BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 30 OKTOBER 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Onderwerp

Eliane Spincemaille, schepen

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 23 oktober 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het dossier voor
het bouwen van een nieuwbouwwoning gelegen Herembodegemstraat 65A te 8552
Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing van deputie inzake het bouwberoep.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Kennisname omgevingsvergunning 2019119346 - 2019/324 voor het
actualiseren van een groentenbedrijf gelegen Kasselrijstraat 4, 8553 Otegem.

BESLUIT
Het college neemt akte van de omgevingsvergunning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

4. - Verlenen advies voor de aanvraag omgevingsvergunning 2019097451 2019/295 voor het plaatsen en exploiteren van middelgrote windmolens gelegen
Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen.

BESLUIT
Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019023350 - 2019/131 voor het bouwen van
een loods met parking, exploitatie voor opslag uitgegraven bodem en opslag en
overslag van afvalstoffen gelegen Pannenbakkersstraat 16-17, 8552 Moen.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019105868 - 2019/275 voor het bouwen van
een garage, Kouterstraat 69 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019104423 - 2019/273 voor het aanbrengen
van gevelbekleding, Deerlijkstraat 84, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019060394 - 2019/258 voor het plaatsen van
een extra overkapping, extra verharding en IIOA.

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

9. - Afleveren omgevingsaanvraag 2019094081 - 2019/241 voor het bouwen van
een tuinhuis, Rozendreef 9, 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019107343 - 2019/281 voor het bouwen
van een meergezinswoning met kantoor, Ellestraat 107A 8550 Zwevegem.

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

11. - Advies omgevingsvergunning 2019087634 - 2019/294 voor het aanleggen
van een poel op de percelen met als kadastrale omschrijving Zwevegem, 3de
afdeling Otegem sectie A nrs. 0017, 0039A en Anzegem, 6de afdeling sectie B nr.
0444D.

BESLUIT
Het college brengt een voorwaardelijk gunstig advies uit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Politieverordening Authentieke Kerstmarkt Otegem op 6 en 7 december 2019.

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

13. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering voor het
uitvoeren van bebossing in het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Kennisname niet aanvaarden betrekking expert woon- en leefomgeving.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het niet aanvaarden van de betrekking
expert woon- en leefomgeving.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Vacant verklaren van de functie assistent feestelijkheden met contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie assistent feestelijkheden wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Vacant verklaren van de functie medewerker gebouwenbeheer in
contractueel verband via bevordering.

BESLUIT
De functie medewerker gebouwenbeheer wordt vacant verklaard via bevorderingsprocedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature medewerker
gebouwenbeheer.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature medewerker gebouwenbeheer wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature werfcontroleur groen &
wegen.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature werfcontroleur groen & wegen wordt vastgesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

19. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature diensthoofd gebouwen &
energie.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature diensthoofd gebouwen & energie wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Ontslag wegens pensionering van een bibliotheekassistent.

BESLUIT
Het college neemt akte van het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Vergunning voor het exploiteren van een taxidienst.

BESLUIT
Het college keurt de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Bestellingen.

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

23. - Mandaten.

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

24. - Kennisname verslag evenementencel d.d. 14 oktober 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag evenementencel d.d. 14 oktober 2019.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 11 oktober 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Bespreking ondertekening SAVE-charter.

BESLUIT
Het college beslist om het SAVE-charter te ondertekenen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Bespreking voorstel uitbouw G-werking in de vrijetijdssector.

BESLUIT
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel voor uitbouw van de G-werking in de
vrijetijdssector.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Bespreking goedkeuring identificatiedocument gemeenschappelijke
preventiedienst Zwevegem.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan het identificatiedocument gemeenschappelijke preventiedienst
Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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