BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 23 OKTOBER 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;
Isabelle Degezelle, dd. secretaris voor agendapunt 13

Afwezig:

Onderwerp

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 13

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 16 oktober 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 28 oktober 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019090094 - 2019/236 voor het bouwen van
een garage na slopen bestaand tuinhuis, Kouterstraat 58 8550 Zwevegem.

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

Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 oktober 2019

Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019088171 - 2019/225 voor het bouwen van
een tuinhuis, Langwaterstraat 16 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019106768 - 2019/280 voor een regularisatie
van een verbouwing, Demeesterstraat 34 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019092849 - 2019/238 voor het
regulariseren van het uitbreiden van een woning, Ellestraat 37 te 8550 Zwevegem.

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

7. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Moen Live op 2 november 2019 in
zaal OC TAP, Moen (ref. muz1052-2019).

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

8. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Woeps Boem op 2 november 2019
in zaal Malpertus Heestert. (ref. muz1051-2019).

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

9. - Afsprakennota nr. 2OL9-46: opmaak van voorstudie ru¡mtel¡ike
ontwikkelingsmogelijkheden voor vrijgekomen sites binnen sectora¡e BPA's in het
kader van de zelfstandige groepering Leiedal.

BESLUIT
De afsprakennota 2019-46 opgemaakt door Leiedal met de bepaling van de modaliteiten voor opmaak
van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor vrijgekomen sites binnen sectorale BPA’s in het kader
van de exclusieve dienstverlening, wordt door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuren politieverordening Rally 6 uren van Kortrijk 24 november 2019.

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

11. - Externe ondersteuning klimaatfestival.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de uitvoering door evenementenbureau ComEmotion.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring gunning voor de herstelling en reiniging van de atletiekpiste te
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de gunning voor de herstelling en reiniging van de atletiekpiste te Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 11/2019.

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

14. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het aanbrengen van
wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2019.

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

15. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de aanleg van
een fietssnelweg langs het Guldensporenpad door site Leanderhof in de
Deerlijkstraat - Otegemstraat in Zwevegem.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de aanleg van
een fietssnelweg langs het Guldensporenpad door site Leanderhof in de Deerlijkstraat - Otegemstraat
in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Toekennen grondvergunning 236-64.

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

17. - Toekennen bijzetting 262-29.

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

18. - Aanvraag bijzondere toelage Halloweentocht 't Winckeling op 25 oktober
2019.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 125,00 euro toe te kennen voor de organisatie van
‘Halloweentocht – oudercomité ‘t Winckeling’ op 25 oktober 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 oktober 2019

Onderwerp

19. - Aanvraag bijzondere toelage 62ste tentoonstelling van vogels i.o.v. Zang &
Kleur.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 250,00 euro toe te kennen voor de organisatie van
de ’62ste vogeltentoonstelling’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aanvraag bijzondere toelage Moen Live op 2 november 2019.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 500,00 euro toe te kennen voor de organisatie van
‘Moen Live’ op 2 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Leveren, installeren en configureren van zelfuitleenbalies op basis van RFID
voor de bibliotheek te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze
van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren, installeren en configureren van
zelfuitleenbalies op basis van RFID voor de bibliotheek te Zwevegem met een totale raming van
26.700,00 euro voor de aankoop van de apparatuur en met een totale raming van 15.000,00 euro
BTW inclusief voor het afsluiten onderhoudscontract voor een periode van vijf jaar. Deze opdracht zal
gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van
de procedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Leveren van boeken en audiovisuele materialen 2020-2021 ten behoeve van
de bibliotheek te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van
gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren van boeken en audiovisuele materialen
2020-2021 ten behoeve van de bibliotheek te Zwevegem met een totale raming van 125.000,00 euro
btw inclusief. Deze opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 oktober 2019

Onderwerp

23. - Vacant verklaren van de functie werfcontroleur groen & wegen met contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie werfcontroleur groen & wegen wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Vacant verklaren van de functie diensthoofd GIS & Mobiliteit in statutair
verband via bevordering.

BESLUIT
De functie diensthoofd GIS & Mobiliteit wordt vacant verklaard via bevorderingsprocedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Vacant verklaren van de functie diensthoofd gebouwen & energie in statutair
verband via bevordering.

BESLUIT
De functie diensthoofd gebouwen & energie wordt vacant verklaard via bevorderingsprocedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Vacant verklaren van de functie conciërge ATD.

BESLUIT
De functie conciërge ATD wordt vacant verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Bestellingen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het register van bestelbonnen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

28. - Mandaten.

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

29. - Kennisname verslag verkeerscommissie 30 september 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 30 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname verslag projectregie Transfo van 18 september 2019.

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

31. - Kennisname verslagen Raad van Bestuur Imog.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van IMOG in zitting van 17
september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Ruimtelijk regionaal energiestrategie.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat het document m.b.t. Zwevegem volledig
herwerkt wordt in overleg met de bevoegde schepenen en de bevoegde dienst, o.a. rekening
houdende met de uitgangspunten zoals in de brief van 16 oktober 2019 is opgenomen enerzijds en
met de praktische haalbaarheid van de vooropgestelde doelstellingen en maatregelen anderzijds.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bespreking naamgeving speelpleintjes.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 oktober 2019

Het college van burgemeester en schepen verklaart zich akkoord met de voorgestelde namen en geeft
opdracht aan de betrokken dienst om de speelpleinborden aan te maken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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