BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 22 DECEMBER 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Marc Desloovere, Marc
Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Onderwerp

Raf Deprez, schepen

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden,
uitvoeren van infrastructuurwerken fase 5, gelegen op een terrein met adres
Leanderhof te Zwevegem.

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

3. - Aktename van melding 2020159669 - 2020/468 voor overname van de
exploitatie gelegen Drielindenstraat 3 8554 Sint-Denijs.

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

4. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het verbouwen
van een woning gelegen Frankrijklaan 2 8550 Zwevegem.
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BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020128309 - 2020/359 voor een
functiewijziging van kantoor eerste verdieping naar wooneenheid gelegen
Otegemstraat 213 8550 Zwevegem.

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

6. - Toekennen gewone toelage 2019 en 2020 aan de gemeentelijke Minaraad.

BESLUIT
Aan de gemeentelijke Minaraad (p.a. Lies Loosvelt, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem – IBAN
BE74 7380 3711 0707) wordt voor de dienstjaren 2019 en 2020 een toelage toegekend ten bedrage
van 1325 euro per dienstjaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 4de kwartaal 2020.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 4de kwartaal van 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 3de kwartaal 2020.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 3de kwartaal van 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de kosten
van dakkappen op het mechaniekersgebouw op site Transfo te Zwevegem.

BESLUIT
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De samenwerkingsovereenkomst betreffende de betaling van de dakkappen wordt goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van de
dakvensters in de Gemeenteschool Kouterschool te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van de
dakvensters in de Gemeenteschool Kouterschool te Zwevegem ten bedrage van 10.959,79 euro incl.
btw verlegd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Toekenning toelage 2020 ten behoeve van Natuurpunt Zwevegem voor het
onderhoud van de vaarttaluds, de kanaalbermen en het Orveytbos op basis van
werking 2020 en zwerfvuilsubsidie 2020.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring tot toekenning van de toelagen 2020 ten behoeve van Natuurpunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Toekenning toelage aan koepelorganisatie Natuurpunt Mechelen voor de
aankoop van grond voor natuurontwikkeling in de Spinnetstraat, Sint-Denijsbosje
in Sint-Denijs, deel 2.

BESLUIT
Het college keurt de toekenning van de toelage goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de aanleg van
een Speelbos in Otegem.

BESLUIT
Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Opdracht leasen van 6 elektrische dienstfietsen via Mobiel.

BESLUIT
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Het college keurt de opdracht goed voor het leasen van 6 elektrische dienstfietsen via Mobiel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuren aanvullend verkeersreglement gemeentewegen 12/2020.

BESLUIT
Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door de
gemeenteraad laatst gewijzigd op 28 september 2020, wordt opgeheven en het nieuw aangepast
aanvullend reglement met als titel “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de
gemeentewegen van Zwevegem – aanpassing december 2020” wordt goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Ambtshalve schrapping 211-63.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Slype 48, 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

17. - Ambtshalve inschrijving 232-25.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene van ambtswege in te schrijven in Zwevegem. Een melding van dit
besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Erkenning buurt- of wijkcomités - tweede semester 2020.

BESLUIT
Aan de aanvragers wordt voor het dienstjaar 2020 een toelage toegekend van 100,00 euro. De
toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik
moet gerechtvaardigd worden. Indien dit niet het geval is dient de toelage te wordend terugbetaald
aan het gemeentebestuur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Tijdelijke aanstellingen personeelsleden administratie in het gemeentelijk
basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021.
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BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van een administratief medewerken in
het gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Intercommunale Leiedal: verlenging huidige overeenkomst DRK-project.

BESLUIT
Er wordt principiële goedkeuring verleend voor het afsluiten van de Digitale Regio Kortrijkovereenkomst tussen Leiedal en gemeente Zwevegem, voor een periode van één jaar, ingaand op 1
januari 2021. Deze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één van de
partijen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Bestellingen.

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

22. - Mandaten.

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

23. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20201222.

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

24. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - Aanslagjaar 2020.

BESLUIT

Bekendmaking webtoepassing op datum van 30 december 2020

Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen in het
leegstandsregister wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard voor 27 kohierartikels en een bedrag van 64.000,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Aktename van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 26
november 2020, inzake Vanquickenborne-Becue/provincie West-Vlaanderen, met
tussenkomst van Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de raad voor
vergunningsbetwistingen van 26 november 2020 en mandateert meester Vandenberghe het nodige te
doen om bij de bestendige deputatie te verzoeken om een herstelbeslissing, met expliciete vraag naar
toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRP en naar een nieuw openbaar onderzoek in die zin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname K-R8: overleg luchtkwaliteitsmetingen.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg luchtkwaliteitsmetingen
i.k.v. studie KR-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - 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

28. - Kennisname verslagen adviesraden.

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