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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 23 JUNI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Isabelle Degezelle, dd. algemeen directeur voor agendapunt 19 

Afwezig: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 19 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Aktename van de melding 2020069501 - 2020/190 voor het plaatsen van een 

veranda, Schellebroekstraat 38 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020011210 - 2020/61 voor het bouwen van 

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

Stationsstraat 82, 8552 Moen. - rechtzetting. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020054479 - 2020/149 voor het renoveren 

en uitbreiden woning + slopen garage, Lindelaan 9 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020058767 - 2020/158 voor het isoleren en 

bepleisteren van voorgevel met witte crepi, Deerlijkstraat 177, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020041290 - 2020/146 voor het slopen van 

veranda + uitbreiden bestaande woning, Bellegemstraat 94 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020049209 - 2020/134 voor het uitvoeren 

van gevelwerken + plaatsen van isolatie, Bossuitstraat 41 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020055287 - 2020/164 voor het verbouwen 

van een woning, Sportstraat 37, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020049719 - 2020/145 voor een 

vervangingsbouw alleenstaande woning + open stal, Hoge Weg 2A 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020027723 - 2020/65 voor het bouwen van 

10 eengezinswoningen, Zonnebloemstraat 40 - 58, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning gemeentebestuur Zwevegem voor de 

reconversie van de electriciteitscentrale - restauratie gebouw Elia, Transfosraat 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020021274 - 2020/139 voor het bouwen 

van een woning, Vanhemmens Hoevestraat 1 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020040353 - 2020/113 voor het plaatsen 

van een omheining (regularisatie), Ellestraat 98 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020045190 - 2020/127 voor het verbouwen 

van een woning, Driesstraat 44 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Afleveren omgevingsvergunning 2020039533 - 2020/147 voor het bouwen 

van een bijgebouw, Deerlijkstraat 185 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 2e kwartaal 2020. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 2e kwartaal van 2020. 

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

Onderwerp 17. - Afsprakennota Leiedal: Ondersteuning uitvoering klimaatplan Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt "Afsprakennota Leiedal: Ondersteuning uitvoering klimaatplan Zwevegem" goed. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 13/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 13/2020. 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater 

Beekstraat 51. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed. 

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

Onderwerp 20. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing in synergie in de 

Processieweg te Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 21. - Uitvoeringsmodaliteiten van de Zwevegemse HorecaBon. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de uitvoeringsmodaliteiten van 

de Zwevegemse HorecaBon. 

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

Onderwerp 22. - Aanstellen van een deskundige ondernemen met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige ondernemen wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring schadeloosstelling wegens een beroepsziekte medewerker 

groendienst. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het voorstel van 

schadeloosstelling wegens een beroepsziekte medewerker groendienst. 

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

Onderwerp 24. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsten en/of tijdstippen - 

Aanslagjaar 2020 - 3° deel. 
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BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van 

afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 2 

kohierartikels en een bedrag van 298,00 euro. 

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

Onderwerp 25. - Gemeentelijke belasting masten en pylonen - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen werd door het 

college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 10 kohierartikels en 

een bedrag van 357.500,00 euro. 

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

Onderwerp 26. - Gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2020. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond op basis van artikel 2 van het 

belastingreglement op tweede verblijven d.d. 16 december 2019. De belastingplicht blijft gehandhaafd 

en het bedrag van de belasting dient volledig betaald te worden. 

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

Onderwerp 27. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20200623. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 28. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 29. - Mandaten. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 30. - Kennisname verslag stuurgroep actieplan armoede - opvolging, budget en 

coronaplan. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag stuurgroep actieplan armoede - opvolging, budget en 

coronaplan. 

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

Onderwerp 31. - 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 32. - Bespreking Zwerfvuil en sluikstorten - handhavingsweek 5 - 11 oktober 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2020 deel te nemen aan de 

handhavingsweek i.k.v. zwerfvuil en sluikstorten, van 5 tot en met 11 oktober, georganiseerd door 

Imog. 

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

Onderwerp 33. - Bespreking deelname week van de duurzame gemeente. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de week van de duurzame 

gemeente. 

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

Onderwerp 34. - Bespreking aanvraag pop-up BanhoutBosBar. 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor organisatie van een pop-up 

BanhoutBosBar. 

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

Onderwerp 35. - Bespreking herbestemming Kerk st Jozef Werkman Kappaert. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg d.d. 15 juni 

2020 tussen een afvaardiging van het kerkbestuur en het gemeentebestuur betreffende 

herbestemming kerk St. Jozef werkman op de Kappaert. 

Na overleg verklaart het college zich akkoord met voorgelegd stappenplan. 

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

 

 

 


