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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 14 APRIL 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. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 27 april 2020. 

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

Onderwerp 3. - Aktename afstandname verkaveling 1300.2 Kortrijkstraat. 

BESLUIT 

 Het college neemt akte van de afstandname van verkaveling 1300.2 Kortrijkstraat. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020013867 - 2020/45 voor het verbouwen 

van een woning, Kwadepoelstraat 52 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019157679 - 2019/406 voor het bouwen van 

6 woningen, Hinnestraat 33A - 33E, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020016045 - 2020/50 voor het bouwen van 

een eengezinswoning, Herembodegemstraat 65A 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019153394 - 2019/432 voor het  verbouwen 

en het uitbreiden van een rijwoning, Frankrijklaan 7 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Weigering omgevingsvergunning 2020009824 - 2020/31 voor het verbouwen 

van een bestaande ééngezinswoning tot 2 appartementen, Klein Ronsestraat 15 

8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsaanvraag te weigeren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020016582 - 202049 voor het bouwen van 2 

woningen, Pontstraat 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020015485 - 2020/42 voor het vellen van 

19 Italiaanse populieren, Vichtestraat 8, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019161064 - 2019/427 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning, Vande Vennestraat 44, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Verlenging externe ondersteuning dienst woon- en leefomgeving. 

BESLUIT 

 Het college keurt de verlenging van de externe ondersteuning dienst woon- en leefomgeving, naar 

aanleiding van de halftijdse tewerkstelling van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, goed voor de 

periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, voor 2 dagen per week. 

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

Onderwerp 13. - MiNa-werkers rapportering werkjaar 2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt het voorgelegde ontwerp van rapportering in het kader van toekenning van een 

compensatie milieugerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepmedewerkers voor het werkjaar 2019 

goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring schorsing renovatie- en herinrichtingswerken aan Transfo RD IX 

Watertoren. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend aan de schorsing van de opdracht, restauratie en betonrenovatie van de 

Watertoren, site Transfo. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring consolidatiebedrag na arbeidsongeval. 

BESLUIT 

 Het college keurt het consolidatiebedrag aan een werknemer van de poetsdienst na een 

arbeidsongeval goed. 

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

Onderwerp 16. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 17. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand maart 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - 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 20. - Bespreking vraag Leiedal betreffende ondersteuning handhaving. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Leiedal en beslist om 

voorlopit niet in te gaan op dit initiatief. 

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

 

 

 


