BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 27 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Elke De Ridder, dd. algemeen directeur

Verontschuldigd:

Onderwerp

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

* - Personeelsaangelegenheden - Hoorzitting.

BESLUIT
Het verslag van de hoorzitting wordt ondertekend door de burgemeester, de algemeen directeur dd.
en betrokken personeelslid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 20 november 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de
omgevingsaanvraag voor het adres Beerbosstraat 16, 8554 Sint-Denijs.

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

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019123056 - 2019/321 voor het bouwen van
een tuinhuis, Albertstraat 8, 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019130619 - 2019/333 voor het plaatsen van
een omheining, Twee Molenstraat 2 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019127187 - 2019/327 voor het schilderen
van de gevels, Kwadepoelstraat 48 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning OMV_2019105929 2019/312 voor een
functiewijziging en metaalbewerking gelegen Zwevegemstraat 29, 8553 Otegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019073193 - 2019/192 voor het verkavelen
van gronden (25 loten) met wegenis, Processieweg 8552 Moen.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019109172 - 2019/310 voor het bouwen
van een eengezinswoning, Boerderijstraat 3 8550 Zwevegem.

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

9. - Weigering omgevingsvergunning 2019101516 - 2019/267 voor het plaatsen
van een tuinhuis, Vanhemmens Hoevestraat 8 8510 Kortrijk.

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

10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Donate for Dementia op 7
december 2019 in jeugdhuis De Harp (ref. muz 1057-2019).

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

11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Kerstconcert met Jo Valley in de
kerk Otegem op 21 december 2019 (ref. 1058-2019).

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

12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Kerstmarkt op 6 en 7 december
2019 in open lucht gelegen Scheldestraat 67, 8553 Otegem (ref. muz 1056-2019).

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

13. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Ellestraat 157 te 8550 Zwevegem.
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BESLUIT
Het college keurt de aanleg van een parkeerplaats voor mindervaliden goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuren politieverordening Veldrit Banhoutbos Heestert op 15 december
2019.

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

15. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor de projectuitvoering
renovatie van de middenspanningscabine 16723 De Blokken - deelcabine Ubuntu.

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

16. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het plaatsen van een
afsluiting op het voetbalterrein ex-beka in Zwevegem.

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

17. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de
projectuitvoering renovatie van de middenspanningscabine 16723 De Blokken deelcabine Ubuntu.

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

18. - Goedkeuring van uitslag aanbesteding en vaststellen van aandeel ten laste
van de gemeente Zwevegem voor het uitvoeren van wegen - en rioleringswerken
in de Kruiswegstraat gelegen tussen de Oude Bellegemstraat en grens verkaveling
Elzenstraat in Zwevegem.
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BESLUIT
Het college keurt het aandeel ten laste van de gemeente goed voor het uitvoeren van wegen - en
rioleringswerken in de Kruiswegstraat in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem
eind 2019 - begin 2020.

BESLUIT
Het college keurt de afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem eind 2019 - begin
2020 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Ambtshalve schrapping 077-02.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege te
schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Toekenning toelagen ontwikkelingssamenwerking (2de deel).

BESLUIT
Het college kent de toelagen ontwikkelingssamenwerking toe, in overeenstemming met het
subsidiereglement projecten in het zuiden. Elke aanvraag werd gestaafd met een aanvraagformulier
met toelichting over het betreffende project. De aanvragen werden ook uitgebreid besproken binnen
de werkgroep projecten van de Noord-Zuidadviesraad op 23 oktober 2019 en 20 november 2019, en
geadviseerd door het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering van de Noord-Zuidadviesraad op
6 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Bijzondere toelage X-mas tornooi december 2019.

BESLUIT
Het college keurt principieel de aanvraag d.d. 19 november 2019, tot het verkrijgen van een
bijzondere toelage goed, op naam van Basket Hexia Zwevegem.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Bijzondere toelage organisatie 'Vlaamse jonge ondernemer van het jaar' op 6
juni 2019.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 4.500,00 euro toe te kennen voor de organisatie van
‘Vlaamse jonge ondernemer van het jaar' op 6 juni 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Verzoek tot uitbetaling saldo bijzondere toelage 'Wij willen Willem weer' op 5
juli 2019.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van het saldo goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker publieke ruimte
met contract onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie administratief medewerker publieke ruimte wordt vacant verklaard met contract onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature medewerker gebouwenbeheer.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature medewerker gebouwenbeheer wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature deskundige samenleving.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature deskundige samenleving wordt vastgesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

28. - Regularisatie besluit college van burgemeester en schepenen van 30 oktober
2019 betreffende vaststelling selectiecommissie voor de vacature werfcontroleur
groen & wegen.

BESLUIT
De samenstelling selectiecommissie vacature werfcontroleur groen & wegen wordt geregulariseerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Ontslag van een technisch assistent groen.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van een assistent groen met ingang op 28 november 2019 onmiddellijk
beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2019 8° deel.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 1 kohierartikel en
een bedrag van 50,00 euro.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Goedkeuren afsprakennota inzake projectregie "Kunstacademie 2.0" in het
kader van de zelfstandige groepering Leiedal.

BESLUIT
Het college keurt de afsprakennota inzake projectregie "Kunstacademie 2.0" in het kader van de
zelfstandige groepering Leiedal goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - kennisname verslag lokaal woonoverleg.

BESLUIT
kennisname van het verslag van het lokaal woonoverleg van 7 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

35. - Kennisname verslag Raad van Bestuur vzw Transfo van 6 november 2019.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur
vzw Transfo van 6 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Kennisname inhoud Infopunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende
uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de stopzetting van het abonnement wekelijkse markt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt.
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BESLUIT
Het college neemt kennis van de stopzetting van het abonnement wekelijkse markt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 8 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Kennisname notulen Gaselwest RBC centrum.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van Gaselwest RBC centrum d.d. 23 september 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Kennisname notulen Gaselwest RBC Oost.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van Gaselwest RBC Oost d.d. 24 september 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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