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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 18 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. - 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2019131105- 2019/353 voor het bouwen van 

een bijgebouw, uitbreiden van een woning, aanleg van een zwemvijver, Hoogland 

15 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019157105 - 2019/420 voor het verbouwen 

van een bestaande woning, Tulpendreef 7 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019156114 - 2019/399 voor het vellen van 

bomen, Hulweg 26 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019157936 - 2019/405 voor het bouwen van 

een loods, Oude Bellegemstraat 68 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Aktename van de melding 2020012614 voor een bronbemaling gelegen 

Wagenmakerstraat 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Zwevegem Hardcore Fest op 7 

maart 2020 in jeugdhuis De Harp. (ref. muz1075_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Battle Arena op 7 maart 2020 in 

het Sportpunt Zwevegem (ref. muz1076_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: eetfestijn Debruyne-Geeraert op 

7 maart 2020 in OC De Spoele, Scheldestraat te Otegem (ref. muz1077_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Moenshot op 21 maart 2020 in 

zaal TAP, Stationsstraat 2, 8552 Moen (ref. muz1079_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 12. - Schrapping uit leegstandregister: Oude Molenstraat 9 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 13. - Schrapping uit leegstandregister: Kortrijkstraat 144 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 14. - Schrapping uit leegstandregister: Stationsstraat 19 te 8552 Moen. 

BESLUIT 
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 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 15. - Schrapping uit leegstandregister: Broekenhoek 25 te 8552 Moen. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 16. - Schrapping uit leegstandregister: Heestertstraat 40 te 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 17. - Schrapping uit leegstandregister: Diesveldstraat 20 te 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 18. - Schrapping uit leegstandregister: Jolainstraat 48 te 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuring tot deelname aan het project vuilnisbakken ingediend door 

IMOG bij Mooimakers Vlaanderen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring tot deelname aan het project. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 20. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 05/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 05/2020. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 06/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 06/2020. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 8). 

BESLUIT 

 Het college keurt de subsidies goed. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het reinigen van (baan)grachten in 

Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het reinigen van (baan)grachten in Zwevegem voor 

dienstjaar 2020 goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren 

van regiewerken 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. 

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

Onderwerp 25. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de realisatie van 

verkaveling woonproject Bekaert Leanderhof in Zwevegem, fase 1. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed. 

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

Onderwerp 26. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de heraanleg van 

voetpaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.  

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

Onderwerp 27. - Goedkeuring processen-verbaal van voorlopige oplevering voor het bouwen 

van een nieuwe gemeenteschool in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de processen-verbaal van voorlopige oplevering goed.  

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

Onderwerp 28. - Goedkeuring eindafrekening voor het bouwen van een nieuwe 

gemeenteschool in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 29. - Aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers voor Bloemenparadijs bvba, 

Otegemstraat 319 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist geen vergunning te verlenen om een wegwijzer te plaatsen langs de openbare weg. 

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

Onderwerp 30. - Aanvraag voor het plaatsen van 2 wegwijzers voor Ten Rooden Duifhuize, 

Moenstraat 10 te 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt het plaatsen van de wegwijzers goed. 

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

Onderwerp 31. - Aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers voor Cultuurhuis De Vrijheid, 

Helkijnstraat 1 te 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college verleent geen vergunning voor het plaatsen van wegwijzers. 

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

Onderwerp 32. - Aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers voor 2 wegwijzers voor Vadegro, 

Stationsstraat 147C te 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers goed. 

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

Onderwerp 33. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd Nieuwelingen Heestert op 15 

maart 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 34. - Toekennen grondvergunning 239-02. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 35. - Toekennen grondvergunning 250-21. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 36. - Toekennen grondvergunning 301-96. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 37. - Toekennen grondvergunning 231-75 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 38. - Toekennen grondvergunning 267-71 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 39. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 397-78 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 40. - Ambtshalve schrapping 569 92. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8554 Sint-Denijs, van ambtswege te 

schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 41. - Ambtshalve schrapping 564 10. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8554 Sint-Denijs, van ambtswege te 

schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 42. - Ambtshalve schrapping 321 25. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege te 

schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 43. - Ambtshalve schrapping 629 40. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8551 Heestert, van ambtswege te 

schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 44. - Toekenning zorgtoelagen -21 jarigen. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst tot toekenning van een zorgtoelage aan -21 

jarigen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 45. - Toekenning zorgtoelagen +21 jarigen. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst tot toekenning van een zorgtoelage aan +21 

jarigen. 

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

Onderwerp 46. - Leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen met tankkaartensysteem ten 

behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met 

vaststellen wijze van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.  

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en lijst aan te schrijven leveranciers tot het leveren 

van brandstoffen voor dienstvoertuigen met tankkaartensysteem ten behoeve van gemeentebestuur 

en OCMW Zwevegem.  Deze opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking bij aanvang van de procedure. 

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

Onderwerp 47. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 48. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 49. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar wordt ingewilligd op basis van artikel 6,4° van het gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand, 

van 19 december 2016 gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 aangezien de zakelijk 

gerechtigden een gedateerde en ondertekende renovatienota ingediend hebben. 

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

Onderwerp 50. - Goedkeuring toezichtsvergoeding in het kader van het flankerend onderwijs. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening van de toezichtsvergoedingen in het 

kader van de sociale voordelen voor het kalenderjaar 2019 goed voor de respectievelijke scholen. 

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

Onderwerp 51. - Aanvraag bijzondere toelage Potje Buur - 24 mei 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor Potje Buur op 24 mei 2020. 

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

Onderwerp 52. - Aanstelling van een administratief medewerker bibliotheek met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een administratief medewerker bibliotheek wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 53. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige sport. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige sport wordt afgesloten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 54. - Goedkeuring consolidatie arbeidsongeval medewerker technische dienst. 

BESLUIT 

 Het college keurt de consolidatie van het arbeidsongeval van een medewerker van de technische 

dienst goed. 

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

Onderwerp 55. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 30 januari 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 30 januari 2020. 

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

Onderwerp 56. - Kennisname van het aanvangsbevel voor het structureel onderhoud van het 

Guldensporenpad en Trimaarzate.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het aanvangsbevel. 

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

Onderwerp 57. - Kennisname beslissing van het Hof van beroep te Gent in de zaak van 

Vuylsteke Johan - Vuylsteke BVBA. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

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

Onderwerp 58. - Kennisname beroep tegen beslissing van VME Residentie Zonneweelde voor 

het bouwen van een tuinberging gelegen Kooigemwegel 11, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep tegen beslissing van VME Residentie Zonneweelde voor het 

bouwen van een tuinberging gelegen Kooigemswegel 11, 8554 Sint-Denijs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 59. - Kennisname verslag projectregie Transfo van 3 februari 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag projectregie Transfo. 

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

Onderwerp 60. - Kennisname verslag vergadering Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag Bouwkundig Erfgoed van 3 februari 2020. 

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

Onderwerp 61. - Kennisname verslag kindergemeenteraad van 13 december 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de kindergemeenteraad van 13 december 2019. 

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

Onderwerp 62. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R 

van 17 januari 2020. 

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

Onderwerp 63. - Kennisname toelagen jeugdsportstimulans 2019. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarlijkse toelagen in het kader van 

jeugdsportstimulans voor de sportverenigingen. 

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

 

 

 


