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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI 2021 

 

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 

 

 

 Voorafgaandelijk vraagt de voorzitter het akkoord aan de raad om het punt B1 

’Communiceren toelichting inrichting vaccinatiecentrum Zwevegem' toe te voegen aan de 

agenda en dit punt te behandelen voor de varia in de OCMW-raad. De raad verklaart zich 

eenparig akkoord.  

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

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

 De raad geeft opdracht aan de jeugddienst om de bijlage (subsidies) bij het verslag van de 

jeugdraad te bezorgen aan de raadsleden. 

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

Onderwerp 2.  - Kennisname van het rapport 'Resultaten opvolging aanbevelingen en 

rapportering organisatiebeheersing bij gemeente Zwevegem'. 
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BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'resultaten opvolging aanbevelingen en rapportering 

organisatiebeheersing bij gemeente Zwevegem'. 

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

Onderwerp 3.  - Bekrachtiging beslissing CBS 8 december 2020 betreffende  mandaatverlening 

aan W13 tot het opnemen van complementaire engagementen in het kader van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van 

een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college d.d. 8 december 2020 betreffende 

mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 

besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

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

Onderwerp 4.  - Goedkeuring definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan De Geit Zwevegem. 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het 

personeel. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad verleent goedkeuring aan voorgelegd verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van 

het personeel. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring overeenkomst en investeringstoelage verlichting tennisterreinen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot toekenning van een investeringstoelage aan vzw  koninklijk 

gemeentelijk tenniscentrum Zwevegem voor de vernieuwing van de verlichting van de outdoor 

tennisterreinen. De raad verleent goedkeuring aan de bijhorende samenwerkingsovereenkomst. 

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

Onderwerp 7.  - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht en wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

 De gemeenteraad geeft opdracht aan de dienst gebouwen om een totaaloverzicht te 

bezorgen aan de raadsleden van de reeds gemaakte en toekomstig geraamde kosten.  

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


