BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 14 JULI 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;
Kristof Vromant, dd. algemeen directeur voor agendapunt 18;

Afwezig:

Isabelle Degezelle, schepen, en Jan Vanlangenhove, algemeen directeur, afwezig
voor agendapunt 18.

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren omgevingsvergunning 2020045936 - 2020/128 voor het bouwen van
een woning en berging gelegen Bossuitstraat te 8552 Moen.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020040779 - 2020/168 voor het uitbreiden
van de woning en aanleg zwembad gelegen Ter Klare 2, 8554 Sint-Denijs.

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

Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

Onderwerp

4. - Verlenen voorwaardelijke omgevingsvergunning 2020038006 - 2020/109 voor
het slopen van een bestaande bebouwing en bouwen meergezinswoning met
gelijkvloerse handelsruimten gelegen hoek Avelgemstraat 1 - Otegemstraat 2,
8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor de
projectuitvoering renovatie van de middenspanningscabine 16723 De Blokken deelcabine Ubuntu.

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

6. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering voor de
installatie van de fotovoltaïsche panelen op het Gemeentepunt Zwevegem.

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

7. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het plaatsen van een koelcel in het
Gemeentepunt te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht en gunning voor het plaatsen van een koelcel in het Gemeentepunt te
Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuring van uitslag aanbesteding en vaststellen van aandeel ten laste van
de gemeente Zwevegem betreffende grondverzet voor de aanleg van een
gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek en het
Lettenhofpark in Zwevegem.

BESLUIT
Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

Het college verleent goedkeuring aan de gunning van het aandeel van de gemeente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een
ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem
2021-2025.

BESLUIT
Het college keurt de lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor
renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021-2025 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuren aanvullend verkeersreglement gemeentewegen 07/2020.

BESLUIT
Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door het
college laatst gewijzigd op 7 januari 2020, wordt opgeheven en het nieuw aangepast aanvullend
reglement met als titel “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van
Zwevegem – aanpassing 1 juli 2020” wordt goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuren politieverordening doortocht wielerwedstrijd LWU Spiere-Helkijn
op 21 juli 2020.

BESLUIT
Het college keurt de politieverordening goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd Nieuwelingen Heestert op 8
augustus 2020.

BESLUIT
Het college keurt de politieverordening goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd doortocht Juniores SpiereHelkijn op 23 augustus 2020.

Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

BESLUIT
Het college keurt de politieverordening goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Aanvraag voor het plaatsen van 5 wegwijzers voor Hoeve De Drie Linden.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekennen grondvergunning 330-38.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Toekenning toelagen ontwikkelingssamenwerking (1ste deel).

BESLUIT
Het college kent de toelagen ontwikkelingssamenwerking toe, in overeenstemming met het
subsidiereglement Projecten in het Zuiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Organisatie speelstraat Knotwilgenlaan te Moen vanaf 27 juli 2020 - 10
augustus 2020.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de organisatie van een speelstraat in de Knotwilgenlaan te Moen voor de
periode 27 juli 2020 - 10 augustus 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Erkenning buurt- of wijkcomités - eerste semester 2020.

BESLUIT

Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

Aan de aanvragers wordt voor het dienstjaar 2020 een toelage toegekend van 100,00 euro. De
toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik
moet gerechtvaardigd worden. Indien dit niet het geval is dient de toelage te wordend terugbetaald
aan het gemeentebestuur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Aanvraag bijzondere toelage 'Optredens BD&V' op de autoloze zondagen te
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor BD&V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aanvraag bijzondere toelage 'Optreden Brasserie' op de autoloze zondag van
26 juli 2020 te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor het optreden van Brasserie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Aanvraag bijzondere toelage "Optreden Am'brass" op de autoloze zondag van
30 augustus 2020 te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor het optreden van Ambras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op openbaar domein.

BESLUIT
Het college beslist een vaste standplaats te voorzien op openbaar domein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op openbaar domein.

BESLUIT
Het college beslist een vaste standplaats te voorzien op openbaar domein.
Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Extra afwijking op wekelijkse rustdag 2020.

BESLUIT
Het college keurt de afwijking op sluitingsdagen goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Ontslag wegens pensionering van een cultuurbeleidscoördinator aangesteld in
statutair verband.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Verlengen statutair dienstverband van de bestuurssecretaris - expert
projectwerking.

BESLUIT
Het college beslist om het statutair dienstverband van de bestuurssecretaris - expert projectwerking te
verlengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Bestellingen.

BESLUIT
Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Mandaten.

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

29. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20200714.

Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 juli 2020.

BESLUIT
Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 2° kwartaal.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 - 2° kwartaal - werd
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 46
kohierartikels en een bedrag van 36.582,28 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Ambtshalve vaststelling van de belasting op reclamedrukwerk via betekening
per aangetekend schrijven ingevolge niet-tijdige, onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte - aanslagjaar 2020 - 2° kwartaal.

BESLUIT
Het college betekent aan de belastingplichtigen opgenomen in het proefkohier, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure omschreven in artikel 6 (Besluit van de
gemeenteraad van 16 december 2019, betreffende gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten), de elementen
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van
de belasting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 25 juni 2020.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 25 juni 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Kennisname rekening 2019 vzw KGTC Zwevegem.

BESLUIT
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rekening 2019 goedgekeurd door de
algemene vergadering van vzw KGTC Zwevegem op 30 juni 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - 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

35. - Bespreking infostand Natuurpunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Natuurpunt Zwevegem om een
infostand te plaatsen aan het Sint-Pietersbrugje (data nog verder af te spreken).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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