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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 3 NOVEMBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Sander De Bo, dd. algemeen directeur en financieel directeur 

Verontschuldigd: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Eliane Spincemaille, schepen afwezig voor agendapunt 25 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Aktename van de melding 2020133771 - 2020/380 voor het verbouwen van 

een woning, Kwadepoelstraat 1 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2020138083 - 20208379 voor .een microbrouwerij 

gelegen Transfostraat 28, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020141112 - 2020/382 voor het plaatsen van een 

bovengrondse propaangastank gelegen Kwadestraat 34 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020096732 - 2020/270 voor het bouwen van 

een eengezinswoning, Vierkeerstraat 118 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020115136 - 2020/320 voor het aanleggen 

van open watersilo, Tiegemstraat 22C 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020110726 - 2020/306 voor het verbouwen 

van een woning, Kooigemwegel 8 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020116012 - 2020/319 voor het plaatsen van 

een omheining, Kortrijkstraat 121C 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090858 - 2020/240 voor het bouwen van 

een carport, Ellestraat 64 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020023215 - 2020/298 voor een 

functiewijziging van woning naar handelspand - opslagplaatsen, Avelgemstraat 228 

- 230 - 232 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020059680 - 2020/175 voor het verkavelen 

van gronden Leanderhof (fase 5) 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020110063 - 2020/303 voor het bouwen 

van een tuinhuis, Vierkeerstraat 89 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020095362 - 2020/265 voor het verkavelen 

van gronden, Keiberg tussen nrs. 79 en 81, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090227 - 2020/266 voor het bouwen 

van een nieuwe loods, Vinkestraat 7 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Weigeren omgevingsvergunning 2020088984 - 2020/236 voor het verkavelen 

van gronden, Helkijnstraat 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren aanstelling personeelslid Woonwijs bevoegd voor 

woningcontroles. 

BESLUIT 

 Het college stelt een medewerker van Woonwijs aan als woningcontroleur voor woningen op 

grondgebied groot-Zwevegem, conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 

2013 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen. 

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

Onderwerp 17. - Aktename sluiting van de samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van 

openbare besturen en openbare verlichting en de samenaankoop van aardgas voor 

gebouwen van openbare besturen voor de periode 2021 - 2024. 

BESLUIT 

 Het college neemt akte van sluiting van de samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van 

openbare besturen en openbare verlichting en de samenaankoop van aardgas voor gebouwen van 

openbare besturen voor de periode 2021 - 2024. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 18. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van 

groenonderhoud op wijk Kappaert in Zwevegem voor dienstjaar 2020 en 

goedkeuring regularisatie gunning voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening 2020 en de regularisatie gunning 2021 goed. 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuring gunning voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuring afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem 

eind 2020 - begin 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem eind 2020 - begin 

2021 goed. 

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

Onderwerp 21. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing in synergie met Fluvius - 

waterleiding Italiëlaan Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater 

Moenstraat 10. 

BESLUIT 

 Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 13 november 2020 

 

Onderwerp 23. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater 

Priesterstraat 7. 

BESLUIT 

 Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed. 

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

Onderwerp 24. - Verminderen prestatievolume van een beambte schoonmaak, aangesteld met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, voor een totaal van 2,5/38.  

BESLUIT 

 Het prestatievolume  van een technisch beambte schoonmaak wordt verminderd met 2,5/38. 

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

Onderwerp 25. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 26. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 27. - Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen het Gemeentebestuur van 

ZWEVEGEM en de besloten vennootschap 'CIRCACO' voor de loods, alsook de 

nieuwe aanbouw en de buitenruimte op de Site Transfo te Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst af te 

sluiten tussen het gemeentebestuur van Zwevegem en de besloten vennootschap 'CIRCACO' voor de 

loods, alsook de nieuwe aanbouw en de buitenruimte op de Site Transfo te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 28. - Kennisname wijkraad Zwevegem-Knokke. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de wijkraad van Zwevegem-Knokke d.d. 5 oktober 2020 

en bespreekt de vragen. 

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

Onderwerp 29. - Kennisname verslagen DOGOZ. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de verslagen van het directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem 

d.d. 19 augustus en 23 september. 

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

Onderwerp 30. - Kennisname ontslag wegens pensionering van diverse medewerkers.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering. 

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

Onderwerp 31. - 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. 

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

 

 

 


