BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 19 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. - 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2020006600 - 2020/19 voor het bouwen van
een carport, Jan Joseph Raepsaetstraat 5 8551 Heestert.

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

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020030598 - 2020/80 voor het plaatsen van
een tuinhuis na afbraak van vorig tuinhuis, Vande Vennestraat 28, 8550
Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020029401 - 2020/73 voor het plaatsen van
een bijgebouw, Langwaterstraat 22 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020030839 - 2020/79 voor het verbouwen
van een woning, Keiberg 5 8552 Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020031496 - 2020/88 voor het aanleggen
van een zwembad, Remi Deprezstraat 1 8551 Heestert.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019130655 - 2020/106 voor een
gedeeltelijke overname van een tankstation gelegen Kerkstraat 20, 8552 Moen.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020011598 - 2020/95 voor het bouwen van
een kinesitherapiepraktijk na slopen vrijstaande woning en garage met kot,
Blokellestraat 52 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020028788 - 2020/78 voor het verbouwen
van de woning, Albertstraat 19 te Zwevegem.

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

11. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 1ste kwartaal 2020.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 1ste kwartaal van 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring van opheffing van de schorsing van renovatie- en
herinrichtingswerken aan Transfo RD IX Watertoren.

BESLUIT
Het college keurt de opheffing van de schorsing van renovatie- en herinrichtingswerken aan Transfo
RD IX Watertoren goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van
wegenis -, riolerings - en omgevingswerken in verkaveling Bekaertsite in Moen.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het realiseren
van de omgevingsaanleg en groenaanleg in bedrijventerrein De Pluim fase 1 in
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Beslissing projectvoorstel deelfietsen Leiedal in kader van lokaal
klimaatproject deelmobiliteit en Interreg-project SHARE North.

BESLUIT
Het college beslist om in te stappen in het Interreg-project SHARE North van Leiedal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring gunning voor het reinigen van straatkolken in Zwevegem voor
dienstjaar 2020-2021.

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

17. - Toekennen grondvergunning 252-43.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Aanduiden nieuwe secretaris adviesraad gezins- en welzijnsbeleid, lokale
overleg kinderopvang en Noord-Zuidadviesraad.

BESLUIT
Het college duidt een nieuwe secretaris aan voor de adviesraad gezins- en welzijnsbeleid, lokale
overleg kinderopvang en Noord-Zuidadviesraad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

19. - Aanvraag starterscontract - 't Kappaerthuys.

BESLUIT
Het college beslist om een starterscontract af te sluiten dat zal ingaan op 1 juni 2020 en loopt tot en
met 31 mei 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

20. - Bestellingen.

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

21. - Mandaten.

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

22. - Gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen aanslagjaar 2019. Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift.

BESLUIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen Aanslagjaar 2020 - 2° deel.

BESLUIT
Het college keurt de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2020 - 2°
deel goed.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Leveren van schoolboeken "Talent" voor het schooljaar 2020-2021 ten
behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met
vaststellen wijze van gunnen en gunning opdracht.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot leveren van schoolboeken "Talent" voor het
schooljaar 2020-2021 ten behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem. Deze opdracht wordt
gegund aan Uitgeverij Van In uit Wommelgem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Kennisname startnota projectstuurgroep missing link Knokke - Moen
Guldensporenpad.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag en de startnota van de projectstuurgroep startnota missing
link Knokke - Moen Guldensporenpad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname Jaarrapport G.A.S. Zwevegem 2019.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het Jaarrapport G.A.S. Zwevegem 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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