BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 24 NOVEMBER 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, dd. burgemeester voor agendapunt 17 en 18;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Marc Claeys, schepen;

Afwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 17 en 18 (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. - Kennisgeving van de beslissing van de omgevingsvergunning op naam van
BSV - Harelbeke.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de beslissing van de omgevingsvergunning op naam van BSV Harelbeke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Aktename van de melding 2020144766 - 2020/412 voor een tijdelijke bemaling
voor aanleg van een zwembad gelegen Stedestraat 137 8550 Zwevegem.

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

4. - Aktename van de melding 2020147930 - 2020/421 voor het verbouwen van
een woning, Kortrijkstraat 95 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020121394 - 2020/336 voor het weghalen
gevelsteen + aanbrengen isolatie en nieuwe gevelsteen, Outrijvestraat 1 8551
Heestert.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020104267 - 2020/297 voor het verbouwen
van een eengezinswoning, Hugo Verrieststraat 23 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020121739 - 2020/331 voor het vellen van
een es, Van Halewijnstraat tussen nr. 9 en nr. 13 te 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020120490 - 2020/339 voor het verbouwen
van een ééngezinswoning met horecazaak tot ééngezinswoning in gesloten
bebouwing, Blokkestraat 13 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020132984 - 2020/356 voor een zwembad
met warmtepomp gelegen Wittogstraat 11 8554 Sint-Denijs.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020118349 - 2020/333 voor het bouwen
van een meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, herinrichten bestaand
parkeerterrein, Sint-Denijsplaats 73 8554 Sint-Denijs.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020092913 - 2020/248 voor een
functiewijziging van de bestaande bedrijfswoning naar privéwoning en de
bestaande landbouwloods naar opslagloods voor goederen, Ruiffeleindestraat 19
8553 Otegem.

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

12. - Vaststelling van de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de
Hulweg te Moen.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de Hulweg te Moen goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Ambtshalve schrapping 167-50.

BESLUIT
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Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Blokkestraat 29/0002, 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

14. - Bestellingen.

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

15. - Mandaten.

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

16. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen Aanslagjaar 2020 - 9° 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
wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 4
kohierartikels en een bedrag van 633,00 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aktename van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 25 juni
2019 en aanstelling van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor het hof van beroep. Telenet/Zwevegem - Aanslagjaar
2017.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg van 25 juni 2019, en stelt een raadsman aan voor de verdediging van de belangen van de
gemeente Zwevegem voor het hof van beroep in de zaak Telenet/Zwevegem - Aanslagjaar 2017.
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Onderwerp

18. - Aktename van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 30 juni
2020 en aanstelling van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor het hof van beroep. Telenet/Zwevegem - Aanslagjaar
2018.

BESLUIT
Het college neemt akte van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 30 juni 2020, en stelt
een raadsman aan voor de verdediging van de belangen van de gemeente Zwevegem voor het hof van
beroep in de zaak Telenet/Zwevegem - Aanslagjaar 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring afsprakennota 2020-49 Zwevegem: aanstelling van een
personeelslid van Leiedal als functionaris gegevensbescherming in het kader van
de zelfstandige groepering Leiedal.

BESLUIT
Het college verleent goedkeuring aan de afsprakennota 2020-49 Zwevegem: aanstelling van een
personeelslid van Leiedal als functionaris gegevensbescherming in het kader van de zelfstandige
groepering Leiedal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Kennisname verslag overlegcomité S&R.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R van 23 oktober 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Kennisname inhoud Infopunt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende
uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking webtoepassing op datum van 1 december 2020

