BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 28 JANUARI 2020
Aanwezig:

Eliane Spincemaille, dd. voorzitter;
Kristof Vromant, dd. voorzitter voor agendapunt 14;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Doutreluingne, burgemeester;

Afwezig:

Eliane Spincemaille en Isabelle Degezelle, schepenen, afwezig voor agendapunt 14.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden
gelegen aan de Pontstraat 30 te 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019128135 - 2019/335 voor het bouwen van
carport - berging, Bakkerijstraat 6, 8551 Heestert.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019149429 - 2019/392 voor het verbouwen
van een ééngezinswoning en vrijstaande garage, Zaveleinde 7, 8553 Otegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019148064 - 2019/381 voor het renoveren
van de voorgevel van een bestaande woning, Stationsstraat 100 8551 Heestert.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019126932 - 2019/375 voor het uitbreiden
van een ééngezinswoning, Kwadepoelstraat 74 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019143813 - 2019/365 voor het bouwen van
een carport, Wagenmakerstraat 12A 8553 Otegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019136862 - 2019/391 voor het bouwen van
een woning, Luipaardstraat, 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019125419 - 2019/328 voor de realisatie van
een poel met beperkte reliëfwijziging van het terrein, te Heestert sectie B nrs.
1054b, 1046b, 1051a2, 1048, 1052b, 1052b2, 1053b, 1047.

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

10. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de
omgevingsaanvraag voor het adres Beerbosstraat 16, 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het beroep.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Konzert op 15 februari 2020 in
Café@TheFinish (ref. muz1071_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Am'Brass op 15 februari 2020 in
OC Tap, Stationsstraat 2, 8552 Moen (ref. muz1072_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Rock@TheFinish op 29 februari
2020 in Café@TheFinish, Otegemstraat, 8550 Zwevegem (ref. muz1070_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Toekennen van een gemeentelijke toelage voor groenbedekking 2019.

BESLUIT
De aanvragen betreffen het verkrijgen van een subsidie conform het subsidiereglement voor het
inzaaien van groenbedekking in het najaar van 2019. De aanvragers die voldoen aan de voorwaarden,
krijgen de subsidie toegekend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 03/2020.

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

16. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 04/2020.

BESLUIT
Het college kent de subsidie toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van
rioleringswerken in de Stedestraat - Stokerijstraat in Zwevegem (fase 12).

BESLUIT
Het colllege keurt de afkoppelingssubsidie goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Vaststelling van de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet ten
behoeve van verkavelaar Paul Huyzentruyt in de Stedestraat te Zwevegem.

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

19. - Bestellingen.

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

20. - Mandaten.

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

21. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2019 9° deel.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 3 kohierartikels en
een bedrag van 620,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen - aanslagjaar 2019. Beslissing
nopens ingediend bezwaarschrift op naam van advocaten Allen & Overy LLP
namens Orange Belgium NV.

BESLUIT
Het bezwaarschrift d.d. 24 december 2019, ingediend door advocaten Allen & Overy LLP in naam van
Orange Belgium NV, Bourgetlaan 3 te 1140 Evere, omtrent de gemeentelijke belasting op masten en
pylonen, aanslagjaar 2019, onder kohierartikels 2, 3 en 4, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als
ongegrond. De belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

23. - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen - aanslagjaar 2019. Beslissing
nopens ingediend bezwaarschrift op naam van Telenet Group NV.

BESLUIT
Het bezwaarschrift, ingediend door Telenet Group NV, Neerveldstraat 107 te 1200 Sint-LambrechtsWoluwe, omtrent de gemeentelijke belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2019, onder
kohierartikels 9 en 10, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De belastingplicht blijft
gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Aanstellen van een deskundige samenleving met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

BESLUIT
Het college stelt een deskundige samenleving aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Kennisname verslag evenementencel van 17 december 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag evenementencel van 17 december 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname goedgekeurd budget vzw Ontmoetingscentrum Otegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het budget 2020 goedgekeurd door de
vzw gemeentelijk ontmoetingscentrum Otegem in zitting van 27 november 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

28. - Kennisname notulen kerkfabriek Sint-Dionysius en Sint-Genesius.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen van de kerkfabriek van Sint-Dionysius en Sint-Genesius d.d. 8
januari 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname notulen kerkfabriek Sint-Eligius Moen.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Sint-Eligius Moen van 10 december 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving
aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te
Zwevegem (FASE 1), namelijk "Libelstraat".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Kennisname van vonnis van de rechtbank van eerste aanleg inzake
Orange/gemeente Zwevegem.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 7 januari
2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Bespreking telraam binnen INTERREG CORA-project.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet onmiddellijk in te tekenen voor dit project
maar wenst de resultaten van de proefprojecten in andere gemeenten af te wachten.
Aan de dienst mobiliteit wordt opdracht gegeven om het standpunt van het college over te maken aan
Leiedal.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bespreking locatie voor wekelijkse training Kubb-spel.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Kubbteam Zwevegem voor
gratis gebruik (wekelijks) van het grasveld voor het gebouw waar Ubuntu gevestigd is.
Het betreft hier echter geen exclusief gebruik en de nodige afspraken moeten gemaakt worden met de
groendienst omdat er op deze locaties aan extensief groenbeheer zal gedaan worden.
De graszone achter het ex-beka voetbalveld (tussen het veld en het Guldenspoorpad) kan als
alternatief voorgesteld worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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