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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 27 OKTOBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Elke De Ridder, d.d. algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;  

Eliane Spincemaille, schepen verontschuldigd vanaf agendapunt 38. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Verlenen advies omgevingsvergunning 20201187189 - 2020/372 voor 

uitbreiding activiteiten gelegen Jolainstraat 44, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2020085107 - 2020/365 voor een standaardgarage 

gelegen Deerlijkstraat 197 bus 3, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020112358 - 2020/308 voor het plaatsen van 

gevelbekleding Deerlijkstraat 80 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020110367- 2020/304 voor het uitvoeren 

van gevelwerken Keiberg 9 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020092692 - 2020/247 voor het uitbreiden 

van een woning gelegen Nieuwstraat 6 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren definitieve omgevingsvergunning 2019130456 - 2019/389  voor het 

hernieuwen van de vergunning gelegen Gauwelstraat 54, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de definitieve omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020077271 - 2020/239 voor het bouwen van 

31 sociale koopappartementen met parkeergarage en omgevingsaanleg, 

Leanderhof, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020111532 - 2020/311 voor het vellen van 

populieren, Vierkeerstraat 141 te 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Weigeren omgevingsvergunning 2019097856 - 2020/250 voor het bijstellen 

van de milieuvoorwaarden. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 11. - Omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg: bijkomende prestaties Leiedal voor 

de begeleiding bij de opmaak van het PLANMER. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de bijkomende prestaties voor de begeleiding van de PLANMER- studie 

betreffende de omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 18/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 18/2020. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring aanstelling ontwerper voor het opmaken ontwerp voor renovatie 

en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021 tot en met 2025. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanstelling van de ontwerper goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van 

rioleringswerken in de Stedestraat - Stokerijstraat in Zwevegem (fase 13). 

BESLUIT 

 Het colllege keurt de afkoppelingssubsidie goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop van materialen voor de 

dienst signalisatie voor dienstjaar 2020, binnen het kader van de 

raamovereenkomst met Creat Farys - fase 3. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en de gunning voor de aankoop van materialen voor de dienst 

signalisatie goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren politieverordening veldrit Banhoutbos op 13 december 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 17. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020. 

Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van ABD-Advocaten namens 

Sitmedia SA. 

BESLUIT 

 Het bezwaarschrift d.d. 16 september 2020, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De 

belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden. 

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

Onderwerp 18. - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen - aanslagjaar 2020. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift op naam van MCW Advocaten namens Proximus 

NV. 

BESLUIT 
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 Het bezwaarschrift d.d. 24 september 2020, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. 

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

Onderwerp 19. - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen - aanslagjaar 2020. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift op naam van Telenet Group NV. 

BESLUIT 

 Het bezwaarschrift, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De belastingplicht blijft 

gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden. 

 

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

Onderwerp 20. - Gemeentelijke belasting op masten en pylonen - aanslagjaar 2020. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift op naam van advocaten Allen & Overy LLP 

namens Orange Belgium NV. 

BESLUIT 

 Het bezwaarschrift d.d. 25 september 2020, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De 

belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden. 

 

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

Onderwerp 21. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 22. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 23. - Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) van 

personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 

2020-2021. 
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BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van 

betrekking (TBSOB) van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 

2020-2021. 

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

Onderwerp 24. - Ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) van 

personeelsleden in de Kunstacademie gedurende het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van 

betrekking (TBSOB) van personeelsleden in de Kunstacademie gedurende het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 25. - Vaststellen van vacante betrekkingen voor vaste benoeming in het 

basisonderwijs met ingang van 1 januari 2021 en in functie van de 

personeelstoestand op 15 oktober 2020. 

BESLUIT 

 Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming in het basisonderwijs met ingang 

van 1 januari 2021 en in functie van de personeelstoestand op 15 oktober 2020. 

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

Onderwerp 26. - Vaststellen van vacante betrekkingen voor vaste benoeming in de 

Kunstacademie met ingang van 1 januari 2021 en in functie van de 

personeelstoestand op 15 oktober 2020. 

BESLUIT 

 Het college stelt de vacante betrekkingen vast voor vaste benoeming in de Kunstacademie met ingang 

van 1 januari 2021 en in functie van de personeelstoestand op 15 oktober 2020. 

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

Onderwerp 27. - Toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van het gemeentelijk 

basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring tot toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van het 

gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 28. - Toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van de kunstacademie 

gedurende het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring tot toestaan van verlofstelsels aan personeelsleden van de 

Kunstacademie gedurende het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 29. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk 

basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het 

gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 30. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in de Kunstacademie gedurende 

het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in de 

Kunstacademie gedurende het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 31. - Ontslag van leraren muziek omwille van mutatie naar andere academie met 

ingang op 1 september 2020. 

BESLUIT 

 et college verleent goedkeuring aan het ontslag van leraren muziek omwille van mutatie naar andere 

academie met ingang op 1 september 2020. 

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

Onderwerp 32. - Vacant verklaren van de functie diensthoofd gebouwen & energie in statutair 

verband via bevordering.  

BESLUIT 
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 De functie diensthoofd gebouwen & energie wordt vacant verklaard via bevorderingsprocedure.  

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

Onderwerp 33. - Vaststellen wervingsreserve voor de functie administratief medewerker voor 

de duur van twee jaar.  

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve voor de functie administratief 

medewerker vast.  

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

Onderwerp 34. - Controle, onderhoud en leveringen van brandblussers, brandhaspels en 

rookkoepels (RWA's) voor de periode 2021-2024 - Goedkeuring opdracht met 

vaststellen wijze van gunnen en lijst aan te schrijven leveranciers. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met de beslissing nieuwe overheidsopdracht voor de controle, 

onderhoud en leveringen van brandblussers, brandhaspels en rookkoepels (RWA's) voor de periode 

2021-2024 en geeft haar goedkeuring aan de opdracht met vaststellen wijze van gunnen, lijst aan te 

schrijven leveranciers en goedkeuring  mandaat aan gemeentebestuur tot het optreden als 

opdrachtgevend bestuur. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname verfijnde startnota complex project K-R8. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de verfijnde startnota complex project K-R8. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname Mobiscan Zwevegem opgesteld door provincie West-Vlaanderen 

oktober 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Mobiscan Zwevegem opgesteld door 

provincie West-Vlaanderen. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname verslag overleg Dekenij - Parochie. 
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BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het overleg Dekenij - Parochie d.d. 14 oktober 2020. 

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

Onderwerp 38. - 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. 

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

Onderwerp 39. - Bespreking actie Energiesnoeiers op wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Na overleg verleent het college van burgemeester en schepenen toelating aan Energiesnoeiers om op 

24 november 2020 een standplaats  in te nemen op de wekelijkse markt. 

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

Onderwerp * - Varia - regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om op maandag 2 november 2020 om 14.00 uur 

in zitting bijeen te komen i.p.v. op dinsdag 3 november. 

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

 

 

 


