BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 2 JUNI 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, dd. voorzitter voor agendapunt 13, 14, 15, 16;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Afwezig:

Onderwerp

Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 13, 14, 15, 16

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Aktename arrest in de vordering tot vernietiging met betrekking tot de
stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een
toegangsweg.

BESLUIT
Het college neemt akte van het arrest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Aktename van de melding 2020056411 - 2020/154 voor de hernieuwing van
de vergunning voor de exploitatie gelegen Gauwelstraat 135, 8551 Heestert.

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

4. - Aktename van de melding 2020046917 - 2020/153 voor het verder exploiteren
van een garage gelegen Outrijvestraat 59, 8551 Heestert.

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

5. - Verlenen voorwaardelijk advies omgevingsvergunning 2020006017 voor het
bouwen van een vleesvarkensstal en uitbreiden IIOA gelegen Pontstraat 89, 8551
Heestert.

BESLUIT
Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020030533 - 2020/118 voor de regularisatie
van de renovatie van een erfgoedwoning, Avelgemstraat 30, 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020037452 - 2020/119 voor het verbouwen
en uitbreiden van een woning na slopen bestaande aanbouw, Ellestraat 97, 8550
Zwevegem.

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

8. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het vernieuwen van de gymvloer
Sportpunt 1 te Zwevegem.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring voor gunning van de opdracht voor het vernieuwen van de gymvloer
Sportpunt 1 te Zwevegem.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Bestellingen.

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

10. - Mandaten.

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

11. - Leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 ten behoeve van
de gemeentescholen te Zwevegem. - Gunning opdracht.

BESLUIT
De opdracht tot het leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentescholen
te Zwevegem wordt gegund aan NV Standaard Boekhandel uit St-Niklaas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Opmaak lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode 20202023. - Gunning opdracht.

BESLUIT
De opdracht "opmaak lay-out en drukken van gemeentelijk infopunt voor de periode 2020-2023" wordt
gegund aan NV Artoos uit Kampenhout.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Beslissing tot instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg van Brugge van 4 mei 2020, in de zaak Proximus/gemeente
Zwevegem (rolnummer 18/3454/A - AJ 2018).

BESLUIT
Het college beslist om beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van
Brugge van 4 mei 2020, in de zaak Proximus/gemeente Zwevegem (rolnummer 18/3454/A - AJ 2018).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Orange
Belgium/gemeente Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor de verdediging van de
belangen van gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Orange Belgium/gemeente
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Aanstellen van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor het hof van beroep. Orange/Zwevegem gemeente Aanslagjaar 2018.

BESLUIT
Het college stelt een raadsman aan voor de verdediging van de belangen van gemeente Zwevegem
voor het hof van beroep in de zaak Orange/Zwevegem gemeente - Aanslagjaar 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Telenet group
NV/gemeente Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor de verdediging van de
belangen van gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Telenet group nv/gemeente
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Kennisname verslag Bouwkundig Erfgoed.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Bouwkundig Erfgoed van 14 mei 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Kennisname diverse verslagen/notulen.
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BESLUIT
Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en
verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Bespreking Flamme Rouge voor mobiele installatie aan Sint-Pietersbrugje
Moen.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich principieel akkoord met dit voorstel, maar
stelt dat dit initiatief geen concurrentie mag betekenen met de reguliere horeca, enkel de inrichting
van een fietsrustplaats is toegelaten en er moet voor het aanbod samengewerkt worden met de lokale
handel.
De aanvrager dient zelf in te staan voor aansluiting elektriciteit en water op de locatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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