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

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

Onderwerp

B.1 - Ontslag administratief medewerker aangesteld met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van de administratief medewerker, wordt met ingang op 21 oktober 2019
beëindigd, rekening houdend met een opzeggingstermijn van 24 weken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 28 oktober 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

3. - Kennisname beroep tegen beslissing inzake het dossier voor het verkavelen
van gronden gelegen Populierenlaan, 8553 Otegem.

BESLUIT
het college neemt kennis van het beroep tegen de beslissing inzake het dossier voor het verkavelen
van gronden gelegen Populierenlaan, 8553 Otegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Advies omgevingsvergunning 2019107475 - 2019/299 voor het bouwen van
een nieuw kantoor, Blokellestraat 113 A 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college geeft een gunstig advies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Advies omgevingsvergunningsaanvraag 2019100242 - 2019/282 voor de
windmolens gelegen Moen - Sint-Denijs - Avelgem.

BESLUIT
Het college verleent een ongunstig advies voor omgevingsvergunningsaanvraag 2019100242 2019/282 voor de windmolens gelegen Moen - Sint-Denijs - Avelgem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019081220 - 2019/218 voor het bouwen van
4 stapelwoningen, Otegemstraat, 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019085516 - 2019/224 voor het bouwen van
een houten carport en tuinhuis + luifel, Arteveldestraat 27 8551 Heestert.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019103292 - 2019/271 voor het
herschilderen van gevel, Avelgemstraat 36 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019105335 - 2019/270 voor het planten van
een haag en leihaag, Hinnestraat 22B 8550 Zwevegem.

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

10. - Gevelrenovatie Yellow Sky - minnelijke schikking.

BESLUIT
Het college van burgemeester beslist om een minnelijke schikking voor te stellen tot slot van alle
rekeningen en zonder erkenning van fout.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Bestellingen.

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

12. - Mandaten.

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

13. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2019 3° kwartaal.
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BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2019 - 3° kwartaal - wordt
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 69
kohierartikels en een bedrag van 35.554,97 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

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

15. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 13 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van bestuur Leiedal van 27 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Kennisname van het standpunt van de stad Harelbeke betreffende de
ledenbijdrage Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het standpunt van de stad Harelbeke betreffende de ledenbijdrage
Leiedal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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