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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 24 MAART 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. - Verlenen omgevingsvergunning 2019130459 op proef voor het hernieuwen van 

de vergunning gelegen Gauwelstraat 54, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren op proef. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020008151 - 2020/21 voor het plaatsen van 

een garage, Avelgemstraat 122 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020005405 - 2020/22 voor het bouwen van 

een garage/opslagruimte, Hinnestraat 42, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019081038 voor hernieuwen en regularisatie 

van een schrijnwerkerij gelegen Ellestraat 83a, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de restauratie- en 

herstellingswerken Klockemolen Fase 1&2. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de 

restauratie- en herstellingswerken Klockemolen Fase 1&2. 

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

Onderwerp 7. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 09/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 09/2020. 

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

Onderwerp 8. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de regeneratie van 

voetbalvelden in Zwevegem voor dienstjaar 2020-2021 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. 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 1 april 2020. 

 

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

Onderwerp 9. - Samenwerkingsafspraken gemeentelijk basisonderwijs en CLB Groeninge. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring om het beleidscontract 2020-2026, af te sluiten tussen het VCLB 

Groeninge en de respectievelijke gemeentescholen (mits overleg in de respectievelijke schoolraden). 

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

Onderwerp 10. - Aanstelling van een coördinerend directeur onderwijs in statutair verband.  

BESLUIT 

 Een coördinerend directeur onderwijs wordt aangesteld in statutair verband.  

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

Onderwerp 11. - Goedkeuren aanvraag tot het uitvoeren van een bijberoep van een assistent 

wegen aangesteld met een contract onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De aanvraag tot het uitvoeren van een bijberoep wordt goedgekeurd.  

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

Onderwerp 12. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 13. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring opdracht met bepalen gunningswijze voor de overheidsopdracht 

voor de opmaak lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode 

2020-2023 met goedkeuring lijst van aan te schrijven dienstverleners. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze voor de overheidsopdracht tot opmaak 

lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode 2020-2023 en tevens de lijst van aan te 

schrijven dienstverleners goed. 

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

Onderwerp 15. - Kennisname orïënterend bodemonderzoek recyclagepark. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het orïënterend bodemonderzoek van het recyclagepark. 

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

Onderwerp 16. - Kennisname verslag MiNa-raad. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de MiNa-raad van 3 maart 2020. 

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

Onderwerp 17. - Kennisname verslag Raad van Bestuur vzw Transfo. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur 

vzw Transfo van 20 februari 2020. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

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

van 6 maart 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Kennisname inhoud Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende 

uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt. 

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

 

 

 


