BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 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 14 december 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden
gelegen aan de Schoolstraat te 8551 Heestert.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden
gelegen Heestertstraat 1C, 1D en 1E te 8553 Otegem.
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BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020060333- 2020/249 voor het bouwen van
23 woningen, Leanderhof 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020108901 - 2020/294 voor het plaatsen van
twee verkoopsautomaten, Avelgemstraat 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020100321 - 2020/281 voor het
heraanleggen van een parking, Bekaertstraat 13B 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020123431 - 2020/345 voor het isoleren en
afwerken van de bestaande voorgevel op bestaande bakstenen gevel, Helkijnstraat
60 8554 Sint-Denijs.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2019138015 - 2019/408 voor een definitieve
vergunning voor een transportbedrijf gelegen Pannenbakkersstraat 13 8550
Zwevegem.
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BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020123244 - 2020/341 voor het bouwen
van een bijgebouw op de perceelsgrens, Avelgemstraat 172 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020110807 - 2020/352 voor de actualisatie
van de vergunning gelegen Pluim 23 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020121177 - 2020/335 voor het afbreken
en herbouwen van landelijke woning, Twee Molensstraat 25 8550 Zwevegem.

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

13. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20201201.

BESLUIT
Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Bestellingen.

BESLUIT
Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Mandaten.

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

16. - Vacant verklaren van de functie assistent groen voor een totaal van 2 VTE.

BESLUIT
De functie assistent groen wordt vacant verklaard voor een totaal van 2 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Vacant verklaren van de functie assistent wegen voor een totaal van 1 VTE.

BESLUIT
De functie assistent wegen wordt vacant verklaard voor een totaal van 1 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Aanleggen wervingsreserve voor de functie beambte schoonmaak voor de
duur van twee jaar.

BESLUIT
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie beambte schoonmaak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Vacant verklaren van de functie deskundige informatiebeheer voor een totaal
van 1 VTE.

BESLUIT
De functie deskundige informatiebeheer wordt vacant verklaard voor een totaal van 1 VTE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Aanstelling van een diensthoofd cultuur & bibliotheek in statutair
dienstverband.
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BESLUIT
Een diensthoofd cultuur & bibliotheek wordt aangesteld in statutair dienstverband.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Beëindigen arbeidsovereenkomst voor 18/36 van een administratief
medewerker met ingang op 7 december 2020.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van een administratief medewerker wordt voor 18/36 beëindigd met ingang
op 7 december 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Vacant verklaren functie deskundige onderwijs voor een totaal van 18/36.

BESLUIT
De functie deskundige onderwijs wordt vacant verklaard voor een totaal van 18/36.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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