AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD
op 25 MEI 2020
De heer voorzitter van de gemeenteraad nodigt de gemeenteraadsleden uit tot de ‘videoconferentie’ op
maandag 25 mei 2020 aansluitend aan de vergadering van de OCMW-Raad, met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING
1.

Kennisname verslagen adviesraden.

2.

Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2019.

3.

OCMW - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.

4.

Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.

5.

Goedkeuring jaarrekening 2019 vzw Transfo.

6.

Goedkeuring toekenning toelagen 2020 (algemeen).

7.

Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2020.

8.

Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).

9.

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 'DREEF' LOTINVEST te Zwevegem, namelijk voor de hoofdstraat (straat 1) "KRUISWEGSTRAAT" te behouden,
voor de 4 nieuwe straten "BRAAMBESSENSTRAAT" (straat 2), "FRAMBOZENSTRAAT" (straat 3),
"AARDBEIENSTRAAT" (straat 4), "KERSENSTRAAT" (straat 5) en doortrekken van de "ELZENSTRAAT"
voor de straten 6 en 7.

10.

Definitieve vaststelling RUP De Geit

11.

Goedkeuring overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en de provincie, voor
uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu.

12.

Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het restaureren van de gevels aan het
mechaniekersgebouw en de ontsluiting van de machinezaal op de site Transfo.

13.

Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het buitenschrijnwerk
(deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

14.

Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de sportverlichting op
de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te Zwevegem.

15.

Goedkeuring toekennen toelage Sueva - dienstjaar 2020.

16.

Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het vergroenen van
het wagenpark en het vervangen van 5 dienstwagens dienstjaar 2020.

17.

Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025.

18.

Verlenging van de huidige scholengemeenschap 'Gemeentescholen Zwevegem' voor de periode van
2020-2026.

19.

Goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.

20.

Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

*

Varia.
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