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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 9 MAART 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen 

 

 

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 2020144100 - 2020/440 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning (na sloop aanbouw en losstaand bijgebouw), 

Schoolstraat 29, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020159637 - 2020/442 voor het verbouwen 

en uitbreiden van de woning, plaatsen van een zwembad met warmtepomp 

gelegen Denemarkenlaan 7, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020161903 - 2020/501 voor het bouwen van 

een woning met praktijkruimte en carport, Hulweg 19B, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152490 - 2020/446 voor het 

regulariseren carport met tuinberging en overdekt terras, Gaversstraat 7, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020154814 - 2020/441 voor het uitbreiden 

van een bestaande woning, Luxemburglaan 32, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2020173581 - 2021/056 voor de uitbating van een 

sociale tewerkstellingsplaats met diverse ingedeelde activiteiten gelegen 

Blokkestraat 29A 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9. - Aktename van de melding 2021035231 - 2021/068 voor een bronbemaling 

voor  het aanleggen van een zwembad gelegen Nijverheidslaan 7 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Aktename van de melding 2021035666 - 2021/73 voor de exploitatie van een 

transformator, 2 warmtepompen en 2 stookinstallaties gelegen Blokkestraat 51 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 12. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20210309 - ondergronds brengen LS & 

OV. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 12 maart 2021 

 

Onderwerp 14. - Aanstelling van beambten schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur. 

BESLUIT 

 Beambten schoonmaak worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

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

Onderwerp 15. - Aanstelling van een administratief medewerker groen & wegen met een 

arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een administratief medewerker groen & wegen wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuren samenwerkingsvoorstel met Ernst & Young in het kader van 

optimalisatie kostenbeheersing: vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.  

BESLUIT 

 Het samenwerkingsvoorstel met Ernst & Young in het kader van optimalisatie kostenbeheersing: 

vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wordt goedgekeurd.  

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

Onderwerp 17. - Kennisname oriënterend bodemonderzoek site oud zwembad. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het oriënterend bedemonderzoek van de site oud zwembad Zwevegem. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 19. - 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. 

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

 

 

 


