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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 9 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Eliane Spincemaille, schepen afwezig voor agendapunt 6 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020124271 -2020/386 voor het bouwen van 

ééngezinswoning, Denemarkenlaan 13 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020139831 - 2020/405 voor het bouwen van 

twee woningen, Pontstraat 28A en 28B 8551 Heestert. 
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BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020151182 - 2020/485 voor het bouwen van 

garage, poolhouse en zwembad gelegen Hulweg 49b 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

→ Conform artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat schepen Eliane Spincemaille de zaal 

voor behandeling van agendapunt 6. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020126396 - 2020/375 voor het bouwen van 

een rundveestal en sleufsilo, ophogen van een stal gelegen Sint-Denijsstraat 26-

26a 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

→ Schepen Eliane Spincemaille komt de zaal binnen. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020162384 - 2020/459 voor het plaatsen van 

een omheining Bellegemstraat 81B 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Goedkeuren verzoek tot optreden als architect voor het verbouwen van de 

eigen woning. 

BESLUIT 
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 Het college verklaart zich akkoord met de vraag van verzoeker om in eigen naam op te treden als 

architect tot het opmaken van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van de 

eigen woning met kadastrale ligging Ellestraat 85, 8550 Zwevegem. 

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

Onderwerp 9. - Verzoek tot raadpleging i.k.v. de aanvraag van een planologisch attest voor 

Eliet N.V., vestiging Zwevegemstraat. 

BESLUIT 

 Advies wordt verleend i.k.v. de aanvraag van een planologisch attest. 

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

Onderwerp 10. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature assistent schoonmaak 

& werkkledij. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature assistent schoonmaak & werkkledij wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 11. - Aanstelling van 2 VTE assistent groen met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 2 VTE assistent groen worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 12. - Aanstelling van een deskundige informatiebeheer met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een deskundige informatiebeheer wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 13. - Bestellingen. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 14. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 15. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020. 

Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van ABD-Advocaten namens 

Sitmedia SA. 

BESLUIT 

 Het bezwaarschrift d.d. 12 januari 2021, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De 

belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden. 

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

Onderwerp 16. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand januari 2021. 

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

Onderwerp 17. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 18. - 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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 De algemeen directeur Jan Vanlangenhove zal afwezig zijn op 15, 16 en 17 februari 2021. Conform de 

gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 betreffende aanstellen van een waarnemend algemeen 

directeur tijdens verhindering en afwezigheid van de titularis wordt diensthoofd bestuurszaken, mevr. 

Elke De Ridder, aangeduid als waarnemend algemeen directeur tijdens afwezigheid van de titularis. 

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

 

 

 


