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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 15 SEPTEMBER 2020 
 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 28 september 2020. 

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

Onderwerp 2. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 202010320  2020/302 voor een artisanale micro 

bakkerij gelegen Beekstraat 18, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020055891 - 2020/163 voor het verbouwen 

van 3 woningen, Bossuitstraat 46-48-50, 8552 Moen. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020092124 - 2020/244 voor het slopen van 

aanbouw en bouwen nieuwe gelijkvloerse aanbouw, Stedestraat 11 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090098 - 2020/238 voor het bouwen van 

een carport, Harelbeekstraat 162 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020093893 - 2020/251 voor het aanbrengen 

van spuitkurk, Blokkestraat 32, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020093901 - 2020/252 voor het aanbrengen 

van spuitkurk, Blokkestraat 15, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020094888 - 2020/285 voor het slopen van 

een garage en bouwen nieuwe garage en berging, Otegemstraat 150 te 8550 

Zwevegem. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020086166  2020/228 voor het aanleggen 

en exploiteren van een paardenpiste gelegen Beerbosstraat 20, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019161020 - 2020/150 voor het bouwen 

van een bijgebouw en aanleggen van verharding - slopen van gebouwen, 

Helkijnstraat 17-19 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Politieverordening doortocht wielerwedstrijd BK Halle-Anzegem op 22 

september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed.  

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitvoeren van renovatiewerken en 

de aanleg van een urnenveld op begraafplaats Otegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het uitvoeren van renovatiewerken en de aanleg van 

een urnenveld op begraafplaats Otegem goed. 

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

Onderwerp 14. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker. 

BESLUIT 
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 De kandidatenlijst voor de vacature administratief medewerker wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 15. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 16. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 17. - Mandaat en goedkeuring gunning voor de raamovereenkomsten 'ophaling 

afvalfracties in rolcontainers in IMOG regio' en 'ophaling afvalfracties in semi-

ondergrondse containters in IMOG regio'. 

BESLUIT 

 Het college geeft mandaat en goedkeuring aan de gunning voor de raamovereenkomsten 'ophaling 

afvalfracties in rolcontainers in IMOG regio' en 'ophaling afvalfracties in semi-ondergrondse containters 

in IMOG regio'. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand augustus 2020. 

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

Onderwerp 19. - 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. 

 


