BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 6 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Onderwerp

Isabelle Degezelle, schepen afwezig voor agendapunt 12

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 30 oktober 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Aktename afstandname verkaveling 1280.1 Kerkstraat Moen.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de afstandname van de verkaveling
1280.1 d.d. 4 juni 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019093934 - 2019/249 voor een
functiewijziging van een bijgebouw, Bossuitstraat 108 te 8552 Moen.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019096669 - 2019/254 voor het plaatsen van
een tuinhuis, Paardenbloemstraat 28 8550 Zwevegem.

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

5. - Verlenen advies voor de aanvraag omgevingsvergunning 2019082174 2019/293 voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en IIOA gelegen
Moenkouterstraat 18, 8552 Moen.

BESLUIT
Het college verleent ongunstig advies aan de omgevingsvergunning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019096360 - 2019/269 voor het slopen van
een constructie landbouwloods Brucqstraat 29, 8554 Sint-Denijs.

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

7. - Weigering omgevingsvergunning 2019077837 - 2019/232 voor het aanpassen
van de voorgevel en het verbouwen van bestaande bijgebouwen, Marberstraat 3
8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Moenshine op 9 november 2019 in
OC Tap, Stationsstraat 2, 8552 Moen (ref. Muz1053-2019).

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

9. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit surplace op 23 november 2019 in
Beologic, Jolainstraat 44, 8554 Sint-Denijs (ref. muz1054-2019).

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

10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Discotheca op 30 november 2019
in OC Tap, Stationsstraat 2, 8552 Moen (ref. muz1055-2019).

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

11. - Gemeente voor de toekomst- provinciale ondersteuning lokale
klimaatprojecten.

BESLUIT
Gemeente voor de toekomst- provinciale ondersteuning lokale klimaatprojecten.Bond Beter Leefmilieu
wil lokale besturen ondersteunen om sneller te komen tot transitie op lokaal niveau; De overeenkomst
met de provincie voorziet in een subsidie van 50% op de begeleiding van projecten rond 6 thema's:
mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en delend en bouwen en wonen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige ondernemen.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature deskundige ondernemen wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature diensthoofd GIS & Mobiliteit.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature diensthoofd GIS & Mobiliteit wordt vastgesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) van
leraren aan de Kunstacademie gedurende het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college keurt de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) van leraren
aan de Kunstacademie gedurende het schooljaar 2019-2020 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toestaan van verlofstelsels aan leraren van de Kunstacademie gedurende het
schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring om verlofstelsels toe te kennen aan leraren van de Kunstacademie
gedurende het schooljaar 2019-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Tijdelijke aanstellingen van leraren aan de Kunstacademie gedurende het
schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van leraren aan de Kunstacademie
gedurende het schooljaar 2019-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Tijdelijke aanstellingen van leraren aan de Kunstacademie ter vervanging van
afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen).

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van leraren aan de Kunstacademie ter
vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk
basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10
kalenderdagen).

BESLUIT
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Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het
gemeentelijk basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk
basisonderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het
gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Vaststellen vergoeding voor deelname aan examencommissie voor openbare
examens aan de Kunstacademie voor de afdelingen Beeldende kunsten, Muziek en
Woord.

BESLUIT
Het college stelt de vergoeding vast voor deelname aan examencommissie voor openbare examens
aan de Kunstacademie voor de afdelingen Beeldende kunsten, Muziek en Woord.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Vaststellen van vacante betrekkingen voor vaste benoeming aan de
Kunstacademie met ingang op 1 januari 2020 en in functie van de
personeelstoestand op 15 oktober 2019.

BESLUIT
Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming aan de Kunstacademie met
ingang op 1 januari 2020 en in functie van de personeelstoestand op 15 oktober 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) van
personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar
2019-2020.

BESLUIT
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking (TBSOB) van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar
2019-2020.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Tijdelijke aanstelling van een personeelslid - in het kader van korte
vervanging (september 2019) - ter vervanging van een titularis in het gemeentelijk
basisonderwijs.

BESLUIT
Het college verklaart zich akkoord met de tijdelijke aanstelling van een personeelslid - in het kader van
korte vervanging (september 2019) - ter vervanging van een titularis in het gemeentelijk
basisonderwijs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van het gemeentelijk
basisonderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring tot toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van het
gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Vaststellen van vacante betrekkingen voor vaste benoeming in het
basisonderwijs met ingang op 1 januari 2020 en in functie van de
personeelstoestand op 15 oktober 2019.

BESLUIT
Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming in het basisonderwijs met ingang
op 1 januari 2020 en in functie van de personeelstoestand op 15 oktober 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt.

BESLUIT
Het college beslist een vaste standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie “allerlei
voeding en bereidingen”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt.

BESLUIT
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Het college beslist een vaste standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie “textiel
en lederwaren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Aanvraag uitstel premie gevelrenovatie De Biekorf.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de eigenaar van het handelspand in de
Otegemstraat 25 te Zwevegem, uitstel krijgt tot het indienen van een uitbetalingsdossier, tot uiterlijk
30 april 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Toekennen premie gevelrenovatie.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Bestellingen.

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

31. - Mandaten.

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

32. - Kennisname notulen kerkfabriek Sint-Eligius Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van 27 augustus 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

33. - Kennisname halfjaarverslag 2019 Gaselwest.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het halfjaarverslag 2019 van Gaselwest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Kennisname notulen Raad van Bestuur Gaselwest.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 13
september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

35. - Bespreking voorstel boekenverkoop bibliotheek 2019.

BESLUIT
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel van boekenverkoop bib 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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