BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 21 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. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt
per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de
voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het plaatsen van
een tuinhuis, Kooigemwegel 11, 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020001243 - 2020/8 voor het bouwen van
een garage, Kwadepoelstraat 10G 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020000605 - 2020/002 voor het bouwen van
een garage, Hendrik Consciencestraat 11 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020015191 - 2020/48 voor het verbouwen
van een woning, Mussestraat 16 8553 Otegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019159769 - 2020/12 voor het uitbreiden
van een woning, Pontstraat 1, 8551 Heestert.

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

8. - Aktename van de melding 2020041997 - 2020/120 voor het plaatsen van een
bovengrondse propaangastank van 1.600 liter, De Klijte 24, 8552 Moen.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019163505 - 2019/424 voor het bouwen van
3 woningen en 2 bijgebouwen, Stationsstraat 43 8552 Moen.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020022244 - 2020/52 voor het bouwen van
een meergezinswoning en garages, Guido Gezellestraat 49 8550 Zwevegem.

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

11. - Weigeren omgevingsvergunning 2020006933 - 2020/44 voor een
functiewijzing van woning naar archief/opslagruimte, Paul Ferrardstraat 25 8550
Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring gunning voor de regeneratie van voetbalvelden te Zwevegem
voor het dienstjaar 2020.

BESLUIT
Het college keurt de gunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegen - en
rioleringswerken in verkaveling Bellegemstraat in Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Goedkeuring voorontwerp voor de aansluiting van clusters langsheen het
traject van de bovengemeentelijke collector 22.303 sanering Zwevegemstraat,
Otegem Noord in kader van het eerste kwartaalprogramma 2019 van de VMM,
project W219108.

BESLUIT
Het college keurt het voorontwerp goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater
Poeldries.

BESLUIT
Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater
Comminnestraat.

BESLUIT
Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Toekennen premie gevelrenovatie Otegemstraat 25.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Toekennen premie gevelrenovatie Avelgemstraat 36.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

19. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend
bezwaarschrift.

BESLUIT
Het bezwaar wordt ingewilligd op basis van artikel 6, 6° van het gemeentelijk reglement voor het
heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand,
van 19 december 2016 gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 waarbij bepaald wordt
dat er een vrijstelling van heffing kan verleend worden vanaf het begin van de onmogelijkheid tot
effectief gebruik tot
2 jaar na het einde van de onmogelijkheid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend
bezwaarschrift.

BESLUIT
Het bezwaarschrift werd ontvankelijk en gegrond bevonden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Bestellingen.

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

22. - Mandaten.

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

23. - Leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen met tankkaartensysteem ten
behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. - Gunning opdracht.

BESLUIT
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De opdracht tot het leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen met tankkaartensysteem ten
behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem zal gegund worden aan NV Gabriels & Co uit
Hofstade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Goedkeuring afsluiten overeenkomst E-boekendienst voor bibliotheek
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de overeenkomst met VZW Cultuurconnect uit Brussel voor een E-boekendienst voor
bibliotheek Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Goedkeuring, keuze wijze van gunnen en mandaat aan stad Kortrijk voor het
voeren van de overheidsopdracht "extraprocedurele dienstverlening".

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft mandaat aan stad kortrijk voor het voeren van de
overheidsopdracht "extraprocedurele dienstverlening".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname van gunning van de opdracht "leveren van schoonmaakmiddelen
en -producten" door Zorgbedrijf Antwerpen".

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van gunning van de opdracht "leveren van
schoonmaakmiddelen en -producten" door zorgbedrijf Antwerpen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - 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

28. - Bespreking regionale visie detailhandel Leiedal.
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BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te engageren voor de voorgestelde acties.
Wat betreft de regionale visie over detailhandel, verklaart het college zich akkoord met het idee van de
kernversterking en het idee de kern beperkt te houden vooral in de centrumgemeente. Gezien
Zwevegem minder geconfronteerd wordt met het fenomeen van baanwinkels speelt deze studie
minder voor Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Bespreking oprichting seniorenbeweegplatform.

BESLUIT
Schepen Raf Deprez wordt aangeduid als effectief lid en schepen Eliane Spincemaille als
plaatsvervangend lid namens het college in het seniorenbeweegplatform dat, als de omstandigheden
dit toelaten, een eerste keer zal samenkomen net vóór of na de zomervakantie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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