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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

 Bij aanvang van de zitting stelt de voorzitter voor om volgend punt bij hoogdringendheid 

aan de agenda toe te voegen: 

‘Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende de 

organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020.’ 

De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel en beslist om dit dossier te 

behandelen als agendapunt nr. 1. 

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

Onderwerp 1.  - Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 

betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 

oktober 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende de 

organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 2.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 1 september 2020. 

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

Onderwerp 3.  - Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 gemeente. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring rekening 2019 

gemeente. 

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

Onderwerp 4.  - Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2021 en financiële 

verdeelsleutel. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de dotatie 2021 en financiële verdeelsleutel voor 

Hulpverleningszone Fluvia. 

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

Onderwerp 5.  - Toekenning toelage 2020 ten behoeve van de adviesraad voor groen en 

bebloeming. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot toekenning van de toelage 2020 ten behoeve van de adviesraad voor 

groen en bebloeming. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 6.  - Goedkeuring subsidies sport 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de toelagen goed voor de sportverenigingen voor een totaalbedrag van 

122.370,41 euro. 

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

Onderwerp 7.  - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis 

in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk 

"Antoinette Vandenbulckestraat".  

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verklaart zich principieel akkoord de straatnaam "Antoinette Vandenbulckestraat" te geven aan 

de nieuw aan te leggen straten in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen.  

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring ontwerp van notariële akte houdende formalisering van de 

inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding van de gemeente Zwevegem 

voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en kennisneming beslissing 

Gaselwest. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van de 

inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding van de gemeente Zwevegem voor de activiteit 

openbare verlichting tot Gaselwest en neemt kennis van de beslissing van Gaselwest. 

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

Onderwerp 9.  - Principebeslissing bovenlokale oplossing doortocht Heestert en ontsluiting 

Moen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad verklaart zicht principieel akkoord om aan de Vlaamse regering te vragen om met 

bekwame spoed een structurele en duurzame oplossing uit te werken voor de mobiliteitsproblematiek 

van de doortocht van het centrum van Heestert enerzijds en van het bedrijventerrein “Trekweg” alsook 

van de Intercommunale Imog in het bijzonder en van het zwaar vrachtverkeer in het centrum van 

Moen anderzijds uit te werken in overleg met de gemeenten Zwevegem, Avelgem en het Agentschap 

voor Wegen en Verkeer. 

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

Onderwerp 10.  - Goedkeuring afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt het afsprakenkader tussen De Poort - Woonwijs en Wonen Vlaanderen goed. 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


