BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 16 JULI 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Raf Deprez, schepen, afwezig voor agendapunt 29;
Marc Claeys, schepen, afwezig voor agendapunt 42.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 9 juli 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren omgevingsvergunning 2019064486 - 2019/170 voor het bouwen van
18 tuinbergingen, Deerlijkstraat 8550 Zwevegem

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

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019053586 - 20196/141 voor het verbouwen
en uitbreiden woning, Salembierstraat 12 8550 Zwevegem

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019048544 - 2019/118 voor het plaatsen
van een omheining in collstrop, Kapellestraat 12 te 8552 Moen.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019050822 - 2019/133 voor renoveren van
woning, Sint-Arnoutstraat 10, 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019056413 - 2019/148 voor het plaatsen van
een veranda, Eikenlaan 32, 8553 Otegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019068317 - 2019/179 voor het vervangen
van de ramen, Kouterstraat 91A, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019067528 - 2019/182 voor het plaatsen van
een overkapping, Kouterstraat 73, 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019063588 - 2019/163 voor het plaatsen van
een reclamezuil, Esserstraat 26, 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019061846 - 2019/172 voor verbouwen van
een woning en aanbouwen van een annex na afbraak bestaande veranda,
Acacialaan 45, 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019056844 - 2019/173 voor uitbreiden
woning - slopen berging, Zwevegemstraat 162, 8553 Otegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019065305 - 2019/168 voor aanleg van een
voetbalveld in kunstgras, Scheldestraat, 8553 Otegem.

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

13. - Verlenen omgevingsvergunning 2019088326 2019/228 voor een tijdelijke
bronbemaling voor het plaatsen van een kelder, gelegen Kooigemstraat 31, 8554
Sint-Denijs.

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2019059293 - 2019/159 voor het plaatsen
van een haag en leihaag, Hinnestraat 22B 8550 Zwevegem.

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

15. - Afleveren omgevingsvergunning 2019038345 - 2019/106 voor verbouwen van
een eengezinswoning tot kantoor met appartement + het rooien van struiken en
bomen, Gauwelstraat 25, 8551 Heestert.

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

16. - Afleveren omgevingsvergunning 2019056450 - 2019/152 voor renovatie
gezinswoning, Blokellestraat 85, 8550 Zwevegem.

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

17. - Afleveren omgevingsvergunning 2019036867 - 2019/128 voor bouwen van
een meergezinswoning, Albertstraat 10-12, 8550 Zwevegem.

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

18. - Afleveren omgevingsvergunning 2019046469 - 2019/142 voor verbouwing
appartement tot studio's L.O.I., Otegemstraat 71, 8550 Zwevegem.

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

19. - Afleveren omgevingsvergunning 2018030458 - 2019/112 voor bouwen van
woongebouw met 13 kamers en een polyvalente ruimte, Ierlandlaan 1-3-5-7, 8550
Zwevegem.

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

20. - Afleveren omgevingsvergunning 2019027794 - 2019/68 voor bouwen van een
eengezinswoning met bijgebouw, Kooigemstraat 31, 8554 Sint-Denijs.

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

21. - Afleveren omgevingsvergunning 2019065984 - 2019/167 voor aanleg van
verharding rond de woning en de oprit, Paardenbloemstraat 2, 8550 Zwevegem.

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

22. - Verlenen van een omgevingsvergunning 2019049839 - 2019/122 voor
verkavelen van gronden, Populierenlaan 6, Heestertstraat 6-6A, 8553 Otegem.

BESLUIT
De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Hoevefeesten op 31 augustus
2019 in de loods Depraetere, Spichtestraat 8, 8551 Heestert (ref. muz1027-2019).

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

24. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Straatfeest De Molenaarsvrienden
op 31 augustus 2019 in open lucht t.h.v. straateinde Molenaarsstraat. (ref.10232019).

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

25. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Barbe d'Or run op 31 augustus
2019 in open lucht aan OC De Spoele en in/rond de straten van het parcours in
Otegem. (ref. 1022-2019).

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

26. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Buurfeest Finlandlaan op 17
augustus 2019 in open lucht gelegen Finlandlaan (ref.muz 1021-2019).

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

27. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: 75-jarig jubileum Koninklijke
Harmonie De Verenigde Vrienden Sint-Denijs op 31 augustus 2019 in OC Ter
Streye (ref. muz1025-2019).

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

28. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: BBQ KFC Moen op 17 augustus
2019 in zaal TAP, Stationsstraat 2, 8552 Moen (ref. muz1026-2019).

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

29. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Ommegang Heestert op 15 en 16
augustus 2019 in openlucht en in een tent op het Kerkhofplein, 8551 Heestert (ref.
1027-2019).

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

30. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Voltage festival op 10 en 11
augustus 2019 in en om de Transfosite (ref. 1028-2019.

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

31. - Toekennen gemeentelijke verbeteringspremie 2e kwartaal 2019.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke verbeteringspremie toe voor het 2e kwartaal van 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 2e kwartaal 2019.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 2e kwartaal van 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 2e kwartaal 2019.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 2e kwartaal van 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Goedkeuring scopingsnota RUP Transfo

Bekendmaking webtoepassing op datum van 19 juli 2019

BESLUIT
et college van burgemeester en schepenen keurt de geactualiseerde procesnota en de scopingsnota
goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

35. - Goedkeuring voorontwerp RUP Transfo.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan het voorontwerp RUP en
geactualiseerde procesnota van het gemeentelijk RUP nr.8.2 Transfo – Herziening A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Verlenging externe ondersteuning dienst W&L.

BESLUIT
In afwezigheid van de gemeentelijke omgevingsambtenaar Annelies Vanhaelemeersch wordt de dienst
tijdelijk ondersteunt door een extern expert en deskundige.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Goedkeuren Politieverordening Kermis Zwevegem op 6,7 en 8 september
2019.

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

38. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van
wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Moense Beekstraat in Moen.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren
van wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Moense Beekstraat in Moen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het
collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor
afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 6).
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BESLUIT
Het college keurt de subsidies goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het verwijderen
van vervallen grafzerken en aanplanten vrijgekomen concessies op begraafplaats
Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het verwijderen
van vervallen grafzerken en aanplanten vrijgekomen concessies op begraafplaats Sint-Denijs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Goedkeuring opdracht voor het aanpassen van het distributienet van de
waterleiding in de Elf Novemberstraat in Otegem.

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

42. - Actieplan armoede - opvolging en budget.

BESLUIT
Het college is akkoord met de opvolging en het budget betreffende het actieplan armoede.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

43. - Verzoek tot uitbetaling saldo bijzondere toelage 'Het Grote Debat' op 9 mei
2019.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van het saldo goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

44. - Goedkeuren standplaats foorreiziger op ommegang Heestert.

BESLUIT
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Het college beslist om de vergunning te verlengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

45. - Vacant verklaren van de functie expert woon- en leefomgeving met contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie expert woon- en leefomgeving wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

46. - Aanstellen van twee assistenten kinderopvang met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt twee assistenten kinderopvang aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

47. - Aanstellen van 2 beambten schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt 2 beambten schoonmaak aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

48. - Weigering van een arbeidsongeval in de schoonmaak.

BESLUIT
Het college weigert de erkenning van het ongeval als een arbeidsongeval.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

49. - Bestellingen.

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

50. - Mandaten.

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

51. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2019 2° kwartaal.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2019 - 2° kwartaal - werd
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 84
kohierartikels en een bedrag van 49.106,58 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

52. - Ambtshalve vaststelling van de belasting op reclamedrukwerk via betekening
per aangetekend schrijven ingevolge niet-tijdige, onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte - aanslagjaar 2019 - 2° kwartaal.

BESLUIT
Het college betekent aan de belastingplichtigen opgenomen in het proefkohier, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure omschreven in artikel 6, de elementen
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van
de belasting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

53. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2019 5° deel.

BESLUIT
Onderhavig 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
werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 1
kohierartikel en een bedrag van 248,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bekendmaking webtoepassing op datum van 19 juli 2019

Onderwerp

54. - Kennisname programma Kermis Zwevegem.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het programma Kermis Zwevegem 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

55. - 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

56. - Kennisname stopzetting overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling
van een dienstvoertuig voor privégebruik.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de stopzetting van de overeenkomst betreffende de
terbeschikkingstelling van een dienstvoertuig voor privégebruik aan het diensthoofd groen & wegen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

57. - Kennisname van het goedgekeurd verslag comité preventie en bescherming
op het werk.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het goedgekeurd verslag comité preventie en bescherming op het werk
van 8 mei 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

58. - Kennisname verslag AV De Watergroep.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van De Watergroep van 7 juni
2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 19 juli 2019

Onderwerp

59. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Eigen Haard.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Eigen Haard in zitting van 4 juli
2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

60. - Kennisname verslag Algemene Vergadering Leiedal van 28 mei 2019.

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

61. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 14 juni 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

62. - Kennisname overzicht van de verlofdagen en pedagogische studiedagen van
het gemeentelijk, vrij en gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

63. - Bespreking voorstel tot aanduiding vertegenwoordiging in het projectcomité
windmolenlandschap Moen.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen duidt dhr. burgemeester Marc Doutreluingne en dhr.
schepen Raf Deprez aan om als waarnemer te participeren in het projectcomité Windmolenlandschap
Moen.
Opdracht aan de dienst woon- en leefomgeving om in die zin te antwoorden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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