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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 11 DECEMBER 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 4 december 2019 goed. 

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

Onderwerp 2. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de gemeenteraad op maandag 16 december 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. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2019101800 - 2019/350 voor het 

hernieuwen van de vergunning voor een brandstoffenhandel gelegen Ellestraat 

119a, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college verleent een gunstig advies. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019129670 - 2019/332 voor het verbouwen 

van woning, slopen bijgebouwen, Deerlijkstraat 80 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019128380 - 2019/329 voor het verbouwen 

van een woning, Harelbeekstraat 124 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019125003 - 2019/325 voor het plaatsen van 

een carport, Constant Permekestraat 13 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019114712 - 2019/291 voor het bouwen van 

een distributiecabine elektriciteit met transformator - cabine 20686, gelegen 

Wittogstraat, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019124169 - 2019/319 voor een regularisatie 

van een veranda, Ellestraat 235 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019119593 - 2019/322 voor het afbreken 

van een pergola en uitbreiden van woning, Lindelaan 122, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019131920 - 2019/344 voor het schilderen 

van de voorgevel, Avelgemstraat 15, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019094728 - 2019/283 voor het bouwen 

van een meergezinswoning met carports. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019123628 - 2019/342 voor het bouwen 

van woning, Trekweg 20B, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Weigeren omgevingsvergunning  2019115434 - 2019/303 voor het bouwen 

van een bijgebouw en keermuur/tuinmuur. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Smetje Fest (optredens) op 29 

december 2019 in café@thefinish, Otegemstraat te Zwevegem (ref. muz1062-

2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuren politieverordening Kerstnocturne Paul Ferrardstraat 21 december 

2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren politieverordening Cyclocross Otegem 13 januari 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuren politieverordening Kerstmarkt Heestert 21 december 2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

renovatie - en herinrichtingswerken in de site Transfo RD VIII: restauratie van de 

gevels van het Nieuw Transfogebouw. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het leveren en plaatsen van een CV 

gasketel in voetbal Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het leveren en plaatsen van een CV gasketel in voetbal 

Moen goed. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitvoeren van renovatiewerken in 

de pastoriewoning T. Toyeplein Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het uitvoeren van renovatiewerken in de 

pastoriewoning T. Toyeplein Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 12/2019. 

BESLUIT 

 Het college kent de subsidie toe. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aanstelling ontwerper voor het 

opmaken ontwerp voor de renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in 

Zwevegem 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor de aanstelling ontwerper voor het opmaken ontwerp 

voor de renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2020 goed. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 7). 
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BESLUIT 

 Het college keurt de subsidies goed. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een 

ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor 

buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020-2021 goed. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 285-31 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Toekennen grondvergunning 298-23 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen grondvergunning 196-28 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 28. - Toekenning toelagen sociale organisaties 2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt de toelagen sociale organisaties 2019 goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 29. - Aanvraag uitzondering sluitingsuur oudejaarsfuif Countdown - fuifzaal Transfo 

op 31 december 2019. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de uitzondering op het sluitingsuur van de oudejaarsfuif Countdown - 

fuifzaal Transfo op 31 december 2019. 

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

Onderwerp 30. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature werfcontroleur groen & wegen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature werfcontroleur groen & wegen wordt afgesloten.  

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

Onderwerp 31. - Aanstellen van een diensthoofd GIS & mobiliteit in statutair verband na een 

bevorderingsprocedure.  

BESLUIT 

 Er wordt een diensthoofd GIS & mobiliteit aangesteld in statutair verband na een 

bevorderingsprocedure.  

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

Onderwerp 32. - 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 “textiel 

en lederwaren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 33. - 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 “brood 

en banket”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 34. - 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 35. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 36. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 37. - Viseren en uitvoerbaar verklaren lijst dwangbevelen. 

BESLUIT 

 De lijst met dwangbevelen, bestaande uit 44 dossiers voor in totaal 8.550,57 euro aan 

schuldvorderingen, met nummers van 2019/45 tot en met 2019/99 wordt geviseerd en uitvoerbaar 

verklaard. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname verslag adviesraad groen en bebloeming van 7 november 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 7 november 2019. Dit verslag wordt ter kennisgeving 

voorgelegd in een volgende gemeenteraadszitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 39. - Kennisname verslag kindergemeenteraad van 8 november 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de kindergemeenteraad van 8 november 2019. 

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

Onderwerp 40. - Kennisname verslag projectregie Transfo van 26 november 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag projectregie Transfo. 

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

Onderwerp 41. - Kennisname verslag Algemene Vergadering vzw Transfo 21 november 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van vzw Transfo op 21 

november 2019. 

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

Onderwerp 42. - Kennisname toelagen culturele verenigingen deel 1. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de culturele verenigingen. 

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

Onderwerp 43. - Kennisname verslag vergadering Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag Bouwkundig Erfgoed van 2 december 2019. 

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

Onderwerp 44. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

 Het verslag van het overlegcomité fitpunt en speelpunt/sportpunt 2 van 15 november 2019 wordt 

goedgekeurd. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 45. - Kennisname verslag startvergadering wijkraad Knokke. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de startvergadering 

wijkraad Knokke. 

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

Onderwerp 46. - Kennisname verslag dorpsraad Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de dorpsraad Sint-Denijs. 

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

Onderwerp 47. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt D&M Cadeau Idee. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 48. - Kennisname verslag doorlichtingen Onderwijsinspectie van de 

gemeentescholen Zwevegem - kleuter en lager. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de doorlichting door de 

Onderwijsinspectie van de gemeenteschool Zwevegem kleuter en de gemeenteschool Zwevegem lager. 

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

Onderwerp 49. - Kennisname eindverslag begeleiding OVSG van de gemeenteschool van 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindverslag pedagogische 

begeleiding van gemeenteschool Heestert, opgemaakt door OVSG. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 50. - Kennisname verslag Raad van Bestuur Imog. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van IMOG in zitting van 15 oktober 

2019. 

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

Onderwerp 51. - Kennisname verslag cvba Mijn Huis. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 29 oktober 2019. 

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

 

 

 


