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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 4 DECEMBER 2019 

 

Aanwezig: Eliane Spincemaille, eerste schepen-voorzitter; 

Isabelle Degezelle, dd. voorzitter voor agendapunt 21; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, schepen verontschuldigd voor agendapunt 21 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de zitting van 27 november 2019 goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 16 december 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Aktename omgevingsvergunning OMV_2019145060  2019/368 voor een 

tijdelijke bronbemaling gelegen Boerderijstraat 21, Vanhemmens Hoevestraat 19, 

2, 4, Pluim 31, 41, 51, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt akte van de melding omgevingsvergunning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019121165 - 2019/311 voor het verbouwen 

van een woning, Zwevegemstraat 114 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019128010 - 2019/330 voor het verbouwen 

van een woning, Klein Ronsestraat 2B 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019104282 - 2019/290 voor het verbouwen 

van een bijgebouw + slopen van een aangebouwd bijgebouw, Helkijnstraat 126 

8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019118469 - 2019/307 voor het plaatsen van 

een tuinberging, Kooigemwegel 11 te 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019121099- 2019/318 voor het bouwen van 

een garage, Otegemstraat 274B 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019105496 - 2019/274 voor het bouwen van 

een bijgebouw, zwembad en aanleg terrein Kooigemstraat 31, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019118122 - 2019/301 voor het bouwen 

van een woning met carport, Elzenstraat 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019090781 - 2019/272 voor afbraak 

bestaand van een bestaande tuinhuis en de bouw van een nieuwe loods, 

Kouterstraat 91/A (achterliggend perceel). 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Kerstmarkt Heestert, op 21 

december 2019 in open lucht en in de schoolgebouwen, Vierkeerstraat 26, 8551 

Heestert. (ref. muz1059-2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Winterweekend op 21 december 

2019 t.h.v. het Pioniersplein, 8550 Zwevegem. (ref. muz1060-2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit Herteloze 100 op 21 december 

2019 in openlucht café Hert en Ziel, Ter Moude 9, 8552 Moen.(ref. muz1061-

2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15. - Advies gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'. 

BESLUIT 

 Het college verleent een positief advies aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 16. - Vacant verklaren van 2 VTE medewerker gebouwenbeheer in contractueel 

verband via bevordering.  

BESLUIT 

 2 VTE medewerker gebouwenbeheer worden vacant verklaard via bevorderingsprocedure.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17. - Aanstellen van drie VTE medewerker gebouwenbeheer met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur via bevordering.  

BESLUIT 

 Het college stelt drie VTE medewerker gebouwenbeheer aan met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur via bevordering.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker 

publieke ruimte. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker publieke ruimte wordt vastgesteld.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 21. - Wijnen, cava's en champagne 2020-2021 voor OCMW, gemeente en 

gemeentescholen Zwevegem - Gunning opdracht. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de gunning van de opdracht “wijnen, 

cava’s en champagne 2020-2021 voor OCMW, gemeente en gemeentescholen Zwevegem” van het 

vast bureau van 27 november 2019. OCMW Zwevegem en gemeentescholen Zwevegem zullen in 

kennis worden gesteld van deze aktename. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 22. - Kennisname notulen kerkraad OLV Hemelvaart. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van de kerkraad OLV Hemelvaart van 27 augustus 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23. - Kennisname notulen Gaselwest RBC West. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van Gaselwest RBC West d.d. 25 september 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen in de maand 

november 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


