
AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD

 op 22 MAART 2021 

De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden digitaal* te vergaderen, 
op maandag 22 maart 2021 om 19.00 uur, met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING

* Om 19 uur: Toelichting door dhr. Evert De Groote, namens de Vlaamse Waterweg, over het 
voorontwerp van voorkeursbesluit en het geïntegreerd onderzoek over het project Kanaal 
Bossuit Kortrijk.

1. Kennisname verslagen adviesraden.
2. Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk aandeel in de 

onroerende voorheffing - dienstjaar 2020.
3. Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds.
4. Toekenning toelagen aan Zwevegemse verenigingen ter compensatie afgelaste activiteiten i.k.v. 

corona-noodfonds.
5. Goedkeuring nieuwe huwelijkslocatie in open lucht.
6. Vaststelling reglement inzake beperkte geldigheid van conformiteitsattest.
7. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Kortrijkstraat in 

Zwevegem.
8. Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van 

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021 (3e 
herhaling 2018).

9. Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de heraanleg van voetpaden in de 
gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021.

10. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aankoop van een minibus ten behoeve 
van dienst vrije tijd.

11. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het buitenschrijnwerk 
in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

12. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de renovatie- en restauratiewerken 
RDVXI aan het Elia-gebouw op de site Transfo.

13. Afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en verhoging capaciteit type 9 en 
basisaanbod.

14. Herstructurering gemeentescholen Zwevegem en oprichting gemeenteschool Zwevegem-Knokke.
15. Vaststelling van het schoolspecifiek profiel voor het ambt van een directeur basisonderwijs.



16. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.
17. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

Publiek zal de livesessie kunnen volgen via: https://web-zwevegem.streamovations.be/

Te Zwevegem, 12 maart 2021

De algemeen directeur De voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet

https://web-zwevegem.streamovations.be/

