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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 16 JUNI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen, aanwezig vanaf agendapunt 11;  

Isabelle Degezelle, schepen, aanwezig vanaf agendapunt 34.  

 

 

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. - Aktename van de melding van overname  20200067606  2020/184 voor de 

exploitatie gelegen Sint-Arnoutstraat 4, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020056411 - 2020/154 voor hernieuwen van de 

vergunning voor de exploitatie gelegen Gauwelstraat 135, 8551 Heestert - 

rechtzetting. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020052290 - 2020/136 voor het bouwen en 

exploiteren van een distributiecabine nr. 20798 gelegen Processieweg, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020035596 - 2020/100 voor het aanbrengen 

van gevelisolatie + crepi, Hinnestraat 54 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020011210 - 2020/61 voor het bouwen van 

een magazijn fase 2 + hoogspanningscabine en IIOA gelegen Moenhage 19 - 

Stationsstraat 82, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020028786 - 2020/69 voor het afbreken en 

herbouwen van een landelijke woning, Twee Molenstraat 25, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026364 - 2020/81 voor tuinaanleg, 

Comminnestraat 12, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Goedkeuring gunning voor het aanpassen van de sociale dienst in het 

Gemeentepunt. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor het aanpassen van de sociale dienst in het Gemeentepunt goed. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem RDVI: 

Beschermen van bestaande gevels van de ketelhuizen, deel staalwerken en RDVII: 

Beschermen van bestaande gevels van de ketelhuizen, deel glaswerken.  

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed, voor het uitvoeren van renovatie- 

en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem RDVI: Beschermen van bestaande gevels van 

de ketelhuizen, deel staalwerken en RDVII: Beschermen van bestaande gevels van de ketelhuizen, 

deel glaswerken.  

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis - en 

rioleringswerken in verkaveling Kooigemstraat - Driesstraat in Sint-Denijs - fase 1. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering van de 

omgevingswerken (voetpaden en groenaanleg) in verkaveling Kooigemstraat - 

Driesstraat in Sint-Denijs - fase 2. 

BESLUIT 
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 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed. 

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

Onderwerp 14. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 9). 

BESLUIT 

 Het college keurt de subsidies goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuren politieverordening verkeersvrije zondagen Otegemstraat vanaf 5 

juli tot en met 13 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen grondvergunning 232-56. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 17. - Toekennen grondvergunning 297-92. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 246-92. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 220-70. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 379-32. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 222-62. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 370-88. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 210-02. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 193-26. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 214-74. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 024-30. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 27. - Goedkeuring samenwerking tussen Lokaal Bestuur en Agentschap Integratie 

en Inburgering m.b.t. observatieplaatsen voor het onderzoeksproject Taalhulpen 

West-Vlaanderen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de samenwerking goed tussen Lokaal Bestuur en Agentschap Integratie en 

Inburgering m.b.t. observatieplaatsen voor het onderzoeksproject Taalhulpen West-Vlaanderen. 

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

Onderwerp 28. - Aanstellen van een assistent groen met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur voor een totaal van 1 VTE.  

BESLUIT 

 Een assistent groen wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 29. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

1° kwartaal - ambtshalve kohier. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 1° kwartaal - ambtshalve kohier 

goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 30. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 31. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 32. - Aanstelling van een raadsman voor gemeente Zwevegem tot tussenkomst in 

de procedure voor de raad van vergunningsbetwistingen, en tot verdediging van 

de belangen van gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanstelling van een raadsman voor gemeente Zwevegem goed, tot tussenkomst 

in de procedure voor de raad van vergunningsbetwistingen, en tot verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 33. - Intrekken van de beslissing tot goedkeuring, keuze wijze van gunnen en 

mandaat aan Stad Kortrijk voor het voeren van de opdracht 'extraprocedurele 

dienstverlening'. 

BESLUIT 

 Het college keurt de intrekking goed van de beslissing tot goedkeuring, keuze wijze van gunnen en 

mandaat aan Stad Kortrijk voor het voeren van de opdracht 'extraprocedurele dienstverlening'. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname van het orïënterend bodemonderzoek van ATD Zwevegem, 

Blokellestraat 157k. 

BESLUIT 
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 Het college neemt kennis van het orïënterend bodemonderzoek van ATD Zwevegem, Blokellestraat 

157k. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname verslag stuurgroep Woonwijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Woonwijs van 7 mei 2020. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname van de basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van 

riolering langs gewestwegen in Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs 

gewestwegen in Zwevegem. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname verslag Directieoverleg Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde verslagen van het 

directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem van 16, 22, 25, 30 april en 6 en 20 mei. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname herstructurering gemeenteschool Heestert schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de officiële melding van de 

herstructurering van de gemeenteschool Heestert n.a.v. de verhuis van de twee vestigingen naar een 

nieuwe vestiging. 

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

Onderwerp 39. - Kennisname ontslag wegens pensionering van diverse medewerkers. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van diverse medewerkers. 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 24 juni 2020 

 

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

Onderwerp 40. - Kennisname financieel rapport GEM kwartaal 1-2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het financieel rapport gemeente kwartaal 1-2020. 

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

Onderwerp 41. - 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 42. – Kennisname ontwerp gebruikersreglement voor publieke barbecues. 

BESLUIT 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en verklaart zich akkoord met het ontwerp 

van gebruikersreglement voor publieke barbecues en van het voorstel van interne werkwijze voor gebruik 

van publieke barbecues. 


