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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 8 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

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

Onderwerp 3. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Otegemstraat 289 en advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020107745 - 2020/297 voor het plaatsen van 

een zwembad en poolhouse, Remi Deprezstraat 4 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020127427 - 2020/361 voor het slopen van 

een bestaande constructie + bouwen van nieuwe veranda + pergola, Blokellestraat 

99 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020129932 - 2020/357 voor het bouwen van 

carport, Harelbeekstraat 162 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020125734 - 2020/343 voor het plaatsen van 

een omheining, Outrijvestraat 65 te 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020128385 - 2020/368 voor het uitbreiden 

van een woning en bouwen nieuwe garage, Helkijnstraat 108 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090229 - 2020/269 voor het bouwen van 

een appartement met 12 units en 3 studio's, Kortrijkstraat 15 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Goedkeuring vrijstellingen heffing leegstand. 

BESLUIT 

 Het college keurt de ontvankelijk en gegrond verklaarde aanvragen voor vrijstelling van vermelding op 

de inventarislijst leegstand goed voor het betrokken aanslagjaar. De adressen waarvoor de aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard, worden opgenomen op de inventarislijst leegstand te 

staan. De betrokken eigenaren worden per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het reinigen en ontstoffen van de 

luchtkanalen in het Gemeentepunt te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het reinigen en ontstoffen van de luchtkanalen in het 

Gemeentepunt te Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring opdracht en gunning van een interieurarchitect voor het 

opmaken van een ontwerpstudie voor de herbestemming Sint-Jozef-Werkman-kerk 

Kappaert te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning van een interieurarchitect voor het opmaken van een 

ontwerpstudie voor de herbestemming Sint-Jozef-Werkman-kerk Kappaert te Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 13. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 21/2020. 

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

aanvraagnummer 21/2020. 

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

Onderwerp 14. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 22/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 22/2020. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering inclusief addendum 

voor het uitvoeren van wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Bekaertpark in 

Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal en addendum goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering van de 

infrastructuurwerken in verkaveling Stedestraat fase 3 in Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt het PV van voorlopige oplevering goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het aanbrengen 

van belijningen in kader van het parkeer- en circulatieplan - fietszone centrum 

Zwevegem 2021 met goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het aanbrengen van belijningen in kader van het 

parkeer- en circulatieplan - fietszone centrum Zwevegem 2021, volgens opdrachtdocumenten pr-cca-

20-03 met een raming van 73.291,75 euro excl. btw of 88.683,02 euro incl. btw verlegd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 18. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding 

Spinnetstraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 237-45. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 258-82. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 244-66. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekenning toelagen ontwikkelingssamenwerking (2de deel). 

BESLUIT 

 Het college kent de toelagen ontwikkelingssamenwerking toe, in overeenstemming met het 

subsidiereglement Projecten in het Zuiden + Corona gerelateerde subsidies (Coronaplan). 

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

Onderwerp 23. - Engagementsverklaring '10.000 stappen: Elke stap telt' . 

BESLUIT 
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 De engagementsverklaring drukt de ambitie van het lokaal bestuur uit om hun verantwoordelijkheid 

met betrekking tot het project ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ ten volle op te nemen en daarrond de 

ondersteuning van de Vlaamse Logo’s en Sport Vlaanderen te benutten. 

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

Onderwerp 24. - Aankoop van 6 interactieve schoolborden - Goedkeuring en gunning 

opdracht. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de opdracht tot aankoop van 6 interactieve schoolborden. Deze 

opdracht wordt gegund aan Signpost België bv - Wolfsakker 5a te 9160 Lokeren. 

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

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 aanpassing raming CBS20201208. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 28. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de 

overheidsopdracht leveren van drukwerk 2021-2022 voor gemeentebestuur 

Zwevegem met goedkeuring lijst van aan te schrijven leveranciers. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze voor de overheidsopdracht leveren van 

drukwerk 2021-2022 voor gemeentebestuur Zwevegem en tevens de lijst van aan te schrijven 

leveranciers goed. 

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

Onderwerp 29. - Leveren van sportmaterialen 2020 ten behoeve van de sportdienst te 

Zwevegem. - Goedkeuring en gunning opdracht. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de opdracht tot het leveren van sportmaterialen ten behoeve van 

de sportdienst te Zwevegem. Deze opdracht zal gegund worden aan Amo Sport, D & D Sport en 

Janssen & Fritsen. 

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

Onderwerp 30. - Besluit tot mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire 

engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 

november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 

contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 

versterken. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van 

complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 

november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, onder voorbehoud van 

goedkeuring door de gemeenteraad. 

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

Onderwerp 31. - Kennisname verslag lokaal woonoverleg. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het lokaal woonoverleg van 22 oktober 2020. 

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

Onderwerp 32. - Kennisname toelagen culturele verenigingen deel 1. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de culturele verenigingen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 33. - Kennisname Toelagen jeugd 2020 - deel 2. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de jaarlijkse toelagen voor de jeugdverenigingen en jeugdateliers voor 

een totaalbedrag van 39.260?00 euro. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname tarieven vzw gemeentelijk ontmoetingscentrum Otegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe huurtarieven van vzw 

gemeentelijk ontmoetingscentrum Otegem.  

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

Onderwerp 35. - Kennisname verslag overlegcomité S&R. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R 

van 20 november 2020. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname brandvoorkomingsverslagen 2020 gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde 

brandvoorkomingsverslagen. De plaatsbezoeken worden uitgevoerd door een branpreventiedeskundige 

in het bijzijn van de preventieadviseur. Fluvia stelt de verslagen op, met het oog op het voorkomen 

van brand in de betreffende gebouwen. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 38. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

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

Onderwerp 39. - Bespreking verzoek om financiering Diensten voor Gezinszorg en advies W13. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het advies van W13 en beslist 

om, op basis van dit advies, niet in te gaan op de extra financiële ondersteuning van de diensten voor 

gezinszorg. 

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

Onderwerp 40. - Bespreking reorganisatie huisvestingssector. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van SHM Mijn Huis uit 

Harelbeke, betreffende overleg om de mogelijkheden tot samenwerking op langere termijn tussen SHM 

Mijn Huis Harelbeke en SHM Helpt Elkander Waregem te onderzoeken.  

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

 

 

 


