AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD
op 24 FEBRUARI 2020
De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden te vergaderen in de raadzaal,
gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem, op maandag 24 februari 2020 aansluitend op de vergadering van
het AGB, met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING
1.

Overname lening van AGB Zwevegem bij ING door gemeente Zwevegem.

2.

Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de
gegevensuitwisseling.

3.

Toekenning toelagen 2020 (deel 1).

4.

Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met
vaststellen wijze van gunnen.

5.

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling Vlerick Vastgoed,
gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (fase 1), namelijk "LIBELSTRAAT".

6.

Goedkeuring definitieve vaststelling RUP 8.2 Transfo - herziening A.

7.

Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en
herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem.

8.

Goedkeuring ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en
herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem - RD1.

9.

Goedkeuring addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en
gemeente

Zwevegem

betreffende

grondverzet

voor

de

aanleg

van

een

gecontroleerd

overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek en het Lettenhofpark in Zwevegem, inclusief
goedkeuring kostenverdeling en kostenraming.
10.

Goedkeuring nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 april 2020.

11.

Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, personeel, organisatie,
economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I) en in commissie klimaat,
openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit (commissie
II).

12.

Vervangen van een raadslid als plaatsvervangend lid in de (buitengewone) algemene vergadering van
Elk zijn huis NV.

13.

Vervangen van een raadslid als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering van
Psilon.

14.

Vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG.

15.

Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

Te Zwevegem, 13 februari 2020

De voorzitter
Dirk Desmet
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