
 

 
 

 

AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD 

 op 16 DECEMBER 2019  

 

De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden te vergaderen in de raadzaal, 

gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem, op maandag 16 december 2019 om 19.00 uur, met volgende 

agenda: 

OPENBARE ZITTING 

1.  OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

2.  Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

3.  Kwijting bestuurders AGB Zwevegem na goedkeuring rekening 2018. 

4.  Goedkeuring MJP 2020-2025 AGB Zwevegem. 

5.  Goedkeuring raamovereenkomst Transfo, af te sluiten tussen de intercommunale Leiedal, 

provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur Zwevegem. 

6.  Goedkeuring budget 2020 vzw Transfo Zwevegem. 

7.  Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2020. 

8.  Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2020. 

9.  Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2020. 

10.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020. 

11.  Gemeentelijke belasting op masten en pylonen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

12.  Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

13.  Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

14.  Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen 

die opgenomen zijn in het register leegstand. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

15.  Gemeentelijke belasting op frituuruitbatingen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

16.  Gemeentelijke belasting op tweede verblijven. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

17.  Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-

reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

18.  Algemeen retributiereglement 2020-2025. 

19.  Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik gemeente. 

20.  Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik OCMW. 

21.  Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 aan de Politiezone Mira. 

22.  Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2019. 

23.  Toekenning toelagen vrije tijd 2019 (deel 2). 



24.  Toekenning toelage 2019 ten behoeve van kskz sobeka kanoclub  voor de renovatie van de keuken in 

het clubgebouw. 

25.  Toekenning nominatieve toelage 2020 - Cyclocross. 

26.  Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale Betafence 

Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020. 

27.  Goedkeuring statutenwijziging zuidwest. 

28.  Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen 

in het stedelijk woongebied Slijpbeek - Stedestraat - FASE 3 te Zwevegem, namelijk 'Jacob 

Jordaensstraat'. 

29.  Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven - 16 autostaanplaatsen) van het 

woonproject op de site Transfo te Zwevegem. 

30.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO Leieland en gemeente Zwevegem i.k.v. een 

lokaal preventief gezondheidsbeleid. 

31.  Goedkeuring aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement. 

32.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een 

ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 

Zwevegem 2020 en 2021. 

33.  Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen Aquafin nv, de Vlaamse Milieumaatschappij en de 

gemeente Zwevegem in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 met 

betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. 

34.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2020 in het kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het 

beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

35.  Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler. 

36.  Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. 

37.  Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement. 

38.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

BESLOTEN ZITTING 

39.  Toetreding eerstelijnszone regio Waregem. 

 

 

Te Zwevegem, 6 december 2019 

 

De algemeen directeur De voorzitter 

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet 


