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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 21 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad 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. - Aktename van de melding 2020003232 - 2020/11 voor een bronbemaling 

gelegen Koutermanstraat 17, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020001988 - 2020/6 voor Omloop van 

motorvoertuigen - Autocross te Sint – Denijs, gelegen Tontestraat 6, 8554  Sint-

Denijs op 1 juni 2020. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Aktename arrest in de vordering tot vernietiging. 

BESLUIT 

 Het college neemt akte van het arrest. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019123490 - 2019/323 voor het bouwen van 

een garage. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019144189 - 2019/370 voor het bouwen van 

tuinhuis/fietsstalling, Oude Bellegemstraat 46, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Weigeren omgevingsvergunning 2019140792 -2019/359 voor het plaatsen van 

een reclamepaneel (regularisatie), Kortrijkstraat 210 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 9. - Deelname Regionale onthardingsstrategie. 
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BESLUIT 

 Het college beslist deel te nemen aan het participatief luik van de regionale onthardingsstrategie. 

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

Onderwerp 10. - Organisatie Kippenactie 2020. 

BESLUIT 

 In 2020 wordt opnieuw deelgenomen aan de regionale actie “Kippenproject”, georganiseerd door de 

Intercommunale Imog, tijdens de periode van 15 maart tot en met 31 mei 2020. In het kader van een 

algemene vermindering van het groenten-, fruit- en tuinafval in de gemeente wordt een gemeentelijke 

tussenkomst toegekend ten bedrage van 4,5 Euro per scharrelkip (met een  max. van 4 

scharrelkippen). 

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

Onderwerp 11. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Principiële beslissing regionale aankoop geografische data- Mobile mapping. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de regionale aankoop Mobile Mapping via Leiedal, zijnde recente 

en nauwkeurige 360° straatbeelden en gedetailleerde orthofoto’s, voor een periode van 2 jaar. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aanstelling ontwerper voor de 

herinrichting van het kantoor voor het OCMW in het Gemeentepunt Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor de aanstelling ontwerper voor de herinrichting van het 

OCMW-kantoor in het Gemeentepunt goed. 

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

Onderwerp 14. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 01/2020. 
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BESLUIT 

 Het college kent de subsidie oor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen toe. 

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

Onderwerp 15. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 02/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent de subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen toe. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop van materialen voor 

dienst signalisatie voor dienstjaar 2020, binnen het kader van de 

raamovereenkomst met Creat Farys. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en de gunning voor de aankoop van materialen voor de dienst 

signalisatie goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring opdracht voor de netvernieuwing renovatie wegens lek van de 

waterleiding in de Vichtestraat in Otegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 278-59. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 291-33. 

BESLUIT 
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 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 414-89. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 225-58. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 074-03. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 326-34. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 306-62. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 25. - Regularisatie beslissing CBS d.d. 20 november 2019 betreffende  

grondvergunning 324-41. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de regularisatie van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 26. - Verzoek tot uitbetaling saldo bijzondere toelage '75-jarig jubileum Koninklijke 

Harmonie de Verenigde Vrienden Sint-Denijs'. 

BESLUIT 

 Het college keurt de uitbetaling van het saldo goed. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen premie gevelrenovatie. 

BESLUIT 

 Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed. 

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

Onderwerp 28. - Toekennen premie gevelrenovatie. 

BESLUIT 

 Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed. 

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

Onderwerp 29. - Afwijking op wekelijkse rustdag 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de voorgestelde afwijkingen in 

2020 op de openingsuren van de handelszaken binnen Zwevegem. 

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

Onderwerp 30. - Stopzetting vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de stopzetting van de dienst voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 31. - Vacant verklaren van de functie deskundige omgeving met contract 

onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie deskundige omgeving wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.  

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

Onderwerp 32. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker bibliotheek met 

contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie administratief medewerker bibliotheek wordt vacant verklaard met contract onbepaalde 

duur.  

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

Onderwerp 33. - Vacant verklaren van de functie deskundige sport met contract onbepaalde 

duur.  

BESLUIT 

 De functie deskundige sport wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.  

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

Onderwerp 34. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature deskundige omgeving.  

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige omgeving wordt vastgesteld.  

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

Onderwerp 35. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker 

bibliotheek.  

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker bibliotheek wordt vastgesteld.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 36. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature deskundige sport.  

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige sport wordt vastgesteld.  

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

Onderwerp 37. - Aanstellen van een assistent feestelijkheden met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het college stelt een assistent feestelijkheden aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

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

Onderwerp 38. - Aanstellen van een werfcontroleur groen & wegen met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het college stelt een werfcontroleur groen & wegen aan met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur.  

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

Onderwerp 39. - Vaste aanstelling in statutair verband van een diensthoofd groen & wegen na 

afloop van de proefperiode.  

BESLUIT 

 Het diensthoofd groen & wegen wordt, na afloop van de proefperiode, vast aangesteld in statutair 

verband.  

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

Onderwerp 40. - Hernieuwing inschrijving gebruikersovereenkomst Wijkwerken.  

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst Wijkwerken. 

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

  



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 29 januari 2020. 

 

Onderwerp 41. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 42. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 43. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2019 - 

4° kwartaal. 

BESLUIT 

 Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2019 - 4° kwartaal - wordt 

door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 101 

kohierartikels en een bedrag van 49.728,74 euro. 

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

Onderwerp 44. - Leveren van fotokopieerpapier op afroep 2020 ten behoeve van 

gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. - Gunning opdracht. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht tot het leveren van fotokopieerpapier op 

afroep 2020 ten behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 45. - Toegang ICT'er WebBv voor aanmaken nieuwe accounts. 

BESLUIT 

 De ICT'er die de nieuwe accounts aanmaakt krijgt goedkeuring om de correcte schrijfwijzen op te 

zoeken via WebBv. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 46. - Kennisname ontwerp meerjarenbeleidsplan 2020-2025. 

BESLUIT 

 Het college  neemt kennis van het ontwerpdocument meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025. 

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

Onderwerp 47. - Kennisname dorpsraad Moen. 

BESLUIT 

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

eventuele vragen. 

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

Onderwerp 48. - Kennisname verslag raad van bestuur Leiedal. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Leiedal d.d. 13 december 2019. 

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

Onderwerp 49. - Kennisname verslag cvba Mijn Huis. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 17 december 2019. 

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

Onderwerp 50. - Bespreking aansluiting bij provinciaal GAS-ambtenaar. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerking met Kortrijk aan te houden 

en bijgevolg niet in te gaan op het voorstel tot aansluiting bij een provinciaal GAS-ambtenaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp * - Varia - kennisname brief gemeenteraadslid betreffende belasting op leegstand. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief. Dhr. burgemeester zal een 

antwoord formuleren aan betrokken raadslid. 

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

 

 

 


