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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 16 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Elke De Ridder, dd. algemeen directeur; 

Verontschuldigd: 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. - Afleveren omgevingsvergunning 2020165324 - 2020/465 voor het plaatsen van 

een publiciteitsbord Avelgemstraat 107C 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020173886 - 2020/493 voor het renoveren 

en isoleren van buitengevel, Keiberg 30 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020170818 - 2020/487 voor het uitvoeren 

van reliëf en KLEwijziging beek (regularisatie) Spinnetstraat 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 07/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 07/2021. 

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

Onderwerp 7. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 05/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 05/2021. 

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

Onderwerp 8. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

wegen- en rioleringswerken in verkaveling Paul Ferrardstraat x Kanaalstraat in 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 9. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering (deel 1) voor het 

uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2017 Kouterwijk. 

BESLUIT 

 Het college keurt het PV van definitieve oplevering (deel 1) goed. 

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

Onderwerp 10. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het uitvoeren van regiewerken in 

Zwevegem voor het dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed voor het uitvoeren van regiewerken 2021. 

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

Onderwerp 11. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding 

Avelgemstraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht goed. 

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

Onderwerp 12. - Aanduiden nieuwe secretaris voor de gemeentelijke ouderenadviesraad. 

BESLUIT 

 Het college duidt een nieuwe secretaris aan voor de gemeentelijke ouderenadviesraad. 

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

Onderwerp 13. - Toekenning zorgtoelagen -21 jarigen. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst tot toekenning van een zorgtoelage aan -21 

jarigen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Toekenning zorgtoelagen +21 jarigen. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst tot toekenning van een zorgtoelage aan +21 

jarigen. 

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

Onderwerp 15. - Toekennen grondvergunning 227-28. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen grondvergunning 208-65. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 17. - Toekennen grondvergunning 336-48. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 007-48. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 178-62. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 431-34. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 281-38. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 353-40. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 23. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 305-12. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 24. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de stopzetting van het abonnement wekelijkse markt. 

 

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

Onderwerp 25. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 februari 2021 

 

 Het college beslist een wekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“Vis- en schaaldieren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

 

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

Onderwerp 26. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature werkleider 

schoonmaak & werkkledij. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 27. - Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie schoonmaak voor de duur 

van 2 jaar. 

BESLUIT 

 Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie schoonmaak voor de duur van 2 jaar. 

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

Onderwerp 28. - Vaststellen wervingsreserve voor de functie assistent wegen.  

BESLUIT 

 De wervingsreserve voor de functie assistent wegen wordt vastgesteld.  

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

Onderwerp 29. - Kennisname pensionering van een medewerker gebouwenverantwoordelijke. 

BESLUIT 

 Er wordt kennis genomen van de pensionering van een medewerker gebouwenverantwoordelijke.  

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

Onderwerp 30. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 31. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 32. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2020. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar omtrent de gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand, aanslagjaar 2020, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond op 

basis van de aangehaalde feiten. 

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

Onderwerp 33. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht tot het leveren van drukwerk 

2021-2022 voor gemeentebestuur Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht leveren van drukwerk 2021-2022 voor 

gemeentebestuur Zwevegem goed.  Perceel 1 wordt gegund aan BVBA Vandendriessche en Perceel 2 

aan NV Artoos uit Kampenhout. 

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

Onderwerp 34. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht 'Onderhoud en controle 

blusmiddelen 2021-2024'. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht 'onderhoud en controle blusmiddelen 2021-

2024' goed.  

 

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

Onderwerp 35. - Instap in de raamovereenkomst 'Raamovereenkomst voor de aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. 

standaardsoftware.' 
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BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de instap tot de raamovereenkomst 

'standaardsoftware' goed. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname verslag Woonwijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur Woonwijs van 29 januari 2021. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 28 januari 2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 28 januari 2021. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving aan 

de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de 

Processieweg te Moen, namelijk "Antoinette Vandenbulckestraat". 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek 

betreffende straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling NV PATRIVER, 

gelegen langs de Processieweg te MOEN, namelijk "Antoinette Vandenbulckestraat". 

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

Onderwerp 39. - Kennisname persbericht oprichting Zo-Fier. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het persbericht betreffende de oprichting Zo-Fier door Luminus en 

Zefier, gemeentelijke holding met participaties in milieuvriendelijke energieproductie in het kader van 

diverse samenwerkingsverbanden en verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente 

vertegenwoordigd is. 

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

Onderwerp 40. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 
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BESLUIT 

 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de zitting van 23 februari 2021 te starten om 

19.00 uur.  

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

Onderwerp * - Varia - bespreking aanvraag plaatsen banner 'Café Légumes'. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag voor het plaatsen van een 

banner op de kiosk in het gemeentepark ter promotie van 'Café Légumes'. 

Het college wil geen banner op de kiosk, maar stelt voor om de banner te plaatsen op de hoek van het 

eigen terras. 

Het college beslist ook om de uitbating van Café Légume toe te laten enkel op weekdagen en dus niet 

te verplichten in het weekend. Dit geldt als overgangsmaatregel, rekening houdend met corona. 

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

 

 

 


