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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Sofie Vermeulen, raadslid 

 

 

Onderwerp 1.  - Overname lening van AGB Zwevegem bij ING door gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 25 STEMMEN VOOR 

1 ONTHOUDING 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring tot overname van de lening van AGB Zwevegem bij ING door 

gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 2.  - Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 

het kader van de gegevensuitwisseling. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 

het kader van de gegevensuitwisseling. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 3.  - Toekenning toelagen 2020 (deel 1). 

BESLUIT 

Stemming 18 STEMMEN VOOR 

8 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de in bijlage bij de beslissing gevoegde lijst met vermelding van 

organisaties en adviesraden tot toekenning van een toelage 2020 (deel 1). 

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

Onderwerp 4.  - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem. - 

Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht tot behandeling uitgaande post van 

gemeente en OCMW Zwevegem voor de periode 2020-2023. Deze opdracht zal gegund worden via 

een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

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

Onderwerp 5.  - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 

verkaveling Vlerick Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (fase 1), 

namelijk "LIBELSTRAAT". 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad kent de straatnaam "LIBELSTRAAT" toe aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

Vlerick Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (FASE 1). 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring definitieve vaststelling RUP 8.2 Transfo - herziening A. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de definitieve vaststelling van het RUP Transfo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van 

restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem en zal dit dossier gunnen via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren van 

restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem - RD1. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem - RD1 en beslist de opdracht te gunnen via 

openbare procedure. 

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

Onderwerp 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. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed in kader van het 

grondverzet van de Slijpebeek en het Lettenhofpark, inclusief kostenverdeling en kostenraming. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 10.  - Goedkeuring nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 april 2020. 

BESLUIT 

Stemming 18 STEMMEN VOOR 

8 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan het nieuw bibliotheekreglement dat in voege treedt vanaf 1 april 

2020. 

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

Onderwerp 11.  - Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, 

personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking 

(commissie I) en in commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en 

ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad duidt gemeenteraadslid Stefaan Bonte aan als voorzitter van commissie I en als lid van 

commissie III. 

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

Onderwerp 12.  - Vervangen van een raadslid als plaatsvervangend lid in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Elk zijn huis NV. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad duidt raadslid Stefaan Bonte aan als plaatsvervangend lid in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Elk zijn huis NV. 

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

Onderwerp 13.  - Vervangen van een raadslid als plaatsvervanger in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Psilon. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad duidt raadslid Stefaan Bonte aan als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Psilon. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14.  - Vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van 

IMOG. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad duidt raadslid Stefaan Bonte aan als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG. 

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

Onderwerp 15.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


