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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JUNI 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 1.  - Intekening uitgifte aandelen Apt Gaselwest. 

BESLUIT 

Stemming 24 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad beslist: 

- om in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt; 

- voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van 

Gaselwest zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020; 

- niet in te gaan op de eventuele mogelijkheid om bijkomende aandelen Apt te verwerven. 

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

Onderwerp 2.  - Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem. 

Agendapunt afgevoerd. 

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

Onderwerp 3.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake afstand van een perceel grond, gelegen 

Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba 'EIGEN HAARD'. 
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BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake afstand van een perceel grond, gelegen 

Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba 'EIGEN HAARD'. 

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

Onderwerp 4.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand door de naamloze 

vennootschap 'OLEANDER' en de 'Hoofdvereniging van mede-eigenaars van de 

groep van gebouwen 'Leanderhof Zwevegem Fase 1'. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

1 ONTHOUDING 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand door de naamloze 

vennootschap 'OLEANDER' en de 'Hoofdvereniging van mede-eigenaars van de groep van gebouwen 

'Leanderhof Zwevegem Fase 1'. 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een kosteloos gebruiksrecht 

voor onbepaalde duur en vestiging erfdienstbaarheid van bovenbouw en overgang 

in het voordeel van het kinderdagverblijf in deelgebouw 'De Vlieger' van het 

opgericht complex 'Leanderhof' te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

1 ONTHOUDING 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake vestiging van een kosteloos gebruiksrecht 

voor onbepaalde duur en vestiging erfdienstbaarheid van bovenbouw en overgang in het voordeel van 

het kinderdagverblijf in deelgebouw 'De Vlieger' van het opgericht complex 'Leanderhof' te Zwevegem. 

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

Onderwerp 6.  - Intergemeentelijke recyclagepark: uitbreiding beheersoverdracht Imog 

BESLUIT 
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Stemming EENPARIG 

 intergemeentelijke recyclagepark: uitbreiding beheersoverdracht Imog 

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

Onderwerp 7.  - Goedkeuring addendum bij de realisatieovereenkomst nieuw Transfogebouw. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 STEMMEN TEGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan het addendum realisatieovereenkomst nieuw transfogebouw. 

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

Onderwerp 8.  - Organisatiebeheersing: goedkeuring van het kader organisatiebeheersing 

2020-2025, aktename plan van aanpak en opvolgingsmatrix 2020-2025 en van het 

rapport 2019-2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt het kader organisatiebeheersing 2020-2025 goed, en neemt akte van het 

rapport 2019-2020, en van het plan van aanpak en opvolgingsmatrix 2020-2025 goed.  

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

BESLOTEN ZITTING 

Onderwerp 10.  - Aanstelling gemeentelijk omgevingsambtenaar. 

BESLUIT 
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Stemming 24 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

2 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad keurt de aanstelling van een gemeentelijk omgevingsambtenaar goed. 

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

 

 

 


