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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 2 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Kristof Vromant, dd. burgemeester voor agendapunt 11; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester, Eliane Spincemaille en Isabelle Degezelle, 

schepenen, afwezig voor agendapunt 11. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest 2020095362 - 2020/265 voor het 

verkavelen van gronden gelegen Keiberg 79 en 81 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020132138 - 2020/362 voor het bouwen van 

een tuinhuis, Stedestraat 58 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020162344 - 2020/463 voor het verbouwen 

van een woning, Wagenmakerstraat 12 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020163659 - 2020/464 voor het uitbreiden 

van een groepspraktijk Outrijvestraat 20 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020158329 - 2020/444 voor het bouwen van 

een woning, Tulpendreef 4 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020149678 - 2020/478 voor het wijzigen van 

voor- en linkergevel van een opslagloods Zaveleinde 13 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020148063 - 2020/437 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning Ingooigemstraat 20 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020160695 - 2020/453 voor het bouwen van 

een carport, Moenstraat 13 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden langs de Helkijnstraat en 

advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting. 

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

Onderwerp 11. - Toekennen van een gemeentelijke toelage voor groenbedekking 2020. 

BESLUIT 

 Het college kent aan de aanvragers de gemeentelijke toelage groenbedekking toe. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 04/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 04/2021. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

wegen - en rioleringswerken in verkaveling Keiberg in Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuren politieverordening doortocht wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-

Kuurne op 28 februari 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 15. - Vacant verklaren van de functie werkleider schoonmaak & werkkledij met een 

contract onbepaalde duur via bevorderingsprocedure. 

BESLUIT 

 De functie werkleider schoonmaak & werkkledij wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde 

duur via bevorderingsprocedure. 

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

Onderwerp 16. - Vacant verklaren van de functie assistent schoonmaak & werkkledij met een 

contract onbepaalde duur via bevorderingsprocedure. 

BESLUIT 

 De functie assistent schoonmaak & werkkledij wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde 

duur via bevorderingsprocedure. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20210202 - opleg parochiezaal 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 18. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 20. - Bekrachtiging naamlijst van medewerkers waarvan de aanwezigheid op het 

Gemeentepunt vereist is omwille van frontoffice of dienstverlening.  

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de naamlijst van medewerkers waarvan de 

aanwezigheid op het Gemeentepunt vereist is omwille van frontoffice of dienstverlening. 

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

Onderwerp 21. - Kennisname inhoud Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende 

uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt. 

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

Onderwerp 22. - Kennisname verslag vergadering fractievoorzitters. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de fractievoorzitters d.d. 21 januari 

2021. 

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

Onderwerp 23. - 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 24. - Kennisname verslagen adviesraden. 



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 8 februari 2021 

 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig zijn van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 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. 

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

 

 

 


