BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 3 MAART 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, dd. voorzitter voor agendapunt 30;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Afwezig:

Onderwerp

Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 30.

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,
Vierkeerstraat 120 te 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019137676 - 2019/352 voor het aanleggen
van een terras en plaatsen omheining in composiet, Ommegangstraat 7 8550
Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019160294 - 2019/413 voor het uitvoeren
van aanpassingswerken aan voorgevel, Otegemstraat 3 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019149601 - 2019/418 voor het plaatsen van
een aardappelautomaat, Avelgemstraat 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020000976 - 2020/10 voor het bouwen van
een prieel, Olieberg 23 te 8552 Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019141352 - 2019/390 voor het uitbreiden
van de dakverdieping, Bakkerijstraat 5 te 8551 Heestert.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019135516 - 2019/364 voor het verbouwen
van een horecazaak naar ééngezinswoning en bouwen van een berging,
Otegemstraat 122 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020025574 - 2020/57 voor een
bronbemaling voor zwembad gelegen Moenstraat 3 bus c, 8554 Sint-Denijs.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019154109 - 2019/440 voor het verbouwen
van een woning en aanbouwen van een annex na afbraak bestaande annex,
Kappaertstraat 46, 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019138960 - 2019/412 voor het bouwen
van een meergezinswoning met 11 wooneenheden, Stoomstraat 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2019146766 - 2019/409 voor het bouwen
van 4 eengezinswoningen, Stoomstraat 16 - 19 8550 Zwevegem.

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

13. - Afleveren omgevingsvergunning 2019160010 - 2019/411 voor het wijzigen
van kapsalon naar frituur, Avelgemstraat 49, 8550 Zwevegem.

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2019132360 - 2019/395 voor de actualisatie
van de vergunning voor de exploitatie gelegen Ellestraat 27, 8550 Zwevegem.

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

15. - Gedeeltelijk afleveren omgevingsvergunning 2019152207 - 2019/394 voor het
herbouwen van bijgebouw met verharding, Pontstraat 35, 8551 Heestert.

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

16. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor het uitvoeren van
restauratie- en herstellingwerken aan de Klockemolen Zwevegem (Fase 3 & 4).

BESLUIT
Het college keurt de lijst van aan te schrijven aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van
renovatie- en opwaarderingswerken in het Gemeentepark in Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring gunning voor het aanbrengen van wegmarkeringen en
belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2020.

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

19. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater.
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BESLUIT
Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater.

BESLUIT
Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het onderhoud
van openbaar groen in woonwijk Ter Winckele in Zwevegem voor dienstjaar 20202021 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

22. - Opdracht aan Leiedal voor plaatsen kunstwerk op Transfo in kader van
Contrei Live.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht aan Leiedal goed voor het plaatsen van een kunstwerk op Transfo in
kader van Contrei Live.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente en Leiedal i.k.v. Contrei
Live (kunstwerk te Moen).

BESLUIT
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Leiedal goed i.k.v. Contrei Live
(kunstwerk "Swans" op uiteinde oude kanaalarm te Moen)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

24. - Bestellingen.

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

25. - Mandaten.

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

26. - Gemeentelijke belasting tweede verblijven - Aanslagjaar 2020.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven werd door het college
van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 58 kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Vacant verklaren van de functie deskundige ondernemen met contract
onbepaalde duur.

BESLUIT
De functie deskundige ondernemen wordt vacant verklaard met contract onbepaalde duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature deskundige ondernemen.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature deskundige ondernemen wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Regularisatie besluit college van burgemeester en schepenen van 18
september 2019 en 24 september 2018 betreffende de verlenging statutair
dienstverband van de bestuurssecretaris cultuurbeleidscoördinator.

BESLUIT
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Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2019 en 24 september
2018 betreffende de verlenging statutair dienstverband van de bestuurssecretaris
cultuurbeleidscoördinator wordt geregulariseerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Beslissing tot instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg van Brugge van 13 januari 2020, in de zaak Proximus/gemeente
Zwevegem (rolnummer 18/1310/A - AJ 2017).

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg van 13 januari 2020, in de zaak Proximus/gemeente Zwevegem
(rolnummer 18/1310/A).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Kennisname en bespreking wijkraad centrum.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijkraad en bespreekt de eventuele
vragen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving aan
de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen in het stedelijk
woongebied Slijpbeek - Stedestraat te ZWEVEGEM (FASE 3), namelijk 'JACOB
JORDAENSSTRAAT'.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving
aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek Stedestraat te ZWEVEGEM (FASE 3), namelijk "Jacob Jordaensstraat".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - 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.

Bekendmaking webtoepassing op datum van 11 maart 2020

