BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 18 DECEMBER 2019
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Afwezig:

Onderwerp

Marc Claeys, schepen afwezig voor agendapunt 45

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zitting van 11 december 2019 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren verkoopbaarheidsattest voor de omgevingsvergunning voor de
infrastructuurwerken bedrijventerrein De Pluim fase 2, Harelbeekstraat / Pluim,
8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest voor de omgevingsvergunning af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019111733 - 2019/286 voor de aanleg
perceel, Zwevegemstraat 1A, 8553 Otegem.

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

4. - Aktename van de melding 2019151722 voor een tijdelijke bronbemaling voor
een kelder gelegen Transfostraat -Stroomstraat, 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019147775 voor het breken van puin
gelegen Pontstraat 35, 8551 Heestert.

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

6. - Verlengen externe ondersteuning dienst woon- en leefomgeving wegens
afwezigheid omgevingsambtenaar.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de verlenging van de externe ondersteuning dienst woon- en
leefomgeving wegens afwezigheid omgevingsambtenaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Goedkeuren van de afsprakennota 2019-61 "Zwevegem: Renovatiecoaching
kwetsbare doelgroepen in het kader van de zelfstandige groepering Leiedal vanaf 1
januari 2020."

BESLUIT
Het college keurt de afsprakennota "Zwevegem: Renovatiecoaching kwetsbare doelgroepen in het
kader van de zelfstandige groepering Leiedal vanaf 1 januari 2020" goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor
woningcontroles.

BESLUIT
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Het college stelt een medewerker van Woonwijs aan als woningcontroleur voor woningen op
grondgebied groot-Zwevegem, conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli
2013 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor
woningcontroles.

BESLUIT
Het college stelt een medewerker van Woonwijs aan als woningcontroleur voor woningen op
grondgebied groot-Zwevegem, conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli
2013 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor
woningcontroles.

BESLUIT
Het college stelt een medewerker van Woonwijs aan als woningcontroleur, deskundige wonen, voor
woningen op grondgebied groot-Zwevegem, conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering
van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor vaststellingen
inzake gemeentebelastingen.

BESLUIT
Het college stelt, bij toepassing van artikel 5 van het decreet van 30 mei 2008, een medewerker van
Woonwijs aan tot controlerend en onderzoekend ambtenaar inzake leegstandsheffing, de heffing op
tweede verblijven en de heffing op onbebouwde gronden en percelen op het grondgebied Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor vaststellingen
inzake gemeentebelastingen.

BESLUIT
Het college stelt, bij toepassing van artikel 5 van het decreet van 30 mei 2008, een medewerker van
Woonwijs aan tot controlerend en onderzoekend ambtenaar inzake leegstandsheffing, de heffing op
tweede verblijven en de heffing op onbebouwde gronden en percelen op het grondgebied Zwevegem.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor vaststellingen
inzake gemeentebelastingen.

BESLUIT
Het college keurt de aanstelling van een personeelslid van Woonwijs, bevoegd voor vaststellingen
inzake gemeentebelastingen, goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Toekennen gemeentelijke verbeteringspremie 4 e kwartaal 2019.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke verbeteringspremie toe voor het 4e kwartaal van 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 4de kwartaal 2019.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 4e kwartaal van 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Eindafrekening en eindevaluatie klimaatfestival.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de eindafrekening en
eindevaluatie klimaatfestival Zwevegem van 4 oktober tot en met 6 oktober 2019 op de Transfo site.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Otegemstraat 318D te 8550
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de aanleg van een parkeerplaats voor mindervaliden goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

18. - Goedkeuring van het technisch plan van bekkenbestuur Leiebekken en de
projectspecifieke inlichtingenfiche van Aquafin in kader van project 22.303
sanering Zwevegemstraat.

BESLUIT
Het college keurt het technisch plan en de projectspecifieke inlichtingenfiche goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van de
ontwikkeling van het woonproject Losschaert in Zwevegem.

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

20. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van
herstellingswerken aan buurtwegen n.a.v. winterschade in de gemeente
Zwevegem voor het dienstjaar 2011.

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

21. - Goedkeuring regularisatie van de eindafrekening voor het uitvoeren van
wegen- en rioleringswerken in de Stedestraat en Stokerijstraat te Zwevegem (VMM
project W207156 en W208097).

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

22. - Goedkeuring opdracht voor het aanpassen van het distributienet van de
waterleiding in de Avelgemstraat in Zwevegem.

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

23. - Goedkeuring gunning en aandeel ten laste van de gemeente Zwevegem voor
het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de verkaveling Fatimastraat in
Otegem in kader van de realisatie sociaal woonproject door Eigen Haard/vmsw.

BESLUIT
Het college keurt het aandeel ten laste van de gemeente Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Ambtshalve schrapping 563-37.

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

25. - Ambtshalve schrapping 521-70.

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

26. - Ambtshalve inschrijving 027-68.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene van ambtswege in te schrijven in Zwevegem. Een melding van dit
besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Goedkeuren overeenkomst met vzw Jeugdhuis De Harp.

BESLUIT
Het college beslist om de overeenkomst met vzw Jeugdhuis De Harp te vernieuwen cfr. de nieuwe
legislatuur.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Erkenning buurt- of wijkcomités - tweede semester 2019.

BESLUIT
Het college beslist om aan de betrokken aanvragers voor het dienstjaar 2019 een toelage van 100,00
euro toe te kennen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Uitbreiden prestatievolume van een administratief medewerker met een
arbeidsovereenkomst bepaalde duur.

BESLUIT
Het prestatievolume van een administratief medewerker wordt uitgebreid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker publieke
ruimte.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker publieke ruimte wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Aanstellen van een administratief medewerker publieke ruimte met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

BESLUIT
Een administratief medewerker publieke ruimte wordt aangesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige samenleving.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature deskundige samenleving wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent feestelijkheden.
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BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature assistent feestelijkheden wordt afgesloten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Vacant verklaren van de functie ploegbaas wegen met contract onbepaalde
duur.

BESLUIT
De functie ploegbaas wegen wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

35. - Aanstellen van een ploegbaas wegen met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt een ploegbaas wegen aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Bestellingen.

BESLUIT
Het college keurt de bestellingenlijsten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Mandaten.

BESLUIT
Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - Aanslagjaar 2019.

BESLUIT
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Het kohier van de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen in het
leegstandsregister wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard voor 48 kohierartikels en een bedrag van 85.000,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Aanstelling van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem inzake dossier tot het verbouwen van appartementen tot
studio's LOI.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Uniqum aan ter verdediging van
de belangen van gemeentebestuur Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht leveren, installeren en
configureren van zelfuitleenbalies op basis van RFID voor de bibliotheek te
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht leveren, installeren en configureren van
zelfuitleenbalies op basis van RFID voor de bibliotheek te Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht leveren van boeken en
audiovisuele materialen 2020-2021 ten behoeve van de bibliotheek te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht leveren van boeken en audiovisuele materialen
2020-2021 ten behoeve van de bibliotheek te Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

42. - Kennisname verslag verkeerscommissie 28 november 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 28 november 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 20 december 2019

Onderwerp

43. - Kennisname verslagen algemene vergaderingen ouderenadviesraad,
adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid, Noord-Zuidadviesraad en het lokaal
overleg kinderopvang.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de verslagen van de algemene vergaderingen ouderenadviesraad,
adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid, Noord-Zuidadviesraad en het lokaal overleg kinderopvang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

44. - Kennisname verslag werkgroep projecten Noord-Zuidadviesraad.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de werkgroep projecten Noord-Zuidadviesraad d.d. 4
december 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

45. - Kennisname toelagen socio-culturele verenigingen deel 2.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de socio-culturele verenigingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

46. - Kennisname Toelagen jeugd 2019 - deel 2.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de
jeugdverenigingen en jeugdateliers voor een totaalbedrag van 39.258,91 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

47. - Kennisname subsidies sport 2019.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de
sportverenigingen voor een totaalbedrag van 82.858 euro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

48. - Kennisname wijkraad Zwevegem Centrum.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijkraad Zwevegem Centrum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

49. - Kennisname verslag directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem van 20
november 2019 en 4 december 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van het directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

50. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van 8 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

51. - Kennisname besluitenlijst Politieraad.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de politieraad in zitting van 26 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

52. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 22 november 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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