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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 26 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. - Verlenen advies wijzigingsverzoek omgevingsvergunning 2020097427 - 

2020/325 gelegen Moenkouterstraat 5 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

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

Onderwerp 3. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020088044 - 2020/484 voor 

omvorming van zeugen naar vleesvarkens gelegen Vierkeerstraat 166 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020145652 - 2020/417 voor het plaatsen van 

een zwembad, Luipaardstraat 39 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152736 - 2020/448 voor het verbouwen 

van een woning, Stedestraat 118 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152631 - 2020/445 voor het 

regulariseren uitbreiden van keuken, Gaversstraat 7 8550 Zwevegem 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020134307 - 2020/369 voor het bouwen van 

een bijgebouw, Bossuitstraat 28 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152907 - 2020/443 voor het verbouwen 

van een ééngezinswoning, Otegemstraat 263 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020153287 - 2020/435 voor het vellen van 

één notenboom, Ellestraat 60 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020151704 - 2020/433 voor het plaatsen 

van een zwembad Bellegemstraat 33 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152024 - 2020/436 voor het plaatsen 

van een zwembad gelegen Driesstraat 59 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020123751 - 2020/354 voor het bouwen 

van een meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing, Avelgemstraat 240, 

Maria Bernardastraat 46 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een 

ontwerp voor het vernieuwen van het dak Loods op OC De Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de gunningsprocedure op te 

starten en de uitnodigingen tot offerte te verzenden voor het vernieuwen van het dak Loods op OC De 

Brug te Zwevegem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor de heraanleg van 

voetpaden in de gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 2017. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de heraan eg van voetpaden in de 

gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 2017 goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitmaken van (baan)grachten in 

Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het uitmaken van (baan)grachten in Zwevegem voor 

dienstjaar 2021 goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop van materialen voor 

dienst signalisatie voor dienstjaar 2021, binnen het kader van de 

raamovereenkomst met Creat Farys. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en de gunning voor de aankoop van materialen voor de dienst 

signalisatie goed. 

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

Onderwerp 17. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 132-54. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 18. - Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden 

aangewezen om in een Assisenhof te zetelen. 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de gemeentelijke lijst van 

gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen. 

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

Onderwerp 19. - Opschorten standgeld wekelijkse markt maand november 2020 wegens 

corona. 

 

BESLUIT 

 Het college beslist om het standgeld voor de wekelijkse markt op te schorten voor de maand 

november 2020, voor de gedupeerde handelaars, wegens corona. 

 

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

Onderwerp 20. - Principiële intentie tot afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de 

Klim-op en verhoging capaciteit type 9 en basisaanbod. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de principiële intentie om in de gemeenteschool 

voor buitengewoon onderwijs de Klim-op: 

- het type 3 af te schaffen; 

- de capaciteit voor schooljaar 2021-2022 te verhogen voor type 9 en basisaanbod; 

- de melding tot afschaffen van type 3 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; 

- het vereiste overleg met de schoolraad en het Aboc te laten plaatsvinden. 

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

Onderwerp 21. - Definitieve goedkeuring schadeloosstelling wegens een beroepsziekte 

medewerker groendienst. 

BESLUIT 

 Op 26 juni 2020 besliste het college over te gaan tot voorlopige schadeloosstelling wegens 

beroepsziekte. Er werd geen bezwaar ingediend tegen deze beslissing, waardoor het college op heden 

beslist over te gaan tot een definitieve goedkeuring van de schadeloosstelling. 

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

Onderwerp 22. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2020 - 

4° kwartaal. 
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BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 - 4° kwartaal - werd 

door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 63 

kohierartikels. 

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

Onderwerp 23. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen - 

Aanslagjaar 2020 - 11° 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 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 2 

kohierartikels. 

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

Onderwerp 24. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2020. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het college verleent ontheffing voor de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die 

opgenomen zijn in het register leegstand - aanslagjaar 2020 nopens ingediend bezwaarschrift. 

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

Onderwerp 25. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 26. - Mandaten. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 27. - Kennisname lijst te inventariseren leegstaande woningen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de lijst te inventariseren leegstaande woningen d.d. 26 januari 2021. 

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

Onderwerp 28. - Kennisname evaluatie Zomerplan 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de evaluatie van het Zomerplan 2020. 

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

Onderwerp 29. - Kennisname goedgekeurd indienstellingsverslag keramiekoven deeltijds 

kunstonderwijs door de preventieadviseur-arbeidsarts en de de bijhorende 

veiligheidsinstructiekaart. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het goedgekeurd indienstellingsverslag keramiekoven deeltijds 

kunstonderwijs door de preventieadviseur-arbeidsarts en de bijhorende veiligheidsinstructiekaart. 

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

Onderwerp 30. - 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 31. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 
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BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van donderdag 28 januari 2021 tot en met 

maandag 1 februari 2021. Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt dhr. 

burgemeester gedurende zijn tijdelijke afwezigheid vervangen door eerste schepen Eliane 

Spincemaille, die tijdens deze periode instaat voor de ondertekening van de briefwisseling en de 

notulen van het college van burgemeester en schepenen. 

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

 

 

 


