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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 7 JANUARI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Eliane Spincemaille, schepen, afwezig voor agendapunt 30 (conform artikel 50 

decreet lokaal bestuur); 

Isabelle Degezelle, schepen, afwezig voor agendapunt 30 (conform artikel 50 

decreet lokaal bestuur). 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren omgevingsvergunning 2019138951 - 2019/363 voor het verbouwen 

van een woning Beekstraat 64A te 8550 Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019136430 - 2019/354 voor het bouwen van 

een woning na het slopen van een winkel en bijgebouwen, Outrijvestraat 12 te 

8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019136416 - 2019/357 voor het bouwen van 

5 eengezinswoningen, Zonnebloemstraat 23-25-27-29-31 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019132511 - 2019/349 voor het verbouwen 

van een woning, Demeesterstraat 52 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019119275 - 2019/308 voor het verbouwen 

van een woning, Mollenvangerstraat 21 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019127871 - 2019/336 voor het herbouwen 

van een woning na slopen bestaande bebouwing, Wagenmakerstraat 11, 8553 

Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2019156174  2019/363 voor bronbemaling voor 

ondergrondse tank gelegen Pluim 23, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019133746 - 2019/347 voor het bouwen van 

een eengezinswoning na slopen bestaande woning en slopen van bijgebouwen, 

Otegemstraat 463 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Benefietconcert eendje voor 

Sander op 18 januari 2020 in het Theatercentrum te Zwevegem (ref. muz1063-

2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Après cross op 13 januari 2020 in 

een tent gelegen Zwevegemstraat 8, 8553 Otegem (ref. muz1064_2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Feesttent Otegem cross op 13 

januari 2020 gelegen Heestertstraat , 8553 Otegem (ref. muz1065_2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 13. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Nieuwjaarsreceptie Otegem op 18 

januari 2020 in OC De Spoele, Scheldestraat , 8553 Otegem (ref. muz1066_2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 9 januari 2020 

 

Onderwerp 14. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Ene Canard op 25 januari 2020 in 

OC De Spoele, Scheldestraat, 8553 Otegem (ref. muz1067_2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 15. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Nieuwjaarsreceptie 

gemeentebestuur op 11 januari 2020 in openlucht gelegen Leanderhof, 8550 

Zwevegem (ref. muz1068_2019). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 16. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Nieuwjaarsreceptie jeugd op 31 

januari 2020 in JC De Brug (ref. muz1069_2019). 

 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring opdracht voor de renovatie van het distributienet van de 

waterleiding in de Harelbeekstraat in Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

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

wegenis, - riolerings - en omgevingswerken in verkaveling De Dreef in Zwevegem, 

fase 3. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuren aanvullend verkeersreglement Gemeentewegen 01/2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanpassingen aanvullend reglement Gemeentewegen 01/2020 goed.  

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

Onderwerp 20. - Omzetting ontslag d.m.v. opzeggingstermijn naar verbrekingsvergoeding. 

BESLUIT 

 N.a.v. een ontslag, wordt de resterende opzeggingstermijn omgezet naar een verbrekingsvergoeding. 

Het college verklaart zich akkoord. 

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

Onderwerp 21. - Vacant verklaren van de functie coördinerend directeur onderwijs in statutair 

verband. 

BESLUIT 

 De functie coördinerend directeur wordt vacant verklaard in statutair verband. 

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

Onderwerp 22. - Wijziging vergunning voor de exploitatie van een dienst voor verhuur van 

voertuigen met bestuurder. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met de voorgestelde wijziging. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuren consolidatie arbeidsongeval personeelslid gemeente. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de consolidatie van het arbeidsongeval van een personeelslid 

van het gemeentebestuur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Goedkeuring arbeidsongevallen en consolidaties van het comité preventie en 

bescherming op het werk 4. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de arbeidsongevallen en consolidaties van het comité preventie 

en bescherming op het werk 4. 

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

Onderwerp 25. - Goedkeuring procedure tussenkomst brillen en steunzolen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de procedure tussenkomst brillen en steunzolen goed. 

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

Onderwerp 26. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 27. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 28. - Goedkeuring projectdefinitie Kunstacademie Zwevegem 2.0: 

haalbaarheidsonderzoek. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de projectdefinitie Kunstacademie Zwevegem 2.0: 

haalbaarheidsonderzoek. 

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

Onderwerp 29. - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor bodemonderzoeken en 

bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse overheden van OVAM. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de instap in de raamovereenkomst voor bodemonderzoeken en 

bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse overheden van OVAM goed. 

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

Onderwerp 30. - Kennisname leden MiNaraad. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het overzicht leden MiNaraad. 

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

Onderwerp 31. - Kennisname verslag Minaraad. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de Minaraad van 10 december 2019. 

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

Onderwerp 32. - Kennisname verslag bezoek Deputatie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het bezoek van de Deputatie op 11 oktober 2019. 

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

Onderwerp 33. - Kennisname notulen kerkraad Sint-Amandus. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van kerkraad St-Amandus van 2 december 2019. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname notulen Gaselwest RBC West. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van Gaselwest RBC West d.d. 20 november 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 35. - Kennisname notulen Gaselwest RBC Oost. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van Gaselwest RBC Oost d.d. 19 november 2019. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname notulen raad van bestuur Gaselwest. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 25 oktober 

2019. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname notulen buitengewone algemene vergadering Gaselwest. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 

in zitting van 12 december 2019. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon van 17 december 2019. 

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

Onderwerp 39. - Kennisname verslag raad van bestuur Imog. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IMOG in zitting van 19 

november 2019. 

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

  



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 9 januari 2020 

 

Onderwerp 40. - Kennisname dorpsraad Heestert. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dorpsraad. 

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

Onderwerp 41. - Kennisname goedgekeurd verslag 3e CPBW lokaal bestuur 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het goedgekeurd verslag 3e CPBW lokaal bestuur 2019. 

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

Onderwerp 42. - Deelname lenteschoonmaak 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de lenteschoonmaak 2020. 

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

 

 

 


