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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 13 OKTOBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 26 oktober 2020. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2020125352 - 2020/337 voor de stopzetting van de 

exploitatie gelegen Hinnestraat 24, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen. 

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

Onderwerp 4. - Afleveren stedenbouwkundig attest nr. 2 2020/001 voor het herbouwen van 

een zorgwoning na slopen bestaande woning, Twee Molenstraat 3 8550 

Zwevegem. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om het attest af te leveren onder voorwaarden. 

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

Onderwerp 5. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020097427 - 2020/325  voor bouwen 

bijkomende loodsen, uitbreiden IIOA gelegen Moenkouterstraat 5, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 6. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020102002 - 2020/315 voor 

aanpassing eindprofiel stortplaats cat 2, wijziging piekdebiet en lozingsnormen 

gelegen Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020072162 - 2020/192 voor het plaatsen van 

een veranda, Outrijvestraat 9 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020077904 - 2020/214 voor het plaatsen van 

een carport, Molenaarsstraat 5 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020111546 - 2020/310 voor het bouwen van 

een eengezinswoning, Kazernestraat 11 (lot 3) , 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020100549 - 2020/282 voor het bouwen 

van een garage, Ellestraat 106, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020097405 -2020/278 voor het plaatsen 

van een zwembad en tuinberging, Engelandlaan 5 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020073214 - 2020/201 voor het ophogen 

van een perceel, Moenhage, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Frankrijklaan 2 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 14. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het verbouwen 

van een woning gelegen Driesstraat 44, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Woeps Boem Bar op 30 oktober 

2020 in open lucht, Kerkhofplein te Heestert (ref. muz1092_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 16. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

3° kwartaal. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 - 3° kwartaal - werd 

door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 55 

kohierartikels en een bedrag van 53.294,11 euro. 

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

Onderwerp 17. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen - 

Aanslagjaar 2020 - 6° deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig 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 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 1 

kohierartikel en een bedrag van 13,00 euro. 

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

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. - Regularisatie besluit college van burgemeester en schepenen van 1 

september 2020 betreffende de aanstelling van technisch assistenten 

kinderopvang/gemachtigd opzichter en technisch beambten refter voor het 

schooljaar 2020-2021.  

BESLUIT 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2020 betreffende de 

aanstelling van technisch assistenten kinderopvang/gemachtigd opzichter en technisch beambten 

refter voor het schooljaar 2020-2021 wordt geregulariseerd.  

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

Onderwerp 21. - Kennisname verslag Infomoment Imog - 29 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag Infomoment Imog - 29 september 2020 

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

Onderwerp 22. - Kennisname opleidingsoverzicht maart - september 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de opleidingsaanvragen. 

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

Onderwerp 23. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - 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. 

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

 

 

 


