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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 23 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. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. Het college neemt 

kennis van 2 door een raadslid aangevraagde punten. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020048250 - 2020/279 voor een 

functiewijziging van woning naar handelspand, Blokellestraat 77 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van ………. 

 

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090012 - 2020/258 voor het verbouwen 

van en uitbreiden van alleenstaande eengezinswoning, na afbraak veranda, 

Magnoliadreef 3 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020089084 - 2020/268 voor een 

functiewijziging naar handel - vrije beroep, Vierkeerstraat 140 - 142 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020088045 - 2020/256 voor het plaatsen van 

een carport en vellen boom, Gauwelstraat 131 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020075866 - 2020/205 voor het plaatsen van 

een carport, Oude Bellegemstraat 25D 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020056604 - 2020/227 voor het uitbreiden 

van een woning, Otegemstraat 385, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020095291 - 2020/263 voor het bouwen van 

een woning en garage, plaatsen van stacaravan, Kannootdries 46E 8554 Sint-

Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020097846 - 2020/276 voor het vellen van 

sparren in achtertuin, Wulfsbergstraat 20 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Transfo Raid op 27 september 

2020 in open lucht in de Transfostraat 5, 8550 Zwevegem (ref. muz1090_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 3de kwartaal 2020. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 3de kwartaal van 2020. 

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

Onderwerp 13. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 2 de kwartaal 2020. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 2 de kwartaal van 2020. 

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

Onderwerp 14. - Goedkeuren aanvraag herstelvordering Bossuitstraat 31 te Moen. 
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BESLUIT 

 Het college kent de aanvraag voor een herstelvordering goed. 

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

Onderwerp 15. - Nieuwe subsidie – oproep pilootprojecten BRV 2020. 

BESLUIT 

 Leiedal wenst een nieuw regionaal subsidieproject in te dienen rond bouwshift en vraagt het 

engagement van de gemeenten in de regio.  

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring afsprakennota projectregie nieuw Transfogebouw. 

BESLUIT 

 De afsprakennota, projectregie herontwikkeling 'Nieuw Transfogebouw' in het kader van de 

zelfstandige groepering Leiedal, bijgevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. De gemeente 

Zwevegem treedt voortaan op als bouwheer, Leiedal neemt de projectregie voor haar rekening. 

 

 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring gunning voor het restaureren van de gevels aan het 

mechaniekersgebouw en de ontsluiting van de machinezaal op de site Transfo. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor het restaureren van de gevels aan het mechaniekersgebouw en de 

ontsluiting van de machinezaal op de site Transfo goed. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de Gemeenteschool Knokke te Zwevegem. 

BESLUIT 

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

Gemeenteschool Knokke te Zwevegem goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Goedkeuring schadevergoeding Czvek Rigby- project DKO De Brug. 

BESLUIT 

 Het college keurt de schadevergoeding Scvek Rigby - project DKO De Brug goed. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 16/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 16/2020. 

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

Onderwerp 21. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van 

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.  

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van 

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2019, inclusief verrekening 1 voor het uitvoeren van optimalisatiewerken 

ten behoeve van het nieuw circulatieplan in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2019, 

inclusief verrekening 1 voor het uitvoeren van optimalisatiewerken ten behoeve 

van het nieuw circulatieplan in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 25. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd Juniors Heestert op 4 oktober 

2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 26. - Goedkeuren politieverordening optreden café De Vrijheid op 26 september 

2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 27. - Gemeenschapscentrum Zwevegem: aanstelling lesgever. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanstelling van een lesgever voor het Gemeenschapscentrum goed. 

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

Onderwerp 28. - Aanvraag bijzondere toelage Tournée Flandrienne van 18 - 20 september 

2020. 

BESLUIT 

 Het college beslist om een bijzondere toelage toe te kennen voor de organisatie van ‘Tournée 

Flandrienne’ gedurende het weekend van 18 – 20 september 2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 29. - AGIONdossier Klim-OP. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord: 

- dat het bestaande AGION subsidiedossier 0.25601 in aanmerking wordt genomen voor subsidiëring in 

het kader van capaciteitsuitbreiding voor buitengewoon onderwijs.  

- om AGION subsidiedossier 0.25601  te werken met een standaardprocedure. 

- met de plannen voor de capaciteitsuitbreiding van de basisschool De Klim Op gelegen te Zwevegem 

om de capaciteit stapsgewijs uit te bouwen met een lange termijn perspectief van 115 leerlingen naar 

165 in 2035. 

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

Onderwerp 30. - Aanstellen technisch assistent toezicht DKO voor het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Een technisch assistent toezicht DKO wordt aangesteld voor het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 31. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

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

Aanslagjaar 2020 - 5° 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 

college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

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

Onderwerp 32. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 33. - Mandaten. 

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

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

Onderwerp 34. - Opstart gesprekken met SHM Eigen Gift, Eigen Hulp Kuurne met betrekking 

tot fusie-oefening van sociale huisvestingmaatschappijen. 

BESLUIT 

 Het college is akkoord met de opstart van fusie-gesprekken tussen SHM Eigen Haard Zwevegem en 

SHM Eigen Gift, Eigen Hulp Kuurne, en vaardigt de schepen van Wonen, tevens ondervoorzitter van 

SHM Eigen Haard, en de burgemeester af om, samen met de voorzitter van SHM Eigen Haard, de 

onderhandelingen te voeren. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname inhoud extra Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van een extra Infopunt naar 

aanleiding van het  versneld invoeren van het parkeer- en circulatieplan.  

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

Onderwerp * - Varia - organisatie Nacht van de Duisternis. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar opnieuw deel te nemen aan de Nacht 

van de Duisternis door het doven van de lichten, conform de regeling van vorige editie. 

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

 

 

 


