BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 18 SEPTEMBER 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Marc Desloovere, schepen verontschuldigd van agendapunt 20 tot einde zitting;
Marc Claeys, schepen.

Onderwerp

* - 14 uur - Kennismaking nieuwe medewerkers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 11 september 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 23 september 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019073176 - 2019/195 voor het vervangen
van ramen, Kreupelstraat 11 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019094967 - 2019/248 voor het bouwen van
een carport, Truweelstraat 7A 8551 Heestert.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019096230 - 2019/252 voor plaatsen van
een open overkapping ter bescherming van regen en wind, Oude Molenstraat 7,
8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019076267 - 2019/253 voor het bouwen van
4 eengezinswoningen, Garenstraat 20-26 te 8552 Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019076728 - 2019/200 voor het bouwen van
een bedrijfswoning, Vinkestraat 34 te 8554 Sint-Denijs.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019071452 - 2019/185 voor het bouwen van
bijgebouwen en verbouwen zonder functiewijziging, Berkenlaan 14 8550
Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019071824 - 2019/188 voor het bouwen van
bijgebouwen en bouwen van een garage, Kouterstraat 36 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 019101735 - 2019/277 voor de overname
van Sauna Garden, Ommegangstraat 15, 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019065092 - 2019/245 voor de restauratie,
uitbreiding en functiewijziging loods transfo, Transfostraat 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019089624 - 2019/250 voor de restauratie
van de watertoren en herbestemming naar uitkijktoren, Transfostraat 8550
Zwevegem.

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

13. - Afleveren van de omgevingsvergunning 2019065016 - 2019/171 voor wat
betreft IIOA en weigeren voor wat betreft stedenbouw, voor de exploitatie gelegen
Beerbosstraat 16, 8554 Sint-Denijs.

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

14. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Personeelsfeest op 20 september
2019 in en om Ubuntu, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem (ref. muz1044_2019).

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

15. - Verlenen positieve woontoets en kennisname verslag lokaal woonoverleg.

BESLUIT
Het college verleent een positieve lokale woontoets aan volgende projecten: Leanderhof CBO 2018 31 koopappartementen van Artes – Depret, en neemt kennis van de projecten die in de lokale
woontoets voorkwamen en van het verslag van het lokaal Woonoverleg dat doorging op maandag 2
september 2019 in het Gemeentepunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring aanvraag ondersteuning werkgroep 11.11.11.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag voor ondersteuning van de werkgroep 11.11.11 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aanvraag bijzondere toelage - optreden Jo Vally in organisatie van 'Otegemse
verenigingen voor het goede doel' op 21 december 2019.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage toe te kennen voor de organisatie van ‘optreden Jo Vally'
op 21 december 2019. Overeenkomstig artikel 6 §4 van het reglement voor het toekennen van een
bijzondere toelage wordt een voorschot van 50% uitbetaald. Het definitieve saldo van de toelage
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wordt pas toegekend na voorlegging van het evaluatieverslag en de financiële afrekening van het
evenement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Aanvraag bijzondere toelage organisatie 'Eendje voor Sander' benefietconcert t.v.v. het goede doel op 28 september 2019.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Aanstellen technisch beambte refter voor het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Een technisch beambte refter wordt aangesteld voor het schooljaar 2019-2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De zitting van het college van burgemeester en schepenen wordt geschorst om 16.04 uur en
wordt hernomen om 17.28 uur.
 Schepen Marc Desloovere is verontschuldigd vanaf agendapunt 20 tot einde van de zitting.
Onderwerp

20. - Uitbreiden prestatievolume van een administratief assistent
bestuursondersteuning staf ten belope van 2/38 met een arbeidsovereenkomst
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het prestatievolume van een administratief assistent bestuursondersteuning staf wordt uitgebreid met
2/38.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Regularisatie besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21
augustus 2019 betreffende aanstelling technisch beambten refter voor het
schooljaar 2019-2020 en de aanstelling van een aantal technisch beambten
schoonmaak met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college beslist om het besluit van 21 augustus 2019 te regulariseren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bekendmaking webtoepassing op datum van 20 september 2019

Onderwerp

22. - Verlengen statutair dienstverband van de bestuurssecretaris
cultuurbeleidscoördinator.

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

23. - Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen betreffende instap in
het raamcontract "leveren van schoonmaakmiddelen en -producten" van
Zorgbedrijf Antwerpen.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de opdracht voor instap raamcontract "leveren van
schoonmaakmiddelen en -producten" van Zorgbedrijf Antwerpen voor vier jaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Ondertekenen verklaring op eer over de eigen inbreng in het
intergemeentelijk samenwerkingsverband.

BESLUIT
Het college ondertekent de verklaring op eer over de eigen inbreng in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Bestellingen.

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

26. - Mandaten.

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

27. - Kennisname verslag vergadering Bouwkundig Erfgoed.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag Bouwkundig Erfgoed van 2 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Kennisname verslag overlegcomité S&R.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag d.d. 5 juli 2019 van het
overlegcomité S&R Zwevegem betreffende Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname verslag evenementencel van 3 september 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag evenementencel van 3 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname verslagen DOGOZ.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de verslagen van DOGOZ van 21 augustus en 6 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal van 19 juli en 30 augustus
2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van bestuur Leiedal van 19 juli en 30 augustus 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

32. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende principiële beslissing tot
verkoop van een grond aan Trimaarzate te Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek betreffende principiële beslissing
tot verkoop van een onroerend goed, zijnde een aanpalende strook grond van de Trimaarzate te SintDenijs, kadastraal gekend onder Zwevegem - 6de afdeling SINT-DENIJS - sectie C voorheen deel van
perceelnummer 1092 B, thans met perceelsidentificatie C 1092 E P0000, met een oppervlakte volgens
opmeting van 01a 39ca, aan een aanpalende eigenaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Kennisname schrijven Okra Heestert betreffende mobiliteitsplan in de
omgeving van de nieuwe school te Heestert.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de brief.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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