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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 5 MEI 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2020029539 - 2020/75 voor het plaatsen van 

een veranda, Winkelstraat 69 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020004730 - 2020/23 voor het verbouwen 

van een woning en herbouwen van garage, Lindelaan 27, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 4. - Weigeren omgevingsvergunning 2020030047 - 2020/76 voor het vellen van 

bomen, Heynholwegel 8554 Sint-Denijs. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 5. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 12/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 12/2020. 

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

Onderwerp 6. - Goedkeuring voorontwerp voor het afkoppelen van de knelpunten langsheen 

het traject van de bovengemeentelijke collector 20.664, aansluiting Otegem Zuid in 

kader van het eerste kwartaalprogramma 2019 van de VMM, project W219059. 

BESLUIT 

 Het college keurt het voorontwerp goed. 

 

 

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

Onderwerp 7. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering voor het 

uitvoeren van infrastructuurwerken in bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem - 

fase 1. 

BESLUIT 

 Het college keurt de processen-verbaal goed. 

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

Onderwerp 8. - Ambtshalve schrapping 229 80. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege te 

schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Toekennen grondvergunning 224-52. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 10. - Toekennen grondvergunning 223-28. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 11. - Toekennen grondvergunning 231-70. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen grondvergunning 222-28. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 13. - Aanstelling van een administratief medewerker personeel met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een administratief medewerker personeel wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 14. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 15. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 16. - Leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 ten behoeve van 

de gemeentescholen te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze 

van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring opdracht 'Leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 ten 

behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem' met vaststellen wijze van gunnen en goedkeuring lijst 

aan te schrijven leveranciers. 

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

Onderwerp 17. - Mandaat aan de stad Kortrijk en aktename van gunning voor de opdracht ' 

aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 gemeenten van de 

HVZFluvia, incl. Wervik'. 

BESLUIT 

 Het college verstrekt mandaat aan stad Kortrijk, en neemt akte van gunning van de opdracht 'aankoop 

van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 gemeenten van de HVZFluvia, incl. Wervik'. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring gunning software werken op afspraak. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aankoop en installatie van het softwarepakket voor het werken op afspraak goed. 

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

Onderwerp 19. - Kennisname verslag projectregie Transfo van 21 april 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag projectregie Transfo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - 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 21. - Bespreking subsidieaanvraag Leiedal als intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst - 2021-2026. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag van Leiedal te steunen en geeft 

opdracht aan de dienst gebouwen om een officiële aanbevelingsbrief namens het gemeentebestuur 

aan Leiedal te sturen. 

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

 

 

 


