BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 20 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

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

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 13 november 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 25 november 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 2019106616 - 2019/279 voor het bouwen van
een alleenstaande woning met autobergplaats, Bellegemstraat 142 8550
Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019102051 - 2019/264 voor het bouwen van
een tuinhuis, Sportstraat 25 8552 Moen.

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

5. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het schilderen van
de goten in gemeenteschool De Klim-Op - blok 100 en 500 in Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het schilderen en
hervoegen buitengevel Sportpunt 1 in Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor de aanleg kiss &
ride zone schoolomgeving Kouterschool in de Hendrik Consciencestraat Zwevegem.

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

8. - Toekennen grondvergunning 286-21.

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

9. - Toekennen grondvergunning 214-70

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

10. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 300-85

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 215-10

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 324-41

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Intrekking van de beslissing van het college d.d. 9 oktober 2019 betreffende
de hernieuwing van een grondvergunning.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de intrekking van de beslissing van het college d.d. 9 oktober 2019,
betreffende de hernieuwing van een grondvergunning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Opmaak lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode van 1
januari 2020 tot 31 augustus 2020.

BESLUIT
Het college keurt de opmaak lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode van 1
januari 2020 tot 31 augustus 2020 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Aanvraag starterscontract.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het starterscontract niet af te sluiten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Aanstellen beambte refter voor het schooljaar 2019-2020.

BESLUIT
Een technisch beambte refter wordt aangesteld voor het schooljaar 2019-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd GIS & mobiliteit.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd GIS & mobiliteit wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd gebouwen & energie.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd gebouwen & energie wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature assistent feestelijkheden.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature assistent feestelijkheden wordt vastgesteld.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Vacant verklaren van de functie deskundige samenleving met contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie deskundige samenleving wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Aanstellen technisch assistent gemachtigd opzichter voor het schooljaar
2019-2020.

BESLUIT
Een technisch assistent gemachtigd opzichter wordt aangesteld voor het schooljaar 2019-2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. - Toekenning bijzondere toelagen bestuurszaken 2019/1.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring tot uitbetaling van voorgelegde bijzondere toelagen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

25. - Goedkeuring uitbreiding huurovereenkomst waterfonteinen ten behoeve van
de gemeentelijke diensten voor de periode 2019-2023.

BESLUIT
Voorstel tot uitbreiding van de huurovereenkomst waterfonteinen met één waterfontein, ten behoeve
van de containerklassen kunstacademie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname verslag vergadering Bouwkundig Erfgoed.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag Bouwkundig Erfgoed van 4 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Kennisname notulen kerkfabriek St.Jozef arbeider van 28 oktober 2019.

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

28. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 25 oktober 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname verslag Wonen regio Kortrijk.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 24 juni 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname verslag cvba Mijn Huis.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 24 september 2019.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 11 oktober 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia - Bloedtestfietstocht.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan dit project.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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