
  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 13 november 2020 

 

 

 
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 10 NOVEMBER 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 23 november 2020. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2020134490 - 2020/394 voor plaatsen van een 

stalen constructie binnen de duiktank, Transfostraat 5 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020143734 - 2020/401 voor het plaatsen 

dakvlakramen en aanpassen raamopening, Arteveldestraat 16 8551 Heestert. 
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BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020095699 - 2020/353 voor het 

wijzigen milieuvoorwaarden (grondwater) gelegen Kreupelstraat 13, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020096576 - 2020/267 voor het bouwen van 

een woning na slopen woning, Harelbeekstraat 144 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020112322 - 2020/322 voor het verbouwen 

van een zonevreemde woning, Kannootdries 2 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020106978 - 2020/321 voor het slopen van 

bijgebouw + verbouwen van bijgebouw, Kwadepoelstraat 39 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020097255 - 2020/274 voor het verbouwen 

van een woning, Hugo Verrieststraat 32 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020094984 - 2020/277 voor het renoveren 

en uitbreiden woning, Ellestraat 52 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020103749 - 2020/326 voor het slopen 

varkensstallen, aanpassen IIOA voor de exploitatie gelegen Keiberg 68 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aanleg van een voetpadstrook 

grenzend aan verkaveling Stedestraat fase 2 in Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor de aanleg van de voetpadstrook goed. 

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

Onderwerp 13. - Gemeentelijke belasting voor het exploiteren van een taxidienst - aanslagjaar 

2020. Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het college verklaart het bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Er wordt ontheffing verleend voor het 

bedrag van 357,65 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting. 

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

Onderwerp 14. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

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

Aanslagjaar 2020 - 8° deel. 

BESLUIT 
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 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 

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

kohierartikel en een bedrag van 13,00 euro. 

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

Onderwerp 15. - Viseren en uitvoerbaar verklaren lijst dwangbevelen. 

BESLUIT 

 De lijst met dwangbevelen, bestaande uit 12 dossiers voor in totaal 4.036,36 euro aan 

schuldvorderingen, met nummers van 2020/1 tot en met 2020/12 wordt geviseerd en uitvoerbaar 

verklaard. 

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

Onderwerp 16. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 17. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 18. - Aanstelling van een deskundige omgeving met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige omgeving wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 19. - Kennisname studiebundel energiestrategie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de studiebundel betreffende de energiestrategie. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 21. - 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. 

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

 

 

 


