BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 7 APRIL 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Elke De Ridder, dd. algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Afwezig:

Kristof Vromant, schepen afwezig voor agendapunt 9.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Aktename van de melding 2020037028 - 2020/98 voor het verbouwen van een
woning, Harelbeekstraat 21 8550 Zwevegem.

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

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2019153994 - 2019/398 voor het plaatsen van
een zwemvijver, Kapel Milanendreef 8 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020011377 - 2020/38 voor het bouwen van
een carport, Avelgemstraat 63, 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019138015 voor de hernieuwing van de
vergunning gelegen Pannenbakkersstraat, 8550 Zwevegem.

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

6. - Gemeente voor de toekomst- provinciale ondersteuning lokale
klimaatprojecten.

BESLUIT
Bond Beter Leefmilieu wil lokale besturen ondersteunen om sneller te komen tot transitie op lokaal
niveau. De overeenkomst met de provincie voorziet in een subsidie van 50% op de begeleiding van
projecten rond 6 thema's: mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en delend en bouwen en
wonen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine
landschapselementen - aanvraagnummer 11/2020.

BESLUIT
Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen aanvraagnummer 11/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Principiële goedkeuring voor de aanleg van een intensieve daktuin op
OCTAGON Transfo in Zwevegem met bijenkasten – OCTAHONey.

BESLUIT
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Het college verleent principiële goedkeuring voor de aanleg van een intensieve daktuin op OCTAGON
Transfo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het reinigen van
straatkolken in Zwevegem voor dienstjaar 2020-2021 met goedkeuring lijst van
aan te schrijven aannemers.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht en lijst van aannemers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Vernieuwing contract Microsoft. - Gunning opdracht.

BESLUIT
De opdracht tot vernieuwing contract Microsoft wordt gegund aan NV RealDolmen uit Huizingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Aanpassen aanwervingsvoorwaarden voor de vacature deskundige staf.

BESLUIT
De aanwervingsvoorwaarden voor de vacature deskundige staf worden aangepast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature deskundige
kinderopvang.

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

13. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een technisch
beambte schoonmaak aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur.

BESLUIT
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De arbeidsovereenkomst van een technisch beambte schoonmaak wordt in onderling overleg
beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Bestellingen.

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

15. - Mandaten.

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

16. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2020 1° deel.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Doorlichting buitenschoolse kinderopvang. - Gunning opdracht.

BESLUIT
De opdracht tot doorlichting buitenschoolse kinderopvang wordt gegund aan de Arteveldehogeschool
uit Gent.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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