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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 7 JULI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

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. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Otegemstraat 185/Blokellestraat 2 bus 1, 8550 

Zwevegem en advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Verlenen advies n.a.v. een beslissing in beroep gelegen Sint-Pietersbruglaan, 

8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent een gunstig advies. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020058130 - 2020/155 voor afbraak huidige 

veranda en berging, heropbouw berging en leefveranda gelegen Beekstraat 15, 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Aktename van de melding 2020084205 - 2020/220 voor een ondergrondse 

propaangastank gelegen Vinkestraat 26, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020018034 - 2020/77 voor het verbouwen 

en uitbreiden van woning, verbouwen van garage tot garage met tuinberging, 

Kouterstraat 111 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020028952 - 2020/102 voor het 

regulariseren van schuur/hangar, Wildingstraat 3 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020045452 - 2020/131 voor het uitbreiden 

van woning, Kapellestraat 17, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020164136 - 2020/107 voor het verbouwen 

van een rijwoning, Deerlijkstraat 85, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020022728 - 2020/91 voor het uitbreiden 

van de woning, Acacialaan 49, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020038252 - 2020/111 voor het uitbreiden 

van een alleenstaande woning, Winkelstraat 40, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020035200 - 2020/99 voor een bijstelling 

van een verkaveling Zaveleinde 9 - 11- 13, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020059539 - 2020/160 voor het aanleggen 

van verhardingen - stabiliteitswerken interieur - aanpassen voor- en achtergevel - 

ophogen perceel rechts achteraan gelegen Kortrijkstraat 141 - 141A - 139A - 139B 

- 139 - 141c - 141B, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Weigering aanvraag omgevingsvergunning 2020033907 - 21020/101 voor het 

verbouwen van een woning en regularisatie van reeds uitgevoerde werken, 

Frankrijklaan 2, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning niet af te leveren. 

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

Onderwerp 16. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026667 - 2020/70 voor het verkavelen 

van grond, Olieberg 62, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 17. - Afleveren omgevingsvergunning 2020024517 - 2020/93 voor het bouwen van 

een garage, Olieberg 29, 8552 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 18. - Verlenen voorwaardelijke omgevingsvergunning 2020059871 - 2020/159 voor 

het vellen van één boom, Wulfsbergstraat 20 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Verlenen positieve woontoets aan projecten besproken in het lokaal 

woonoverleg van 4 juni 2020. 

BESLUIT 

 Het college verleent een positieve woontoets aan projecten besproken in het lokaal woonoverleg van 4 

juni 2020. 

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

Onderwerp 20. - Uitvoering gratis wateraudit voor publiek gebouw. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor 1 gemeentegebouw een gratis wateraudit 

te laten uitvoeren, en neemt kennis van bijhorende engagementen. 

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

Onderwerp 21. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het vervangen van de dakvensters in 

de Gemeenteschool Kouterschool te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het vervangen van de dakvensters in de 

Gemeenteschool Kouterschool te Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het leveren en plaatsen van LED 

verkeersborden in functie van veiligheid fietsers langs Guldenspoorpad en 

Trimaarzate. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het plaatsen 2 stuks LED 

verkeersborden i.f.v. veiligheid fietsers langs fietspad Trimaarzate en 16 stuks LED borden langs 

Guldenspoorpad. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop van materialen voor 

dienst signalisatie voor dienstjaar 2020, binnen het kader van de 

raamovereenkomst met Creat Farys - fase 2. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en de gunning voor de aankoop van materialen voor de dienst 

signalisatie goed. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuren politieverordening Wielerwedstrijd LWU BK Moen op 18 juli 2020.  

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed.  

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

Onderwerp 25. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 14/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 14/2020. 

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

Onderwerp 26. - Ambtshalve schrapping 679 46. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege te 

schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 27. - Ambtshalve schrapping 507 06. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege te 

schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 28. - Ambtshalve schrapping 195 33. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkenen, laatst officieel ingeschreven te 8550 Zwevegem, van ambtswege 

te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal 

aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 29. - Gemeenschapscentrum Zwevegem: goedkeuring programmatie 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de programmatie 2020-2021 van het 

Gemeenschapscentrum goed. 

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

Onderwerp 30. - Intercommunale Leiedal: verlenging huidige overeenkomst DRK-project met 6 

maanden. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring tot verdere deelname 

aan het DRK project intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk voor een 

periode van 6 maanden startend op 1 juli 2020 en eindigend op 31 december 2020. 

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

Onderwerp 31. - Goedkeuring arbeidsongevallen en consolidaties comité preventie en 

bescherming op het werk 1 van 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de arbeidsongevallen en consolidaties cpbw 1 van 2020 goed. 

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

Onderwerp 32. - Goedkeuren verslag comité preventie en bescherming op het werk 4 van 

2019. 

BESLUIT 

 Het college keurt het verslag cpbw 4 van 2019 goed. 

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

Onderwerp 33. - Toekennen premie gevelrenovatie Kerkstraat 1 Moen. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de uitbetaling van de premie voor gevelrenovatie goed.  

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

Onderwerp 34. - Vacant verklaren van de functie beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie beambte schoonmaak wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 35. - Aanstelling van een beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 36. - Vaste aanstelling in statutair verband van een clusterverantwoordelijke staf 

na afloop van de proefperiode.  

BESLUIT 

 De clusterverantwoordelijke staf wordt, na afloop van de proefperiode, vast aangesteld in statutair 

verband.  

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

Onderwerp 37. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 38. - Mandaten. 

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

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

Onderwerp 39. - Procedure Maertens/Beunnens: beslissing tot wederzijdse berusting in het 

vonnis van de REA van 29 oktober 2019, en akkoord met de afrekening. 

BESLUIT 

 Het college beslist in de procedure Maertens/Beunnens tot wederzijdse berusting in het vonnis van de 

REA van 29 oktober 2019, en gaat akkoord met de afrekening. 

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

Onderwerp 40. - Kennisname arrest hof van beroep: bijdragen brandweerkosten 2006-2010 en 

2011-2012. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het arrest van het hof van beroep aangaande de bijdragen in 

brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012. 

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

Onderwerp 41. - Kennisname verslag lokaal woonoverleg 4 juni 2020. 

BESLUIT 

 kennisname van het verslag van het lokaal woonoverleg van 4 juni 2020. 

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

Onderwerp 42. - Kennisname verslag dagelijks bestuur Woonwijs van 19 mei 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur Woonwijs van 19 mei 2020. 

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

Onderwerp 43. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 44. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand juni 2020. 

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

Onderwerp 45. - 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 46. - Bespreking autovrije zondag op 20 september 2020. 

BESLUIT 

 Bespreking. 

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

Onderwerp * - Varia - regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de regeling werkzaamheden tijdens de verlofperiode. 

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

 

 

 


