BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 18 AUGUSTUS 2020
Aanwezig:

Eliane Spincemaille, dd. burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Marc Claeys, schepen

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

2. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020068830 - 2020/283 voor de
afbraak van watertoren en portaalkraan gelegen Blokkestraat 34A - Stokerijstraat
8550 Zwevegem.

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

3. - Aktename van de melding 2020088532 - 2020/235 voor
airconditioningsinstallaties gelegen Kortrijkstraat 75, 8550 Zwevegem regularisatie kadasternummers.

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

4. - Aktename van de melding OMV_2020097853 - 2020/261 voor een
plantenkwekerij gespecialiseerd in teelt en verkoop van sierplanten gelegen
Bellegemstraat 19, 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning OMV_2020061699 - 2020/167 voor het
plaatsen en exploiteren van distributiecabine nr. 20812 gelegen Avelgemstraat,
8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020061333 - 2020/174 voor het hermetsen
van voorgevel + plaatsen van isolatie, Kortrijkstraat 34 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020027009 - 2020/125 voor een
vervangingsbouw van bijgebouw, Poeldries 13 8552 Moen.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020072864 - 2020/198 voor het schilderen
van de gevels, Oude Sint-Denijsstraat 5 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning OMV_2019161123 - 2020/135 voor een
laattijdige hernieuwing en actualisatie van de vergunning gelegen Kwadepoelstraat
72, 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020066918 - 2020/179 voor het plaatsen
van een afsluiting in de tuin, Lindelaan 98 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020034057 - 2020/85 voor het bouwen van
een tuinberging met zitplaats + aanleggen ondiepe vijver, Schepen Decoenestraat
21 8550 Zwevegem.

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

12. - Toekennen grondvergunning 306-59.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Toekennen grondvergunning 265-43.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Toekennen grondvergunning 229-28.
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BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Toekennen grondvergunning 286-21.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Toekennen grondvergunning 264-65.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Bestellingen.

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

18. - Mandaten.

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

19. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsten en/of tijdstippen Aanslagjaar 2020 - 4° deel.

BESLUIT
Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het
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college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 1 kohierartikel en
een bedrag van 50,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aankoop van nieuwe software voor de begraafplaatsen.

BESLUIT
Het college keurt de aankoop van nieuwe software voor de begraafplaatsen goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Aanleggen wervingsreserve voor de functie administratief medewerker voor
de duur van twee jaar.

BESLUIT
Voor de functie administratief medewerker wordt een wervingsreserve aangelegd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature administratief
medewerker.

BESLUIT
De selectiecommissie voor de vacature administratief medewerker wordt vastgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Definitieve ambtsneerlegging van een bestuurssecretaris woon- en
leefomgeving aangesteld in statutair verband.

BESLUIT
De definitieve ambtsneerlegging van een statutair personeelslid wordt goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 6 augustus 2020 tot
voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft café De Canard.

BESLUIT
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Het besluit van de burgemeester van 6 augustus 2020 tot de voorlopige sluiting van een instelling die
haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft - café De Canard – wordt bekrachtigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Kennisname synthesenota en onderzoeksrapporten opwaardering Kanaal
Bossuit_Kortrijk (Project KBK).

BESLUIT
Het college neemt kennis van de synthesenota en onderzoeksrapporten uitgevoerd in opdracht van de
Vlaamse Waterweg omtrent toekomstvisie opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk (Project KBK) i.f.v
groter scheepvaartverkeer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname inhoud Infopunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende
uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een beambte/assistent
logistiek.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een assistent feestelijkheden.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand juli 2020.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - 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

31. - Bespreking aanvraag pop-up Partymate Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor organisatie van een pop-up door
Partymate Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Bespreking activiteit op Allerheiligen.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich principieel akkoord met het voorstel om ter
gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen op de kerkhoven van onze pastorale eenheid een
avondwake te organiseren met kaarsjes, zang en muziek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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