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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 8 SEPTEMBER 2020 
 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen, verontschuldigd bij aanvang van de zitting tot en 

met  agendapunt 25. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Driesstraat 44 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. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020091078 - 2020/242 voor het schilderen 

van de gevel, Vande Vennestraat 24 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020060707 - 2020/162 voor het bouwen van 

een overkapping, Surremontstraat 46 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020064253 - 2020/180 voor het verbouwen 

van een woning + herbouwen garage, Outrijvestraat 1 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020112178 - 2020/305 voor het schilderen 

van gevels, Albrecht Rodenbachstraat 28 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020079486 - 2020/221 voor het verbouwen 

van een garage + aanpassen bestaande ramen, Deerlijkstraat 74, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020055320 - 2020/173 voor het verbouwen 

van een woning, Olieberg 18, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020056649 - 2020/165 voor het omvormen 

van carport naar tuinberging - aanleg verharding, Zonnebloemstraat 10, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Verlenen omgevingsvergunning 2020077398 - 2020/206 voor het toeleggen 

van een gracht, Pontstraat 78 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde. 

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

Onderwerp 11. - Weigeren omgevingsvergunning 2020082296 - 2020/224 voor het vellen van 

een abeel, Gauwelstraat 20 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Zomerbar Oenanthe aan Transfo 

duiktank op 27 september 2020 (ref. muz1088_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 13. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Verbroederingsfeesten op 12 en 

13 september 2020 op het Theophiel Toyeplein/Sint-Amanduskerk (ref. 

muz1089_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 15/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 15/2020. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuren politieverordening Sobeka Flanders Cup 2020 op 12 en 13 

september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het aanbrengen van een rode 

koudplast slijtlaag op de polybeton verharding rondom het Gemeentepunt 

Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het aanbrengen van een rode 

koudplast slijtlaag rondom het Gemeentepunt Zwevegem.  

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

Onderwerp 17. - Goedkeuren politieverordening Bikersmeeting The Finish op 13 september 

2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 18. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 325-62. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 206-45. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 212-11. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 205-64. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 219-33. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 296-10. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 227-66. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 25. - Aanvraag bijzondere toelage Keremesse Moen - Plan B. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor Keremesse Moen - Plan B. 

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

Onderwerp 26. - Aanvraag bijzondere toelage Zwevegems Waterfeest op 6 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor Zwevegems Waterfeest op 6 september 

2020. 

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

Onderwerp 27. - Vacant verklaren van de functie diensthoofd cultuur & bibliotheek in statutair 

verband.   

BESLUIT 

 De functie diensthoofd cultuur & bibliotheek wordt vacant verklaard in statutair verband.  

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

Onderwerp 28. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature diensthoofd cultuur & 

bibliotheek. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature diensthoofd cultuur & bibliotheek wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 29. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020. 

Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van ABD-Advocaten namens 

Sitmedia SA. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op 

naam van ABD-Advocaten namens Sitmedia SA goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 30. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

2° kwartaal - ambtshalve kohier. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis 

verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

2° kwartaal - ambtshalve kohier goed. 

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

Onderwerp 31. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 32. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 33. - 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. 

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

 

 

 


