BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 1 SEPTEMBER 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Onderwerp

Eliane Spincemaille, schepen, verontschuldigd.

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

2. - Aktename van de melding 2020108617 - 2020/296 voor wijzigen van zijgevel,
Elzenstraat 36, 8550 Zwevegem.

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

3. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020092131 - 2020/290 voor het
aanpassen van een telecommunicatiestation gelegen Sportstraat 8552 Moen.

BESLUIT
Het college verleent een gunstig advies.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020072436 - 2020/222 voor het uitbreiden
van woning + kaleien van gevels, Zandbeekstraat 12 8554 Sint-Denijs.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020081109 - 2020/218 voor aanleg
verharding in voortuin, Langwaterstraat 22 te 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020073189 - 2020/210 voor gevelbelettering
en het plaatsen van een reclamebord tegen de afsluiting, Otegemstraat 235 te
8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020074452 - 2020/197 voor het bouwen van
een garage na sloop en sloop van een gebouw, Kerkstraat 4 8552 Moen.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020075494 - 2020/204 voor het plaatsen van
gevelisolatie + gevelsteen - plaatsen poort, Scheldestraat 83 8553 Otegem.

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

9. - Weigeren omgevingsvergunning 2020070070 - 2020/193 voor het bouwen van
een meergezinswoning en bijhorende buitenaanleg, na afbraak bestaande
bebouwing, Moenplaats 3 8552 Moen.

BESLUIT
Het college weigert de omgevingsvergunning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Bikersmeeting 4 Ubuntu op 13
september 2020 (ref. muz1085_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Zwevegems Waterfeest op 6
september 2020 (ref. muz1086_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Moen Kerremesse op 12 en 13
september 2020 in openlucht, Sportstraat 27, 8552 Moen (ref. muz1087_2020).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Kennisname van het rapport “Productieve landschappen – een verkenning”,
binnen het kader van strategisch project ZeroRegio, inclusief advies aan
Intercommunale Leiedal.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het rapport en geeft advies aan Leiedal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

14. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop en de reservering van
strooizout voor winterseizoen 2020-2021, binnen het kader van de
raamovereenkomst met Creat Farys.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht, de gunning en de reservering van strooizout goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Vaste benoeming directeur Gemeenteschool Heestert.

BESLUIT
Het college beslist om met ingang op 1 september 2020 het ambt van directeur aan het gemeentelijk
onderwijs Zwevegem vast te benoemen. Betrokkene wordt geaffecteerd aan de gemeentelijke
basisschool Heestert, Kerkhofplein 3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Aanstellen technisch assistenten kinderopvang/gemachtigd opzichter en
technisch beambten refter voor het schooljaar 2020-2021.

BESLUIT
De technisch assistenten kinderopvang/gemachtigd opzichter en technisch beambten refter worden
aangesteld voor het schooljaar 2020-2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aanstellen technisch beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

BESLUIT
Een technisch beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Bestellingen.

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

19. - Mandaten.

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

20. - Kennisname te inventariseren leegstaande woningen op 13 augustus 2020.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de te inventariseren leegstaande woningen op 13 augustus 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Kennisname verslag Directieoverleg Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem van
19 augustus 2020.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van het directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - 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

23. - Bespreking vraag mogelijkheid kampeerplaats i.f.v. Sobeka Flanders Cup op
12 en 13 september 2020.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Sobeka voor het inrichten van een
tijdelijke kampeerplaats op de groenzone achter de petanqueclub + bijkomend de weide achteraan
Transfo. Dit mits toepassing van de geldende corona-maatregelen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onderwerp

24. - Bespreking aanvraag tot toelating zomerbar Scouts Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Scouts Zwevegem voor organisatie
van een zomerbar in openlucht ter hoogte van hun jeugdlokalen (Winkelstraat 4 te Zwevegem) op
voorwaarde dat zij uiteraard alle ‘horecaregels’ correct naleven en geen voeding verkopen, conform de
huidige covidregelgeving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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