
AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD

 op 28 SEPTEMBER 2020 

Vanaf september is er terug publiek toegelaten tijdens de gemeenteraad. 
Opgelet! Er zijn maximum 12 personen toegelaten en inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan tot 12 uur 's middags op de dag van de gemeenteraad via bestuurszaken@zwevegem.be. 

De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden te vergaderen in de raadzaal, 
gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem, op maandag 28 september 2020, aansluitend op de vergadering 
van de OCMW-raad,  met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING

1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 september 2020 betreffende de organisatie 
van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf september 2020.

2. Kennisname verslagen adviesraden.
3. Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2020 gemeente.
4. Kennisname opvolgingsrapportering 30 juni 2020.
5. Goedkeuring Sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023.
6. Nieuw Filiaal Oxfam Wereldwinkel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kringloopwinkel.
7. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzone, gelegen 

Garenstraat-Textielstraat te Moen, door de cvba 'EIGEN HAARD' aan de gemeente Zwevegem, met het 
oog op de inlijving in het openbaar domein.

8. Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond, gelegen Achiel Quatannensstraat te Heestert.
9. Goedkeuring bosbeleidsplan Zwevegem met goedkeuring subsidiereglement in toepassing van het 

bosbeleidsplan. 
10. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het aankopen en de eerste inrichting van terreinen op het 

grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende natuurverenigingen.
11. Goedkeuring wegenistracé en kosteloze overdracht publieke ruimte woonontwikkeling Leanderhof - 

fase 5. 
12. Goedkeuring definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit Zwevegem.
13. Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in kader van de samenwerking tussen 

Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.
14. Goedkeuring van de legislatuurovereenkomst Stadlandschap Leie en Schelde 2020-2025.
15. Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020 (2e 
herhaling 2018).

16. Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor het onderhoud van ketels en boilers van diverse 
gebouwen van gemeente en OCMW Zwevegem.
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17. Afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere 
instanties: mandatering aan OVSG.

18. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
* Varia.

BESLOTEN ZITTING

19. Bevestiging aanstelling ondervoorzitter GECORO.

Te Zwevegem, 18 september 2020

De algemeen directeur De voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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