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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 17 MAART 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marc Claeys, schepen 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de gemeenteraad, door de evoluerende 

coronacrisis, op 23 maart 2020 geannuleerd wordt. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019141876 - 2019/356 voor het wegnemen 

van velux en plaatsen van dakkapel, Brouwerijstraat 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020004199 - 2020/17 voor het aanbrengen 

van gevelisolatie en gevelstenen, Blokellestraat 95 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019153147 - 2019/397 voor het bouwen van 

een eengezinswoning met carport en tuinberging, Elzenstraat 36 te 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019062738 - 2019/433 voor het verbouwen 

van een woning, Broekenhoek 17, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.  

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019138964 - 2019/366 voor het bouwen van 

36 moduswoningen, Zonnebloemstraat 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019163518 - 2020/9 voor het verbouwen 

van een woning, Kappaertstraat 36 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019116495 - 2019/425 voor het 

regulariseren goedgekeurde aanvraag en aanvraag tot aanleg va inrit, Beerboslaan 

1 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019160956 - 2020/3 voor het bouwen van 

5 wooneenheden met bijhorende parkeerplaatsen, Otegemstraat 185 en 

Blokellestraat 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Aanvraag nieuw sociaal woonbeleidsconvenant. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de aanvraag van een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant via de 

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen voor een totaal van 12 bijkomende sociale wooneenheden. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 1ste kwartaal 2020. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 1ste kwartaal van 2020. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitvoeren van groenonderhoud in 

de KMO-zone Esserstraat in Zwevegem voor dienstjaren 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het uitvoeren van regiewerken in 

Zwevegem voor het dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitmaken van (baan)grachten in 

Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

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

dienstjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren politieverordening Wielerwedstrijd Sint-Denijs op 18 april 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuren politieverordening Doortocht wielerwedstrijd GP Tombroek-

Rollegem U23 Road Series op 19 april 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuren politieverordening Doortocht wielerwedstrijd E3 BinckBank 

Classic junioren op 25 april 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Vaststelling van de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de 

Avelgemstraat te Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed.  

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

Onderwerp 20. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de herinrichting van de doortocht en 

schoolomgeving Avelgemstraat in centrum Knokke-Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning goed. 

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

Onderwerp 21. - Ambtshalve schrapping 027 68. 

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 22. - Ambtshalve schrapping 441 93. 

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 23. - Toekennen grondvergunning 160-55. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 215-41. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 249-01. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Toekennen grondvergunning 236-18. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen grondvergunning 223-32. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 28. - Toekennen grondvergunning 407-97. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 29. - Toekennen grondvergunning 326-40. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 30. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 224-85. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 31. - Beslissing aanpassing vergoeding animatoren vakantiewerkingen. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 32. - Organisatie speelstraat Ter Moude op 22 april 2020 i.k.v. buitenspeeldag. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de organisatie van een speelstraat in Ter Moude op 22 april 2020 i.k.v. 

buitenspeeldag. 

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

Onderwerp 33. - Derde partij support van externe consultant voor dienst IT - gunning 

opdracht. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de opdracht goed. 

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

Onderwerp 34. - Vacant verklaren van de functie assistent groen met een contract onbepaalde 

duur. 

BESLUIT 

 De functie assistent groen wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 35. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature assistent groen. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature assistent groen wordt vastgesteld. 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 maart 2020. 

 

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

Onderwerp 36. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature deskundige staf. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige staf wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 37. - Aanstelling van een deskundige sport met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige sport wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 38. - Goedkeuring consolidatie arbeidsongeval werknemer dienst signalisatie. 

BESLUIT 

 Het college keurt de consolidatie van het arbeidsongeval van een werknemer dienst signalisatie goed. 

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

Onderwerp 39. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 40. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 41. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20200317. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 42. - Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor leveringen van elektrisch 

materiaal. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de instap in de raamovereenkomst voor het leveren 

van elektrisch materiaal goed van Creat (Farys) goed. 

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

Onderwerp 43. - Kennisname verslag overlegmoment overdracht intergemeentelijk 

recyclagepark. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het overlegmoment aangaande de overdracht van het 

intergemeentelijk recyclagepark tussen gemeente Zwevegem en Imog, d.d. 9 maart 2020. 

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

Onderwerp 44. - Kennisname verslag vergadering Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag Bouwkundig Erfgoed van 2 maart 2020. 

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

Onderwerp 45. - Kennisname krijtlijnen cultureel-erfgoedbeleidsplan 2021-2026 van zuidwest. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de krijtlijnen van het cultureel-erfgoedbeleidsplan 2021-2026 van 

zuidwest. 

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

Onderwerp 46. - Kennisname verslag evenementencel. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de evenementencel in zitting van 11 februari 2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 47. - Kennisname en bespreking dorpsraad Heestert. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dorpsraad en bespreekt de 

eventuele vragen. 

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

Onderwerp 48. - 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. 

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

Onderwerp 49. - Bespreking Aanbiedingskennisgeving verkoop aandelen A' Zefier. 

BESLUIT 

 Gemeente Herent wenst zijn aandelen A’ Zefier te verkopen. Conform artikel 15 van de statuten van 

Zefier heeft de gemeente Zwevegem, als vennoot van Zefier binnen de rekeningsector A’, een 

voorkooprecht op deze aandelen. 

Het college stelt geen interesse te hebben in de A'Zefier aandelen van de gemeente Herent. 

Aan de dienst beleidsondersteuning wordt opdracht gegeven om in die zin een antwoord te richten aan 

gemeentebestuur Herent. 

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

 

 

 


