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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 6 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. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

Olieberg 62 te 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020082277 - 2020/226 voor het herbouwen 

van een woonhuis, Bossuitstraat 56 te 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020072964 - 2020/199 voor het verbouwen 

van een woning en bouwen van een bijgebouw, Smissepad 9 te 8551 Heestert. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren van bebossingsvergunning voor een perceel gelegen tussen de 

Spinnetstraat en Gaverbeek. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Driesrock op 9 oktober 2020 in 

open lucht, Driesstraat 38, 8554 Sint-Denijs (ref. muz1091/2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 7. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de 

gemeenteschool te Sint-Denijs goed. 

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

Onderwerp 8. - Goedkeuring opdracht voor het aankopen van een softwarepakket om de 

conditiemetingen te kunnen uitvoeren in verschillende gebouwen van Gemeente 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het aankopen van een softwarepakket voor de 

conditiemetingen in verschillende gebouwen van Gemeente Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het collectief 

plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater 

(IBA's) in Zwevegem (fase 10). 

BESLUIT 

 Het college keurt de afkoppelingssubsidies goed. 

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

Onderwerp 10. - Goedkeuren voorwaarden tot het verkrijgen van een kosteloze 

renovatiebegeleiding. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden voor kosteloze 

renovatiebegeleiding goed. 

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

Onderwerp 11. - Afsprakennota Leiedal: projectregie woningproject Gemeentepark. 

BESLUIT 

 Leiedal zal de gemeente Zwevegem ondersteunen voor de projectregie van het woonproject 

Gemeentepark. 

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

Onderwerp 12. - Gezamenlijke aanstelling landmeter i.k.v. woonproject Gemeentepark 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 In kader van het woonproject Gemeentepark Zwevegem wordt een landmeter aangesteld. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring start van de procedure tot hernieuwing van de eeuwigdurende 

concessies. 

BESLUIT 

 Het college keurt de start van de procedure tot hernieuwing van de eeuwigdurende concessies goed. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 16 oktober 2020 

 

Onderwerp 14. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 296-91. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 15. - Aanvraag bijzondere toelage Nijzeke kermis - Driesrock 2020. 

BESLUIT 

 Het college beslist om een bijzondere toelage toe te kennen. 

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

Onderwerp 16. - Gemeentelijke belasting bak-, braad- of frituuruitbatingen - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gemeentelijke belasting bak-, braad- of frituuruitbatingen - Aanslagjaar 2020 

goed. 

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

Onderwerp 17. - Gemeentelijke belasting op nachtwinkels - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gemeentelijke belasting op nachtwinkels - Aanslagjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 18. - Gemeentelijke belasting verhuur voertuig met bestuurder - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de belasting verhuur voertuig met bestuurder - Aanslagjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 19. - Gemeentelijke belasting voor het exploiteren van een taxidienst - Aanslagjaar 

2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de belasting voor het exploiteren van een taxidienst - Aanslagjaar 2020 goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Gemeentelijke belasting drijfkracht - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gemeentelijke belasting drijfkracht - Aanslagjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 21. - Algemene gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de algemene gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 22. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 23. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 24. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd cultuur & bibliotheek. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd cultuur & bibliotheek wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 25. - Kennisname bilateraal overleg halte-oefening Zwevegem De Lijn. 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bilateraal overleg halte-oefening 

Zwevegem van 16 september 2020 georganiseerd door De Lijn. 

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

Onderwerp 26. - 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. 

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

 

 

 


