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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 14 JANUARI 2020 

 

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 voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 27 januari 2020.  

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding  2019158902 - 2019/4047 voor het plaatsen van 

een veranda, Kanaalstraat 47 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2019087634 - 2019/294 voor het 

aanleggen van een poel op de percelen met als kadastrale omschrijving 

Zwevegem, 3de afdeling Otegem sectie A nrs. 0017, 0039A en Anzegem 6de 

afdeling sectie B nr. 0444D. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 5. - Verlenen advies bodemsaneringsproject - Bekaert site Zone 4 - Ramboll, 

Blokkestraat 101, 8550 Zwevegem - dossier 66810. 

BESLUIT 

 Het college verleent een gunstig advies onder voorwaarden. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019140847 - 2019/360 voor het verbouwen 

van een rijwoning, Harelbeekstraat 103 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019149674 voor het plaatsen van een 

zwembad gelegen Moenstraat 3c, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019137077 - 2019/351 voor het herbouwen 

van woning na sloop bestaande woning en regularisatie van bestaande keerwand, 

Ruiffeleindestraat 3, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Goedkeuring eindafrekening voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 10. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 11. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 12. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature coördinerend directeur 

onderwijs.  

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature coördinerend directeur onderwijs wordt vastgesteld.  

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

Onderwerp 13. - Ontslag wegens pensionering van een beambte schoonmaak.  

BESLUIT 

 Het college neemt akte van het ontslag wegens pensionering.  

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

Onderwerp 14. - Vaste benoeming van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs met 

ingang op 1 januari 2020. 
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BESLUIT 

 Het college gaat over tot vaste benoeming van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs met 

ingang op 1 januari 2020. 

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

Onderwerp 15. - Vaste benoeming aan de Kunstacademie met ingang op 1 januari 2020. 

BESLUIT 

 Het college gaat over tot de vaste benoeming van een personeelslid aan de Kunstacademie, met 

ingang op 1 januari 2020. 

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

Onderwerp 16. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand december 2019. 

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

Onderwerp 17. - Kennisname sectorale onderhandelingen VVSG. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de brief van de VVSG met betrekking tot de lopende sectorale 

onderhandelingen. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname Verslag OC De Brug. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van OC De Brug op datum van 26 

november 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Kennisname BAV Imog. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering IMOG in zitting 

van 17 december 2019. 

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

 

 

 


