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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 JULI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, 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 

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid 

 

 

Onderwerp 1.  - Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025. 

BESLUIT 

Stemming 25 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan de aanpassingen aan het algemeen retributiereglement 2020-2025. 

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

Onderwerp 2.  - Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het voorstel tot opschorting van de voorwaarden van het reglement 

bijzondere toelagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 3.  - Goedkeuring reglement voor het toekennen van onderwijscheques. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het reglement voor toekenning van onderwijscheques. 

 Tijdens bespreking van agendapunt 3 werd een amendement ingediend door de NV-A 

fractie. 

De raad wordt geschorst voor de behandeling van dit amendement. 

Na de schorsing wordt het amendement nog aangevuld door de meerderheid.  

De raad keurt het amendement met éénparigheid van stemmen goed. 

De raad keurt het agendapunt éénparig goed. 

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

Onderwerp 4.  - Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV). 

 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan voorgelegde aanpassing van de Algemene 

Politieverordening (APV). 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt 

goedgekeurd. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst vervangt integraal de overeenkomst 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2016. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, 

gelegen in de verkaveling Bellegemstraat-Beekstraat te Zwevegem, aan de 

gemeente Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein. 
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BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, 

gelegen in de verkaveling Bellegemstraat-Beekstraat te Zwevegem, aan de gemeente Zwevegem, met 

het oog op de inlijving in het openbaar domein. 

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

Onderwerp 7.  - Project Kappaertsite voor deeltijds kunstonderwijs (DKO), de Klim-Op en 

vakantiewerking. 

BESLUIT 

Stemming 17 STEMMEN VOOR 

9 ONTHOUDINGEN 

 De gemeente Zwevegem verklaart zich akkoord met de voorgestelde plannen voor het project op de 

Kappaertsite met een invulling voor deeltijds kunstonderwijs, buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op 

en de vakantiewerking. 

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring academiereglement 2020-2021 DKO Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het academiereglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 10.  - Goedkeuring wegenisontwerp en omgevingswerken voor het verkavelen van 

gronden langsheen de Otegemstraat te Zwevegem.  

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken betreffende 

de aanvraag voor het verkavelen van gronden (9 loten) op het einde van een doodlopende zijstraat 

van de Otegemstraat Zwevegem. 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring opdracht samenaankoop energie voor gebouwen van openbare 

besturen georganiseerd door Leiedal. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor samenaankoop energie voor gebouwen 

van openbare besturen georganiseerd door Leiedal. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg 

van voetpaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het ontwerp voor heraanleg voetpaden 2020. 

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

Onderwerp 13.  - Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het 

aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie 

en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021-2025. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van 

een ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021-2025. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14.  - Kennisname en bemerkingen betreffende Openbaar vervoerplan - 

Vervoerregio Kortrijk. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt kennis van en geeft bemerkingen over het openbaar vervoerplan van de vervoerregio 

Kortrijk waarin zowel de huidige toestand als de toekomstige situatie omtrent de buslijnen met 

bediening in Zwevegem samengevat worden.  

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

Onderwerp 15.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


