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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 19 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2021004571 - 2021/004 voor plaatsen van een 

bovengrondse propaangastank gelegen Vinkestraat 26, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 21 januari 2021 

 

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020133865 - 2020/366 voor het plaatsen en 

exploiteren van een distributiecabine 20846 gelegen Kwadestraat 24 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020124188 - 2020/348 voor het bouwen van 

een carport met berging, Schellebroekstraat 17 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020139907 - 2020/417 voor het verplaatsen 

van een vergunde zwemvijver, Comminnestraat 12 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020149692 - 2020/423 voor het verbouwen 

van een woning, Zwevegemstraat 108 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020148073 - 2020/422 voor het uitbreiden 

woning met overdekt terras en bijgebouw, Tiegemstraat 33 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020150893 - 2020/427 voor het verbouwen 

van een woning en bouwen van een garage, Vaartstraat 44 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Aktename van de melding 2021002268 - 2021/002 voor  filters met 

zuigerpomp voor het plaatsen van een kelder gelegen Kannootdries 46e 8554 Sint-

Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020115205 - 03030/342 voor het bouwen 

van 7 ééngezinswoningen, Processieweg (tussen Moenplaats en de Kapellestraat) 

8552 MOEN. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020149430 - 2020/426 voor het vellen van 

bomen, hoek Spinnetstraat/Kaveiestraat 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020143560 - 2020/397 voor het vellen van 

bomen, Vinkestraat 12 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuren extra begeleiding door renovatiecoach. 

BESLUIT 

 het college keurt de tussenkomst goed voor een extra renovatiebegeleiding door de Renovatiecoach. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het 

aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het 

vernieuwen van het dak van de loods OC De Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het 

aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het vernieuwen van het dak 

van de loods OC De Brug te Zwevegem. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren 

van regiewerken in Zwevegem voor dienstjaar 2021 met goedkeuring lijst van aan 

te schrijven aannemers. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze en de lijst van aan te schrijven 

aannemers goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring gunning voor het aanbrengen van belijningen in kader van het 

parkeer- en circulatieplan - fietszone centrum Zwevegem 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 03/2021. 

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

dossiernummer 03/2021. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 340-18. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 289-43. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 330-05. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 226-09. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 152-16. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 315-43. 
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BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 239-97. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 296-64. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 27. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 082-80. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 28. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 218-67. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Heestert wordt verleend. 

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

Onderwerp 29. - Ambtshalve schrapping 017-21. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Otegemstraat 321, 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 30. - Ambtshalve schrapping 099-19. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Harelbeekstraat 117 te 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 31. - Goedkeuring uitbreiding UITPAS met kansentarief voor kinderen in de 

pleegzorg. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de UiTPAS met kansentarief uit te breiden voor 

kinderen in de pleegzorg. 

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

Onderwerp 32. - Beheersvergoeding 2020 directeurs basisonderwijs schoolinfrastructuur. 

BESLUIT 

 De vergoeding voor het verhuur van schoolinfrastructuur voor 2020 wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 33. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 34. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 35. - Instap raamovereenkomst Creat - Vloermatten oktober 2020. 
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BESLUIT 

 Het college beslist in te stappen in de raamovereenkomst van Creat (Farys), 'Raamovereenkomst 

vloermatten - oktober 2020'. 

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

Onderwerp 36. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht tot het leveren van 

fotokopieerpapier op afroep 2021 ten behoeve van gemeentebestuur en OCMW 

Zwevegem. - Gunning opdracht. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht hot het leveren van fotokopieerpapier op 

afroep 2021 ten behoeve van gemeentebestuur en OCMW goed. 

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

Onderwerp 37. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Sit Media/gemeente 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor de verdediging van de 

belangen van gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Sit Media/gemeente 

Zwevegem. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname van het cijfermateriaal inzet camera's van Imog in kader van 

sluikstort. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het cijfermateriaal inzet camera's van Imog in kader van sluikstort. 

 

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

Onderwerp 39. - Kennisname verslag stuurgroep Kappaertsite. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering stuurgroep Kappaertsite op 17 december 

2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 40. - Kennisname brief Zulte: vraag tot bijsturen tarieven distributie Gaselwest. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het schrijven van gemeente Zulte, waarin men de distributietarieven van 

Gaselwest in vraag stelt en pleit voor een vermindering van de tarieven. 

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

Onderwerp 41. - 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. 

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

 

 

 


