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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 5 JANUARI 2021 

 

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. - Afleveren omgevingsvergunning 2020142388 - 2020/414 voor het bouwen van 

een technische ruimte en plaatsen zwembad, Stedestraat 137 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020121009 - 2020/334 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning, Rozenstraat 48 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020138933 - 2020/391 voor het plaatsen van 

twee dubbelzijdige totems, Diesveldstraat 50 8553 Otegem. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020134309 - 2020/388 voor het uitbreiden 

van een woning, Jan Joseph Raepsaetstraat 7 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020127509 - 2020/377 voor het verbouwen 

van een woning, Koffiestraat 13, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020104768 - 2020/312 voor bouwen van een 

nieuwe loods en stal, regularisatie van de bestaande vergunning en een 

hernieuwing voor onbepaalde duur gelegen Sint-Arnoutstraat 4 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2020171304   2020/5050 voor werkplaats wash en 

detailing gelegen Stedestraat 65, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 9. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 02/2021. 

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

dossiernummer 02/2021. 

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

Onderwerp 10. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 01/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 01/2021. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2016. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal goed. 

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

Onderwerp 12. - Vaststelling van de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de 

Populierenlaan te Otegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 13. - Plaatsen van cameraborden door Imog i.k.v. het inzetten van 

sluikstortcamera. 

BESLUIT 

 Het college van Burgemeester en Schepenen geeft toelating om het bord met gegevens van Imog ter 

hoogte van de locaties waar de standaard cameraborden hangen over het grondgebied Zwevegem te 

plaatsen.  

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

Onderwerp 14. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 280-33. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 15. - Toekennen grondvergunning 279-75. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen grondvergunning 313-24. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 17. - Toekennen grondvergunning 159-02. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 298-51. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 19. - Goedkeuring criteria uitbreidingsronde nieuwe plaatsen kinderopvang voor 

baby's en peuters (T2A). Meerjarenprogrammatie Kind & Gezin.  

BESLUIT 

 Het college keurt de criteria voor de uitbreidingsronde voor nieuwe opvangplaatsen voor baby’s en 

peuters binnen de meerjarenprogrammatie van Kind & Gezin goed. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuren aanvraag tot lidmaatschap van de aankoopcentrale DOKO vzw. 
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BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag om lid te worden van de 

aankoopcentrale DOKO vzw goed. 

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

Onderwerp 21. - Instap in de raamovereenkomst 'Raamovereenkomst voor de aankoop van 

nieuwe personal computers A-merken' van DOKO VZW. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de instap tot de raamovereenkomst 'personal 

computers' van DOKO VZW goed. 

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

Onderwerp 22. - Instap in de raamovereenkomst 'Raamovereenkomst voor de levering van 

handboeken, werkboeken, handleidingen leerkracht en een aan een methode 

gekoppeld leermateriaal voor het basisonderwijs en het buitengewoon 

basisonderwijs' van DOKO VZW. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de instap tot de raamovereenkomst 'Schoolboeken 

basisonderwijs' van DOKO VZW goed. 

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

Onderwerp 23. - Aanstelling van een raadsman ter verdediging van de belangen van de 

gemeente voor de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

 

BESLUIT 

 Een raadsman wordt aangesteld om de belangen van de gemeente Zwevegem te verdedigen in een 

zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. 

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

Onderwerp 24. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 25. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 26. - Intentie voor programmatie en herstructurering van het gemeentelijk 

onderwijs Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de intentie voor programmatie 

en herstructurering van het gemeentelijk onderwijs Zwevegem. 

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

Onderwerp 27. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk 

basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen-ziekte (langer dan 10 

kalenderdagen). 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het 

gemeentelijk basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen). 

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

Onderwerp 28. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk 

basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen-(zwanger)  (langer dan 10 

kalenderdagen) voor de periode september-december. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het 

gemeentelijk basisonderwijs ter vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen). 

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

Onderwerp 29. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het gemeentelijk 

basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 

BESLUIT 
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 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in het 

gemeentelijk basisonderwijs gedurende het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 30. - Vaste benoemingen van personeelsleden in het gemeentelijk basisonderwijs 

met ingang op 1 januari 2021. 

BESLUIT 

 Het college benoemt de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voor de vacante betrekkingen in 

het gemeentelijk basisonderwijs, met ingang op 1 januari 2021. 

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

Onderwerp 31. - Tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in de Kunstacademie ter 

vervanging van afwezige titularissen-ziekte (langer dan 10 kalenderdagen). 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de tijdelijke aanstellingen van personeelsleden in de 

Kunstacademie ter vervanging van afwezige titularissen (langer dan 10 kalenderdagen). 

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

Onderwerp 32. - Vaste benoemingen van personeelsleden in de Kunstacademie met ingang op 

1 januari 2021. 

BESLUIT 

 Het college benoemt de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voor de vacante betrekkingen in 

de Kunstacademie, met ingang op 1 januari 2021. 

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

Onderwerp 33. - Kennisname verslag stuurgroep Woonwijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Woonwijs van 26 november 2020. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 6 januari 2021 

 

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

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

Onderwerp 35. - Kennisname verslag Directieoverleg Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem van  

7/10/2020; 18/11/2020 2/12/2020 en 16/12/2020  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem. 

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

 

 

 


