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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 28 APRIL 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Isabelle Degezelle, schepen afwezig voor agendapunt 18 (conform artikel 50 van 

het decreet lokaal bestuur) 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het bouwen van 

een meergezinswoning gelegen Kortrijkstraat 15, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020025600 voor het isoleren en bepleisteren 

van de buitengevel en vervangen van het buitenschrijnwerk Otegemstraat 471 te 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020012111 - 2020/43 voor het uitbreiden 

van oprit, Kortrijkstraat 202 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019148380 - 2020/53 voor het schilderen 

van gevels, Leliestraat 6 en 8 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019162501 - 2019/434 voor voorgevel 

renovatie, President J.F. Kennedylaan 69, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020014929 - 2020/39 voor de renovatie + 

uitbreiding van de woning, Heestertstraat 38, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026232 - 2020/63 voor het herinrichten 

van voortuin en uitbreiden van bestaande oprit, Berkenlaan 5 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020009843 - 2020/32 voor het vellen van 

bomen, Astenstraat 2-4 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Schrapping uit leegstandsregister. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers voor het vernieuwen van de 

gymvloer in Sportpunt 1 te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de lijst van aan te schrijven aannemers voor het vernieuwen van de gymvloer in 

Sportpunt 1 te Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor het vervangen van de 

verlichtingsarmaturen op de voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de lijst aan te schrijven aannemers voor het vervangen van de verlichtingsarmaturen 

op de voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC Moen goed. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud 

en heraanleg van trage wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van 

buitengewoon onderhoud en heraanleg van trage wegen in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.  

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van 

wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Vierkeerstraat in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van de 

ontwikkeling van het woonproject Losschaert in Zwevegem - fase 2. 

BESLUIT 

 Het college keurt de subsidies goed. 

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

Onderwerp 17. - Aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers voor Passadia B&B, Ellestraat 60 

en Hendriks House, Ellestraat 58c te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers goed. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname van financieringswijze en eindafrekening voor de compensatie 

n.a.v. onderhoud openbare gazons door particulieren tijdens groenseizoen 2019. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de financieringswijze en eindafrekening voor de compensatie n.a.v. 

onderhoud openbare gazons door particulieren tijdens groenseizoen 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 060-42. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 266-70. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 310-43. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 278-64. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 249-76. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 376-48. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 25. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 201-53. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Heestert wordt verleend. 

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

Onderwerp 26. - Aanvraag starterscontract - De Moense Fruitstatie. 

BESLUIT 

 Het college beslist om een starterscontract af te sluiten dat zal ingaan op 1 mei 2020 en loopt tot en 

met 30 april 2023. Op basis van de voorgelegde facturen kan de starter jaarlijks max. 1.000,00 euro 

krijgen voor opleiding, investering of professionele begeleiding. Er wordt een bijkomende premie van 

250,00 euro toegekend, omdat de ondernemer kiest voor een Vlaamse commerciële naam gelinkt aan 

de vestigingseenheid. 

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

Onderwerp 27. - Aanvraag premie buurtwinkel De Moense Fruitstatie. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist aanvrager aanspraak maakt op een “premie voor 

de vestiging van een winkel om een minimumaanbod te voorzien” voor de buurtwinkel “De Moense 

Fruitstatie” in de Stationsstraat 147b te Moen. De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de 

stavingsstukken. 

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

Onderwerp 28. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker personeel met 

een contract onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie administratief medewerker personeel wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 29. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige ondernemen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige ondernemen wordt afgesloten. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 30. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige kinderopvang. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige kinderopvang wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 31. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige staf. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige staf wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 32. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent groen. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature assistent groen wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 33. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 34. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 35. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20200428 krediet Klockemolen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 36. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

1° kwartaal. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 - 1° kwartaal - werd 

door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 82 

kohierartikels en een bedrag van 67.826,67 euro. 

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

Onderwerp 37. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - Aanslagjaar 2019 - 2° deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen 

in het leegstandsregister werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard voor 48 kohierartikels en een bedrag van 85.000,00 euro. 

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

Onderwerp 38. - Ambtshalve vaststelling van de belasting op reclamedrukwerk via betekening 

per aangetekend schrijven ingevolge niet-tijdige, onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte - aanslagjaar 2020 - 1° kwartaal. 

BESLUIT 

 Het college betekent aan de belastingplichtigen opgenomen in het proefkohier, per aangetekend 

schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure omschreven in artikel 6 (Besluit van de 

gemeenteraad van 16 december 2019, betreffende gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis 

verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten), de elementen 

waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van 

de belasting. 

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

Onderwerp 39. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 
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 Het bezwaar omtrent de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand, aanslagjaar 2019, is ontvankelijk en gegrond gezien er een administratieve fout 

gemaakt werd bij inkohiering op 

18 december 2019 en er moest ingekohierd worden op een andere bvba. Er wordt ontheffing verleend. 

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

Onderwerp 40. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving 

aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 'DREEF'-LOTINVEST, namelijk voor de 

hoofdstraat (straat 1) "Kruiswegstraat", voor straat 2 "Braambessenstraat", voor straat 3 

"Frambozenstraat", voor straat 4 "Aardbeienstraat", voor straat 5 "Kersenstraat", voor straat 6 en 7 

doortrekken "Elzenstraat" te Zwevegem. 

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

Onderwerp 41. - 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 42. - Bespreking vraag financiële ondersteuning 2de langspeelfilm 'Ilani' Marc 

Desmet. 

BESLUIT 

 Na overleg beslist het college van burgemeester en schepenen om een tussenkomst van 5.000 euro in 

2021 en 5.000 euro in 2022 (budget citymarketing) toe te kennen aan Marc Desmet als financiële 

ondersteuning van de tweede langspeelfilm 'Ilani'. Dit op voorwaarde dat het gemeentebestuur 

meegenomen wordt in de communicatie en de publiciteit. 

Aan de dienst cultuur wordt opdracht gegeven om de beslissing van het college over te maken aan 

Marc Desmet. 

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

 

 

 


