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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1.  - Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 Stefaan Bonte legt de eed af als raadslid en wordt aangesteld. 

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

Onderwerp 2.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 10 december 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 3.  - Kennisname van het antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

op de klacht dd. 4 november 2019 met nummer 2019.001010. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt kennis van de klacht. 

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

Onderwerp 4.  - vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem (KGTC) - Goedkeuring 

wijziging statuten. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de gewijzigde statuten van het Koninklijk Gemeentelijk 

Tenniscentrum Zwevegem. 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring van het retributiereglement van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

1 ONTHOUDING 

 De raad verleent goedkeuring aan het retributiereglement van het AGB Zwevegem. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring aanpassing overeenkomst voor productie en levering 

zonnestroominstallatie kleiner dan 10kVA. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan voorgelegde aanpassing aan de overeenkomst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 7.  - Goedkeuring ontwerpovereenkomst inzake vestiging van een recht van opstal 

voor de plaatsing en exploitatie van een PV-installatie op het cultureel centrum-

theaterzaal van de gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst inzake vestiging van een recht van opstal 

voor de plaatsing en exploitatie van een PV-installatie op het cultureel centrum-theaterzaal van de 

gemeente Zwevegem.  

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

Onderwerp 8.  - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis 

in de verkaveling 'DREEF' - LOTINVEST, gelegen kant Kruiswegstraat en 

Elzenstraat te Zwevegem, namelijk voor de hoofdstraat 'KRUISWEGSTRAAT' te 

behouden, voor de straten 6 en 7 'ELZENSTRAAT' door te trekken, en voor de 4 

nieuwe straten 'BRAAMBESSENSTRAAT', 'FRAMBOZENSTRAAT', 

'AARDBEIENSTRAAT' en 'KERSENSTRAAT'. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

4 ONTHOUDINGEN 

 De raad verklaart zich principieel akkoord voor de hoofdstraat de straatnaam 'Kruiswegstraat' te geven 

en voor twee straten de straatnaam 'Elzenstraat' te geven, en voor de vier straten de straatnaam 

'Braambessenstraat', 'Frambozenstraat', 'Aardbeienstraat' en 'Kersenstraat' te geven aan de nieuw aan 

te leggen straten in de verkaveling 'Dreef' - Lotinvest te Zwevegem. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuren aanstelling vertegenwoordiging vanuit de gemeente voor het 

beheerscomité (=stuurgroep) Woonwijs legislatuur 2020 - 2025. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad stelt de vertegenwoordiging aan in het beheerscomité (=stuurgroep) Woonwijs legislatuur 

2020-2025. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 10.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


