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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 2 MAART 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, dd. burgemeester voor agendapunt 29 en 30; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 29 en 30. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Ruiffeleindestraat 19 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 3. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Helkijnstraat 108 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. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020149720 - 2020/429 voor het vervangen 

van een garagepoort door een deur en raam, Lindelaan 108 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020170155 - 2020/483 voor het bouwen van 

een tuinhuis, Ommegangstraat 47 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020176926 - 2020/513 voor het bouwen van 

een woning, Keiberg 79B (lot2), 8552 MOEN. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020139134 - 2020/416 voor een bijstelling 

van een verkaveling, Zwevegemstraat 101A - 101B, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2021021726 - 2021/44 voor het uitvoeren van 

stabiliteitswerken aan bestaande woning, Paridaanstraat 27 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020165121 - 2020/523 voor het verbouwen 

van woning en uitbreiden met garage, Outrijvestraat 76 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020177429 - 2020/522 voor het verbouwen 

en renoveren van woning (functiewijziging van handelspand met woonfunctie naar 

woonhuis), Stedestraat 33, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020142303 - 2020/396 voor het aanleggen 

van een zwembad, Kloosterhof 22, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020137168 - 2020/502 voor het bouwen 

van een halfopen woning, Bossuitstraat 108 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Aktename van de melding 2021026677 - 2021/051 voor een tijdelijke 

bronbemaling voor een zwembad gelegen Luipaardstraat 56, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Weigeren omgevingsvergunning 2020129874 - 2020/406 voor het bouwen 

van een solitaire vakantiewoning na afbraak bestaande bebouwing, Sint-

Arnoutstraat 2, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring gunning voor het aanstellen van een ontwerper voor het 

opmaken van een ontwerp voor het vernieuwen van het dak van de Loods OC De 

Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de gunning voor het aanstellen van een ontwerper voor het 

opmaken van een ontwerp voor het vernieuwen van het dak van de Loods OC De Brug te Zwevegem. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 08/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 08/2021. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring herhalingsopdracht met bepaling van gunningswijze voor het 

maaien van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor het dienstjaar 2021 

(1e herhaling 2020). 

BESLUIT 

 Het college keurt de herhalingsopdracht goed. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het aanbrengen 

van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2021 met 

goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze en de lijst van aan te schrijven 

aannemers goed. 

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

Onderwerp 19. - Weigering aanvraag premie buurtwinkel. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot toekenning van een “premie voor 

de vestiging van een winkel om een minimumaanbod te voorzien”. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuren verslag comité preventie en bescherming op het werk 1 en 2 van 

2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt het verslag comité preventie en bescherming op het werk 1 en 2 van 2020 goed. 

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

Onderwerp 21. - Goedkeuren jaarverslag arbeidsongevallen lokaal bestuur Zwevegem 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt het jaarverslag arbeidsongevallen lokaal bestuur Zwevegem 2020 goed. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring arbeidsongevallen en consolidaties CPBW 2 2020 en CPBW 1 

2021. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de arbeidsongevallen en consolidaties CPBW 2 2020 en CPBW 1 

2021. 

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

Onderwerp 23. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker woon- en 

leefomgeving met een contract onbepaalde duur. 

BESLUIT 
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 De functie administratief medewerker woon- en leefomgeving wordt vacant verklaard met een contract 

onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 24. - Aanstelling van een administratief medewerker woon- en leefomgeving met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een administratief medewerker woon- en leefomgeving wordt aangesteld met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 25. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 26. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 27. - Gemeentelijke belasting tweede verblijven - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven werd door het college 

van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 66 kohierartikels en een 

bedrag van 48.000,00 euro. 

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

Onderwerp 28. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - Aanslagjaar 2020 - 2° deel. 

BESLUIT 
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 Onderhavig belastingkohier van de Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen 

in het leegstandsregister werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard voor 1 kohierartikel en een bedrag van 3.000,00 euro. 

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

→ Conform artikel 27 van het lokaal bestuur verlaat dhr. burgemeester-voorzitter Marc 

Doutreluingne de vergadering. Eerste schepen Eliane neemt het voorzitterschap waar. 

Onderwerp 29. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van de 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Proximus 

nv/Gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om de belangen van de 

gemeente te verdedigen. 

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

Onderwerp 30. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Telenet group 

NV/gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om de belangen van de 

gemeente te verdedigen. 

→ Burgemeester Marc Doutreluingne komt de zaal binnen. 

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

Onderwerp 31. - Kennisname brandvoorkomingsverslag gemeenteschool Zwevegem-Knokke. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het brandvoorkomingsverslag Gemeenteschool Zwevegem-Knokke. 

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

Onderwerp 32. - 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 33. - Bespreking aanvraag fondsenwerving Artsen Zonder Grenzen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Artsen Zonder Grenzen om hun 

fondsenwervingsacties uit te voeren op het grondgebied van Zwevegem in 2021. 

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne zal afwezig van maandag 8 tot en met zondag 14 maart 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. 

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

 

 

 


