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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 11 FEBRUARI 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 24 februari 2020. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019132998 - 2019/346 voor het bijstellen 

van een verkaveling, Kooigemstraat - Ter Klare 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019149054 - 2019/380 voor het schilderen 

van gevels van de woning, Ruitersdreef 2 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019133993 - 2019/345 voor het bouwen van 

een afdak, Remi Deprezstraat 31 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019125194 voor het uitbreiden 

bedrijfsgebouwen, toevoeging van 2 percelen en regularisatie IIOA van de 

exploitatie gelegen Trekweg 9, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2019097451 voor het plaatsen en 

exploiteren van middelgrote windturbines gelegen Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 

Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent voorwaardelijk gunstig advies.. 

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding overname van een tankstation met shop gelegen 

Kortrijkstraat 111-111a, 8550 Zwevegem - 2019147964. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Souper-Dansant op 24 april 2020 

in Balladehof, 8550 Zwevegem (ref. muz1074-2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Lentefeest senioren op 19 maart 

2020 in Sint-Pauluszaal, 8550 Zwevegem (ref. muz1073_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van 

regiewerken in Zwevegem voor dienstjaar 2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 12. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het college keurt de beslissing goed, nopens ingediend bezwaarschrift aangaande de gemeentelijke 

belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand - aanslagjaar 

2019. 

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

Onderwerp 13. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 15. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature coördinerend directeur onderwijs. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature coördinerend directeur onderwijs wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 16. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker 

bibliotheek. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker bibliotheek wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 17. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand januari 2020. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname opleidingsoverzicht november-december 2019.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de opleidingsaanvragen voor de periode november-december 2019. 

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

Onderwerp 19. - Kennisname aanvragen jobstudenten zomer 2020.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de aanvragen voor zomer 2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

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

 

 

 


