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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 4 FEBRUARI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, dd. voorzitter voor agendapunt 33; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 33 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Kennisname beslissing van de deputatie inzake bouwberoep voor het 

verkavelen van gronden, Populierenlaan 6, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

(fase I), gelegen aan de Bekaertstraat te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

(fase II), gelegen aan de Bekaertstraat, Otegemstraat, Deerlijkstraat te 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019128290 - 2019/334 voor het plaatsen van 

een veranda Ellestraat 68 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019117336 - 2019/309 voor het uitbreiden 

van eengezinswoning en regulariseren carport, Heestertstraat 29 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019151660 - 2019/384  voor het bouwen 

van een carport, Zwedenlaan 11 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019147883 - 2019/379 voor het bouwen van 

een carport met dakterras, Sint-Jozefsstraat 4 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019123982 - 2019/320 voor het bouwen van 

5 ééngezinswoningen, Zonnebloemstraat 1, 7, 11, 15 nr 21, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019/128813 - 2019/343 voor het 

verbouwen van een eengezinswoning, Vichtestraat 12 te 8553 Otegem.  

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning OMV2019144570 - 2019/371 voor het vellen 

van bomen, Diesveldstraat 42, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Verzoek van  tot optreden als architect voor het bouwen van eigen woning te 

Vanhemmens Hoevestraat 1 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de vraag om in eigen naam op 

te treden als architect tot het opmaken van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het 

verbouwen van de eigen woning met kadastrale ligging Vanhemmens Hoevestraat 1. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het aanbrengen 

van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2020 met 

goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze en de lijst van aan te schrijven 

aannemers goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Goedkeuring aanstelling ontwerper voor het opmaken ontwerp voor 

buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanstelling van de ontwerper goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het uitvoeren van renovatie-en 

herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RD IX: restauratie en 

betonrenovatie van de watertoren. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor het uitvoeren van renovatie-en herinrichtingswerken site Transfo 

Zwevegem - RD IX restauratie en betonrenovatie van de watertoren goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren politieverordening doortocht wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-

Kuurne op 1 maart 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 17. - Beslissing invoeren forfaitaire aansluitingskost bij nieuwe huisaansluitingen op 

bestaande riolering voor aanvragen vanaf 1 januari 2020. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de invoering van de forfaitaire aansluitingskost bij nieuwe 

huisaansluiting op bestaande riolering voor aanvragen vanaf 1 januari 2020. 

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

Onderwerp 18. - Definitieve 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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Guido Gezellestraat 28 te 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 De parkeerplaats voor mindervaliden wordt goedgekeurd. 

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

Onderwerp 20. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Deerlijkstraat 37 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 De parkeerplaats voor mindervaliden wordt goedgekeurd. 

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

Onderwerp 21. - Regularisatie beslissing CBS d.d. 21 januari 2020 betreffende  

grondvergunning 306-32. 

BESLUIT 

 Het college keurt de regularisatie van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 22. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 253-52. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Zwevegem-Centrum wordt verleend. 

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

Onderwerp 23. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 302-83. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Zwevegem-Centrum wordt verleend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 256-04. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Heestert wordt verleend. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 117-76. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 225-74. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 27. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 296-17. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 28. - Vacant verklaren van de functie technisch beambte schoonmaak (19/38). 

BESLUIT 

 De functie technisch beambte schoonmaak (19/38) wordt vacant verklaard met contract onbepaalde 

duur.  

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

Onderwerp 29. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 30. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 31. - Vastleggen regels in het organisatiebeheersingssysteem met betrekking tot 

de kredietbewaking en aanpassing raming. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen legt de regels vast met betrekking tot de kredietbewaking 

en aanpassing raming. 

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

Onderwerp 32. - Afvalophaling en -verwerking: goedkeuring van in house opdracht door IMOG 

tot en met 31 december 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt het afsluiten van de in house opdracht met IMOG goed. 

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

Onderwerp 33. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van de 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Proximus 

nv/Gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname en bespreking dorpsraad Otegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dorpsraad van 23 januari 2020 en 

bespreekt de vragen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 35. - 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. 

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

 

 

 


