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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp Mededeling bij aanvang van de zitting 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verklaart zich eenparig akkoord om volgende punten bij hoogdringendheid en in het kader van 

de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het virus COVID 19, aan de agenda toe te voegen: 

• ‘Goedkeuring reglement toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona.’ 

• ‘Goedkeuring invoeren horecabon.’ 

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

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 3 maart 2020. 

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

Onderwerp 2.  - Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2019. 
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BESLUIT 

Stemming 24 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 3.  - OCMW - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad keurt de jaarrekening en doelstellingenrealisatie 2019 van het OCMW goed. 

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

Onderwerp 4.  - Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie 

2019. 

BESLUIT 

Stemming 18 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

8 ONTHOUDINGEN 

 De raad stelt de jaarrekening en doelstellingenrealisatie 2019 van de gemeente Zwevegem vast. 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring jaarrekening 2019 vzw Transfo. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2019 vzw Tarnsfo. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring toekenning toelagen 2020 (algemeen). 

BESLUIT 
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Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst voor toekenning toelagen 2020. 

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

Onderwerp 7.  - Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Leiedal op 9 

juni 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring verleent aan de agenda voor de algemene vergadering van 

Leiedal op 9 juni 2020. 

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

Onderwerp 8.  - Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan voorgelegde aanpassing van de Algemene Politieverordening. 

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

Onderwerp 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. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad kent de straatnaam "Kruiswegstraat" toe aan de hoofdstraat (straat 1) in de verkaveling 

'DREEF' - LOTINVEST te Zwevegem, en voor de 4 nieuwe straatnamen (straat 2, 3, 4 en 5 - vier 

vertakkingen van de hoofdstraat) verwijzen naar klein fruit, meer bepaald kent de raad de 

"Braambessenstraatt" (straat 2), "Frambozenstraat" (straat 3), "Aardbeienstraat" (straat 4) en 

"Kersenstraat" (straat 5) toe, alsook het doortrekken van de "Elzenstraat" voor de straten 6 en 7.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 10.  - Definitieve vaststelling RUP De Geit 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan De Geit.  

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en de 

provincie, voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst, af te sluiten tussen het 

gemeentebestuur en de provincie, voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu. 

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

Onderwerp 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. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

1 ONTHOUDING 

 De raad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het uitvoeren van renovatie- en 

herstellingswerken in site Transfo te Zwevegem: 

-RDX: Restauratie gevels mechaniekersgebouw; 

-TDIII: Ontsluiting machinezaal. 

De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure. 

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

Onderwerp 13.  - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen 

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

BESLUIT 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 29 mei 2020 

 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de 

gemeenteschool Sint-Denijs. 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Onderwerp 14.  - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen 

van de sportverlichting op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het vervangen van de sportverlichting 

voor de atletiekpiste en het voetbalterrein Zwevegem. Deze opdracht wordt gegund bij middel van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Onderwerp 15.  - Goedkeuring toekennen toelage Sueva - dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verklaart zich akkoord tot toekenning van de toelage. 

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

Onderwerp 16.  - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur 

Zwevegem voor het vergroenen van het wagenpark en het vervangen van 5 

dienstwagens dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming 24 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de overeenkomsten. 

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

Onderwerp 17.  - Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025. 
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BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan voorgelegd actieplan tegen armoede 2020-2025. 

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

Onderwerp 18.  - Verlenging van de huidige scholengemeenschap 'Gemeentescholen 

Zwevegem' voor de periode van 2020-2026. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het voorstel tot verlenging van de huidige 

scholengemeenschap 'Gemeentescholen Zwevegem' voor de periode 2020-2026. 

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

Onderwerp 19.  - Goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan voorgelegd Coronaplan solidair Zwevegem. 

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

Onderwerp 20.  - Goedkeuring reglement toelage aan ondernemers i.k.v. 

veiligheidsmaatregelen corona.  

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan het reglement toelage veiligheidsmaatregelen. 

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

Onderwerp 21.  - Goedkeuring invoeren horecabon. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 
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 De raad beslist om een horecabon in te voeren. 

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

Onderwerp 22.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp * - Varia. 

BESLUIT 

 De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

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

 

 

 


