelegen Slijpbeek.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019002142 - 2019/43 voor het bouwen van
een eengezinswoning met bijgebouwen na afbraak bestaande bebouwing, 't
Laatste Oortje 11 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019028026 - 2019/104 voor het
heroriënteren inbuizing gracht om inrijden te verbeteren, Tiegemstraat 8553
Otegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019043867 - 2019/114 voor het vellen van
bomen, Beekstraat 56, 8550 Zwevegem.

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

13. - Afleveren omgevingsvergunning 2019040124 - 2019/103 voor het vellen van
bomen, Kanteinstraat 1 8554 Sint-Denijs.

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2019027304 - 2019/101 voor het afbreken
en herbouwen van 2 woningen, Outrijvestraat 13-15 8551 Heestert.

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

15. - Afleveren omgevingsvergunning 2019049399 - 2019/132 voor het bouwen
van 3 woningen, Kannootdries 44 A-B-C 8554 Sint-Denijs.

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

16. - Afleveren omgevingsvergunning 2018154351 - 2019/111 voor het verbouwen
van een woning, Sint-Denijsplaats 6 8554 Sint-Denijs.

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

17. - Afleveren omgevingsvergunning 2019017857 - 2019/45 voor het bouwen van
een carport/berging, Blauwvoetstraat 24 8553 Otegem.

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

18. - Afleveren omgevingsvergunning 2019044617 - 2019/110 voor het verbouwen
van een woning, Avelgemstraat 136 8550 Zwevegem

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

19. - Weigering van een omgevingsvergunning 2019144639 - 2019/115 voor
regularisatie hoogte verkoopserres, Stedestraat 1, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
De omgevingsvergunning wordt geweigerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit 'Ommegang Sint-denijs' op 14, 15,
16 juni 2019 in open lucht rondom de kerk (ref. muz 1014-2019).

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

21. - Verzoek van Leiedal om toelating tot het webloket gemeenten (bodemloket).

BESLUIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Goedkeuren politieverordening Ommegang Sint-Denijs op 14, 15 en 16 juni.

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

23. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd OVWF Zwevegem op 28 juli
2019.

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

24. - Ambtshalve schrapping 376-40.

BESLUIT
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Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8554 Sint-Denijs, van ambtswege te
schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 09/2019.

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

26. - Goedkeuring hernieuwing onderhoudscontract koeling in serverruimte
gemeentepunt.

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van het onderhoudscontract voor de koeling van de serverruimte in
het Gemeentepunt goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Principiële goedkeuring subsidie gevelrenovatie Nicolas Laridon.

BESLUIT
Het college keurt de toekenning van de subsidie principieel goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Verlengen statutair dienstverband van de bestuurssecretaris - expert
projectwerking.

BESLUIT
Het college beslist om het statutair dienstverband van de bestuurssecretaris - expert projectwerking te
verlengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Vergoeden prestaties buiten het uurrooster van de technisch assistenten
kinderopvang - schooljaar 2018-2019 - deel 1.
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BESLUIT
De prestaties buiten het uurrooster van een aantal technisch assistenten kinderopvang worden
vergoed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Bestellingen.

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

31. - Mandaten.

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

32. - Gunning van de opdracht voor het bereiden en leveren van duurzame en
gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst 2019-2022.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het bereiden en leveren van
duurzame maaltijden aan basisscholen en jeugddienst, 2019-2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Gunning van de opdracht fietslease 2019-2023.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht te gunnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Goedkeuring overeenkomst voor de toelating tot het innemen van openbaar
domein voor het plaatsen van een terras.

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

35. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 23 mei 2019.

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

36. - Kennisname en bespreking verslag dorpsraad Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de dorpsraad Moen en bespreekt de vragen van de
inwoners.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Kennisname en bespreking dorpsraad Otegem.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de dorpsraad Otegem en bespreekt de vragen van de
inwoners.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Kennisname inhoud Infopunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende
uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Kennisname verslag DOGOZ van 8 en 22 mei 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag DOGOZ van 8 en 22 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Kennisname van het jaarverslag 2018 overtredingen GAS.
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BESLUIT
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 overtredingen GAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Imog.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IMOG in zitting van 16 april
2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

42. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Leiedal van 10 mei 2019.

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

43. - Voorstel deelname aan testkaravaan 2.0 - Doelgroep KMO.

BESLUIT
Het college beslist voorlopig niet in te gaan op dit voorstel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia - regeling werkzaamheden CBS.

BESLUIT
Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van dinsdag 18 juni 2019 tot en met
donderdag 20 juni 2019 en van donderdag 27 juni 2019 tot en met maandag 1 juli 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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