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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 15 DECEMBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, dd. burgemeester voor agendapunt 2; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Marc Desloovere, Marc 

Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Raf Deprez, schepen; 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 2 (conform artikel 27 

van het decreet lokaal bestuur). 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren bebossingsvergunning Beerbosstraat (sectie E, nr. 442). 

BESLUIT 

 Het college levert de bebossingsvergunning af. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

(afsplitsing van 1 lot) gelegen langs de Hulweg te 8552 MOEN. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020124828 - 2020/349 voor het verharden 

van 3 parkeerplaatsen + vernieuwen omheining, Blokellestraat 12 b1 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020127701 - 2020/351 voor het plaatsen van 

een zwembad, Acacialaan 15 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020134271- 2020/371 voor het renoveren en 

isoleren van gevel Kortrijkstraat 135 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020133072 - 2020/370 voor het renoveren 

van ééngezinswoning, slopen van aangrenzende buitenberging + aanleg 

buitenzwembad, Kortrijkstraat 153 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020135843 - 2020/387 voor het verbouwen 

van een ééngezinswoning en bouwen garage, Zwevegemstraat 25 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 17 december 2020 

 

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020134891 - 2020/381 voor het verbouwen 

van een woning, Den Helder 1 8552 Moen.  

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020118881 - 2020/332 voor het bouwen 

van een garage, Vande Vennestraat 22 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020112515 - 2020/317 voor het ontharden 

van tuinzone, aanleggen van zwembad + terras, Zwevegemstraat 154 8553 

Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020109975 - 2020/314 voor het 

hernieuwen van de vergunning voor de exploitatie van een tankstation, gelegen 

Stationsstraat 120 te 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020117973 - 2020/360 voor het slopen van 

woning en bouwen nieuwe woning, Koutermanstraat 11 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020127843 - 2020/374 voor een zwembad 

met warmtepomp gelegen Outrijvestraat 18 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Afleveren omgevingsvergunning 2020076710 - 2020/200 voor het bouwen 

van een appartement na afbraak van bestaande gebouwen, Gauwelstraat 35B, 

Schoolstraat 2 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Verlenging externe ondersteuning dienst woon- en leefomgeving. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de ondersteuning van de dienst woon- en leefomgeving door een 

externe ruimtelijke planner. Deze expert biedt expertise binnen de dienst en ondersteund de 3 

deskundigen bij het behandelen van omgevingsaanvragen en bij de ruimtelijke planning.  

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

Onderwerp 17. - Intergemeentelijke handhaving Leiedal. 

BESLUIT 

 Het college keurt de ondersteuning door Leiedal voor  intergemeentelijke handhaving goed voor 2021. 

De samenwerking zal jaarlijks worden geëvalueerd. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring van de lijst aan te schrijven aannemers voor het vernieuwen van 

het dak van het beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de lijst aan te schrijven aannemers voor het vernieuwen van het dak van het 

beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor de regeneratie van 

voetbalvelden in Zwevegem voor het dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor de aanleg van 

een fietspad langs de Trimaarzate fase 2 en 3 in Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 286-74. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 250-40. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 346-28. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 142-67. 

BESLUIT 
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 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 25. - Ambtshalve schrapping 374-19. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Kardinaal Cardijnstraat 6/D000, 8550 

Zwevegem, van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een 

melding van dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 26. - Ambtshalve schrapping 385-06. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Kardinaal Cardijnstraat 6/D000, van 

ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 27. - Ambtshalve schrapping 533-24. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Klein Ronsestraat 1, 8553 Otegem, 

van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van 

dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 28. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen - 

Aanslagjaar 2020 - 10° deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van 

afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 3 

kohierartikels en een bedrag van 113,00 euro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 29. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 30. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 31. - Aanvraag starterscontract. 

BESLUIT 

 Het college beslist om een starterscontract af te sluiten dat zal ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot 

en met 30 september 2023. Op basis van de voorgelegde facturen kan de starter jaarlijks max. 

1.000,00 euro krijgen voor opleiding, investering of professionele begeleiding. 

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

Onderwerp 32. - Afwijking op wekelijkse rustdag 2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating aan de voorgestelde afwijkingen in 2021 op de openingsuren van de 

handelszaken binnen Zwevegem. 

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

Onderwerp 33. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature deskundige 

informatiebeheer. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige informatiebeheer wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 34. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature beambte schoonmaak. 
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BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature beambte schoonmaak wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 35. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature assistent groen. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature assistent groen wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 36. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature assistent wegen. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature assistent wegen wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 37. - Aanstelling van een diensthoofd gebouwen & energie in statutair 

dienstverband.  

BESLUIT 

 Een diensthoofd gebouwen & energie wordt aangesteld.  

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

Onderwerp 38. - Uitbreiden prestatievolume van een administratief medewerker met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het prestatievolume van een administratief medewerker wordt uitgebreid.  

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

Onderwerp 39. - Goedkeuring opdracht en gunning voor uitbreiding software CEVI met BOA 

postregistratiesysteem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht 'uitbreiding software CEVI met BOA postregistratiesysteem' goed, en 

gunt deze opdracht. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 40. - Uitbreiding van het systeem voor digitale verslaggeving voor gemeenteraads- 

en OCMW raadszittingen van louter audiostreaming naar audio-en videostreaming. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de opdracht voor het uitbreiden van het systeem 

voor digitale verslaggeving met video-streaming voor de raadszittingen te Zwevegem, bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform artikel  42, §1, d, ii. goed. 

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

Onderwerp 41. - Aktename van het arrest van het hof van Beroep van 10 december 2019 en 

aanstelling van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

Zwevegem voor het hof van Cassatie - Orange/Zwevegem - Aanslagjaar 2016. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het hof van beroep van 

10 december 2019, en stelt een raadsman aan voor de verdediging van de belangen van Zwevegem 

voor het hof van Cassatie in de zaak Orange/Zwevegem. 

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

Onderwerp 42. - Kennisname doelstellingen charter werftransport in Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de doelstellingen met betrekking tot het charter werftransport in 

Zwevegem.  

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

Onderwerp 43. - Kennisname toelagen socio-culturele verenigingen deel 2. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 44. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 
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 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

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

Onderwerp 45. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 46. - Kennisname van het arrest van de Raad van State van 10 november 2020, 

inzake J. Bossuyt/gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 

10 november 2020. 

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

Onderwerp 47. - Kennisname verslag stuurgroep Kappaertsite. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag d.d. 7 december 2020 van de stuurgroep Kappaertsite. 

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

 

 

 


