AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD
op 28 OKTOBER 2019
De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden te vergaderen in de raadzaal,
gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem, op maandag 28 oktober 2019 om 19.00 uur, met volgende
agenda:

OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuring

inbreng

van

distributienetbeheerder

de

openbare

Gaselwest

verlichtingsinstallaties

met

kennisname

van

in
het

de

Assets

bijhorend

van

de

reglement.

Ter info: dossier wordt toegelicht door Fluvius.
2.

Hulpverleningszone

Fluvia

-

goedkeuring

dotatie

2020

en

financiële

verdeelsleutel.

Ter info: dossier wordt toegelicht door zonecommandant Fluvia.
3.

Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 gemeente.

4.

Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal
kerkbestuur van Zwevegem.

5.

Aktename budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van
Zwevegem.

6.

Goedkeuring bijdrage zuidwest 2020-2025.

7.

Toekenning toelage 2019 ten behoeve van de adviesraad voor groen en bebloeming.

8.

Goedkeuring opheffing reglement voor toekenning van gevelsubsidie.

9.

Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van wegenis e.a., in het Bedrijventerrein 'De
Blokken' te Zwevegem, door de Intercommunale Leiedal aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog
op de inlijving in het openbaar domein, alsook de ruiling zonder opleg tussen de Provincie WestVlaanderen en de gemeente Zwevegem van gedeeltes uit de oude beekbedding van de Keibeek,
onbevaarbare waterloop van 2° categorie, tegen een gedeelte nieuwe beekbedding van de Keibeek.

10.

Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT A van het woonproject (meergezinswoningen) op de
Site Transfo te Zwevegem.

11.

Goedkeuring

ontwerp

overeenkomst

van

wederzijdse

AANKOOP-VERKOOPBELOFTE

voor

de

privatieven van LOT A van het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem.
12.

Goedkeuring ontwerp overeenkomst van KOOP-VERKOOP van de woningen van LOT B en
autostaanplaats LOT P van het woonproject op de Site Transfo te ZWEVEGEM.

13.

Definitieve straatnaamgeving aan de wegen op de Site Transfo te Zwevegem, enerzijds voor de nieuw
aan te leggen straat binnen het woonproject VK MEVACO, namelijk "STOOMSTRAAT", en anderzijds

voor de aangelegde en huidige straat, zijnde toegang via de Blokellestraat naar de Site Transfo,
namelijk "TRANSFOSTRAAT".
14.

Goedkeuring wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden (25 loten)
langsheen de Procesieweg te Moen.

15.

Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van 3
CNG (Compressed Natural Gas) duurzame dienstvoertuigen ten behoeve van het administratief
personeel Gemeentepunt.

16.

Goedkeuring plaatsing verlichting en investeringstoelage KV Zwevegem Sport vzw.

17.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst voetbal KVK Bekaert.

18.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport.

19.

Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst De Wilskracht Heestert.

20.

Besluit goedkeuring gebruiksovereenkomst KVC Zwevegem Sport.

21.

Hernemen beslissing, goedgekeurd in gemeenteraad 23 september 2019, betreffende definitieve
vaststelling RUP Heroriënteringszone Knokke.

22.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

Te Zwevegem, 17 oktober 2019
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet

