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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 26 MEI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Aktename van de melding 2020059355 - 2020/166 voor plaatsen van een 

veranda, Ellestraat 137, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026032 - 2020/60 voor het plaatsen van 

een veranda (regularisatie), Eikenborg 12 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026117 - 2020/62 voor het uitvoeren van 

gevelwerken - plaatsen isolatie en crepi, Vande Vennestraat 42 8550 Zwevegem 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020015066 - 2020/46 voor het bouwen van 

een tuinhuis + verharding in de voortuin, Elzenstraat 34 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020040352 - 2020/112 voor het plaatsen van 

gevelbekleding (regularisatie), Ellestraat 98 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020043757 - 2020129 voor het uitbreiden 

van een woning, Otegemplaats 8, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020039525 - 2020/110 voor het aanbrengen 

van spuitkurk en blauwsteen plint, Herembodegemstraat 17, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020032023 - 2020/89 voor het uitbreiden 

van woning nr. 14 en slopen woning nr. 12 met uitzondering van de garage, Sint-

Annastraat 12-14 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020034335 - 2020/86 voor het bouwen van 

tuinhuis en carport, Otegemstraat 335, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

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

sportverlichting op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te Zwevegem. 

BESLUIT 

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

op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te Zwevegem. 

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

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

buitenschrijnwerk (deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

buitenschrijnwerk (deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het vervangen van dolomiet op de 

Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning goed voor het vervangen van dolomiet op de 

Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Goedkeuring van het inhoudelijk en financieel verslag voor de functionele en 

financiële verantwoording over de uitvoering van het lokale energieproject "overal 

stroomversnellers 2018" in functie van het opvragen van de subsidie.    

BESLUIT 

 Het college keurt het inhoudelijk en financieel verslag goed in functie van het opvragen van de 

subsidie.  

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

Onderwerp 15. - Ambtshalve schrapping 027-10. 

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. 

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

Onderwerp 16. - Formele goedkeuring i.k.v. financiering Food Act 13. 

BESLUIT 

 Het college keurt de financiering van Food Act 13 goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring aanvraag subsidie Provincie voor Zomerplan Zwevegem in kader 

van Corona-tijd. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag voor subsidie van Provincie goed voor Zomerplan Zwevegem in kader 

van Corona-tijd. 

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

Onderwerp 18. - Aanstelling van een deskundige staf met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige staf wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Aanstelling van een deskundige kinderopvang met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige kinderopvang wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaald duur. 

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

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. Kennisname Verslag VVR Kortrijk - bilateraal overleg - Openbaar vervoerplan 

2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de VVR Kortrijk, bilateraal overleg - Openbaar 

vervoerplan 2021, d.d. 29 april 2020. 

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

Onderwerp 23. - 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. 

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

 

 


