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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 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, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Eddy Loosveldt, raadslid afwezig voor agendapunt 16 (conform artikel 27 van het 

decreet lokaal bestuur).  

 

 

 De raad verklaart zich met eenparigheid van stemmen akkoord om volgend punt bij 

hoogdringendheid en in het kader van de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het virus 

COVID 19, aan de agenda toe te voegen: 

‘Goedkeuring noodfonds en stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de 

coronacrisis’. 

Dit punt wordt behandeld als agendapunt 2. 

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

Onderwerp 1.  - Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 en 24 

april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en 

ocmw raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 en 24 april 2020 

betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en ocmw raad om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 2.  - Goedkeuring noodfonds en stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. 

de coronacrisis. 

De burgemeester stelt de raad in kennis van de stand van zaken met betrekking tot de 

gevolgen van het coronavirus en het beheer van de crisis die ermee gepaard gaat (periode 13 

maart tot 25 april 2020). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot oprichting van een noodfonds en de stimulerende/compenserende 

maartregelen n.a.v. de coronacrisis. 

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

Onderwerp 3.  - Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van de gouverneur m.b.t. MJP 2020-2025 lokaal 

bestuur Zwevegem. 

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

Onderwerp 4.  - Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Zefier op 11 

juni 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van Zefier op 

11 juni 2020. 

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

Onderwerp 5.  - IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van IMOG op 19 

mei 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van IMOG op 

19 mei 2020. 

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

Onderwerp 6.  - TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv 

op 16 juni 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv 

op 16 juni 2020. 

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

Onderwerp 7.  - Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van 

Gaselwest op 23 juni 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest 

op 23 juni 2020. 

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

Onderwerp 8.  - Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Psilon op 16 

juni 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad heeft goedkeuring verleent aan de agenda voor de algemene vergadering van Psilon 

die doorgaat op 16 juni 2020. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring terbeschikkingstellings- en samenwerkingsovereenkomst met 

Leiedal i.k.v. Contrei Live. 

BESLUIT 
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Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad keurt de terbeschikkingstellings- en samenwerkingsovereenkomst + addendum, af 

te sluiten tussen de gemeente en Leiedal, goed in kader van Contrei Live. 

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

Onderwerp 10.  - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Zwevegem en het 

Agentschap Integratie en Inburgering. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen het 

Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering. 

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

Onderwerp 11.  - Bekrachtiging beslissing CBS 24 maart 2020 betreffende goedkeuring 

samenwerkingsafspraken gemeentelijke basisscholen voor gewoon en 

buitengewoon basisonderwijs met het vrij CLB Groeninge. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 

maart 2020 betreffende goedkeuring samenwerkingsafspraken gemeentelijke basisscholen voor 

gewoon en buitengewoon basisonderwijs met het vrij CLB Groeninge. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem fase 1 en 2. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van 

restauratie- en herstellingswerken interieur/exterieur aan de Klockemolen te Zwevegem, fase 1 en 2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 13.  - Afsluiten kaderovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van 

energiediensten voor lokale besturen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de kaderovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van 

energiediensten voor lokale besturen. 

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

Onderwerp 14.  - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vernieuwen 

van de gymvloer in Sportpunt 1. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het vernieuwen van de gymvloer in 

Sportpunt 1 te Zwevegem. 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Onderwerp 15.  - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen 

van de verlichtingsarmaturen op de voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC 

Moen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het vervangen van de 

verlichtingsarmaturen op voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC Moen. 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Onderwerp 16.  - Toekenning toelage aan koepelorganisatie Natuurpunt Mechelen voor de 

aankoop van grond voor natuurontwikkeling in de Spinnetstraat, Sint-Denijsbosje 

in Sint-Denijs. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad keurt de toekenning van de toelage goed. 

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

Onderwerp 17. Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in het kader van de 

samenwerking tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem. 

 De raad verklaart met eenparigheid van stemmen om dit punt te verdagen naar een 

volgende zitting. 

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

Onderwerp 18.  - Goedkeuring aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor de 

aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen in Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het 

onderhoud van kleine landschapselementen in Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 19.  - Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het maaien 

van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming 18 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

8 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad keurt de opdracht voor het maaien van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem 

voor dienstjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 20. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze afstand van een perceel grond, 

gelegen Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba ‘Eigen Haard’. 

 De raad verklaart met eenparigheid van stemmen om dit punt te verdagen naar een 

volgende zitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 21.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake vroegtijdige beëindiging van een recht van 

opstal met onderlinge toestemming voor het onroerend goed, gelegen Stedestraat 

+39 te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake vroegtijdige beëindiging van een recht van 

opstal met onderlinge toestemming voor het onroerend goed, gelegen Stedestraat +39 te Zwevegem. 

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

Onderwerp 22.  - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 

verkaveling, gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek-Stedestraat - Fase 3 te 

Zwevegem, namelijk 'JACOB JORDAENSSTRAAT'. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad kent de straatnaam "JACOB JORDAENSSTRAAT" toe aan de nieuw aan te leggen wegenis in 

de verkaveling Woningbureau Paul Huyzentruyt, gelegen in het Stedelijk woongebied Slijpbeek - 

Stedestraat - FASE 3 te Zwevegem. 

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

Onderwerp 23.  - Goedkeuring notulen zitting gemeenteraad 24 februari 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting d.d. 24 februari 2020 goed. 

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

 


