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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 NOVEMBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 7.  

 

 

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de: 

- algemene vergadering ouderenadviesraad Zwevegem van 5 oktober 2020; 

- adviesraad groen en bebloeming van 22 september 2020. 

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

Onderwerp 2.  - Advies jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 24 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3.  - Goedkeuring budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van de kerkfabrieken 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 18 STEMMEN VOOR 

9 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging 2020 en de budgetten 2021 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

 

→ Motivatie stemgedrag fractie N-VA: ‘bij bespreking van het meerjarenplan hebben wij ons 

onthouden, zolang er geen formele bevestiging is dat de toelage terugvalt op 250.000 euro 

blijft ons stemgedrag’. 

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

Onderwerp 4.  - Goedkeuring budget 2021 vzw Transfo Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het budget 2021 van vzw Transfo Zwevegem. 

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

Onderwerp 5.  - Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem. 

 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) van het 

AGB Zwevegem. 

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

Onderwerp 6.  - Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem luik 

gemeente. 

BESLUIT 
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Stemming 18 STEMMEN VOOR 

6 STEMMEN TEGEN 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad stelt de aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem - 

luik gemeente vast. 

 

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

Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne is afwezig voor agendapunt 7. 

Onderwerp 7.  - Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem luik 

OCMW. 

BESLUIT 

Stemming 20 STEMMEN VOOR 

6 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad keurt de aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem - 

luik OCMW goed. 

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring regionale ruimtelijke energiestrategie en SECAP. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de regionale ruimtelijke energiestrategie en SECAP goed. 

 

→ De fractie Groen stelt dat het ambitieuzer mag zijn dan wat nu wordt voorgesteld en waarvoor 

er wordt ingetekend. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring Partnership Agreement Leiedal Resourced op Transfosite te 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Partnership Agreement Leiedal Resourced op 

Transfosite te Zwevegem goed. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10.  - Goedkeuring parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum 

Zwevegem. 

 

→ Aan de dienst mobiliteit wordt opdracht gegeven om de opmerkingen van de partijen Groen 

en N-VA nog toe te voegen aan het document van de participatie. 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst leer- en coachingstraject 

taalbeleid, tussen Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en 

Inburgering. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst leer- en coachingstraject 

taalbeleid, tussen Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van een strook grond, 

gelegen Vierkeerstraat te Heestert, door de bvba SCARABE aan de gemeente 

Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van een 

strook grond, gelegen Vierkeerstraat te Heestert, door de bvba SCARABE aan de gemeente 

Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein. 

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

Onderwerp 13.  - Leiedal - bevestiging vertegenwoordiging en goedkeuring agenda en houding 

van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale Leiedal op 10 december 2020. 
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BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de bevestiging vertegenwoordiging en agenda houding 

van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering. 

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

Onderwerp 14.  - Gaselwest - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone 

algemene vergadering van Gaselwest op 15 december 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de statutenwijziging en agenda buitengewone algemene 

vergadering. 

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

Onderwerp 15.  - Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van Psilon op 15 december 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de buitengewone algemene vergadering. 

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

Onderwerp 16.  - TMVS - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene 

vergadering van TMVS op 8 december 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de statutenwijziging en agenda buitengewone algemene 

vergadering. 

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

Onderwerp 17.  - IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale IMOG op 15 december 2020. 
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BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering. 

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

Onderwerp 18.  - Goedkeuring koopkrachtverhoging personeel. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt een netto koopkrachtverhoging van 200 euro per voltijds medewerker goed, in 

uitvoering van het sectoraal akkoord. 

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

Onderwerp 19.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp * - Varia. 

BESLUIT 

 De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

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

 

 

 


