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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 16 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; 

Marc Claeys, schepen, verontschuldigd vanaf agendapunt 37 tot einde zitting. 

 

 

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. - Aktename van de melding 2021035642 - 2021/072 voor de stopzetting van de 

exploitatie op naam van AB Screen BVBA, gelegen Blokkestraat 51 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2021041850 - 2021/079 voor het produceren van 

producten in papier en karton, gelegen Blokkestraat 51 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020153162 - 2020/434 voor het bouwen van 

een tuinkamer, Brucqstraat 21A 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020153950 - 2020/438 voor het plaatsen van 

een carport, gelegen Bakkerijstraat 1 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020131869 - 2020/509 voor het renoveren 

en uitbreiden van een woning, gelegen Ellestraat 52 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021158401 - 2021/005 voor het plaatsen van 

een schakelcabine, gelegen Deerlijkstraat t.h.v. nr. 80 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020154048 - 2020/439 voor het plaatsen van 

een carport, gelegen Charles Decockstraat 14 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020173574 - 2020/508 voor het herbouwen 

van een woning, gelegen Kooigemstraat 40 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020160780 - 2020/454 voor de 

functiewijziging van loods/schuur naar kantoor, gelegen Kastanjeboomstraat 13 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021002083 - 2021/9 voor het bouwen van 

een carport en overkapping van een achterliggend terras, gelegen Brouwerijstraat 

1 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020152428 - 2020/432 voor het plaatsen 

van een serre, vernieuwen dak van een serre, regularisatie IIOA, gelegen 

Stationsstraat 131 - De Klijte 1 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020150757 - 2021/20 voor het afwerken 

van 4 wooneenheden en functiewijziging van wooneenheid naar garages en 

toonzaal, gelegen Otegemstraat 180 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht voor 

het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RD 

IX: restauratie en betonrenovatie van de watertoren. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht voor 

het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RD IX: restauratie en 

betonrenovatie van de watertoren. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van 

renovatie en herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RD IX: restauratie en 

betonrenovatie van de watertoren. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van renovatie 

en herinrichtingswerken site Transfo Zwevegem - RD IX: restauratie en betonrenovatie van de 

watertoren. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de gemeenteschool Knokke te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de gemeenteschool Knokke te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 18. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 06/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 06/2021. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 09/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 09/2021. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 10/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 10/2021. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 11/2021. 

BESLUIT 

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

dossiernummer 11/2021. 

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

Onderwerp 22. - Goedkeuring gunning voor de regeneratie van voetbalvelden in Zwevegem 

voor het dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor de regeneratie van voetbalvelden 2021 goed.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23. - Goedkeuring bezwaarschriften stroomgebiedbeheerplan i.k.v. openbaar 

onderzoek. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bezwaarschriften goed en verstuurt deze naar CIW. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuren politieverordening doortocht wielerwedstrijd Dwars Door 

Vlaanderen elite heren en dames op 31 maart 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 25. - Ambtshalve inschrijving 029-57. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege in te schrijven in Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 26. - Ambtshalve schrapping 025-74. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Avelgemstraat 23/0303, van 

ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen grondvergunning 042-70. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 28. - Toekennen grondvergunning 313-24. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 29. - Toekennen grondvergunning 266-57. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 30. - Toekennen grondvergunning aan VZW Vlaamse Kapucijnen. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 31. - Toekennen grondvergunning 201-26. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 32. - Toekennen grondvergunning 178-18. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 33. - Toekennen grondvergunning 360-08. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 34. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 268-95. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 35. - Toekenning vergunning voor opening van een drankslijterij en het schenken 

van gegiste en/of sterke dranken. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen kent de vergunning "Opening van een drankslijterij en het 

schenken van gegiste 

en/of sterke dranken" toe. 

 

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

Onderwerp 36. - Vacant verklaren van de functie expert woon- en leefomgeving in statutair 

verband.  

BESLUIT 

 De functie expert woon- en leefomgeving wordt vacant verklaard in statutair verband.  

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

 Schepen Marc Claeys verlaat de vergadering. 

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

Onderwerp 37. - Aanstelling van een beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

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

Onderwerp 38. - Aanstelling van een assistent schoonmaak & werkkledij met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 
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 Een assistent schoonmaak & werkkledij wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 39. - Goedkeuring opdracht en gunning van de technische migratie van Skype for 

Business naar Microsoft Teams. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedekeuring aan de opdracht en gunning van de technische migratie van Skype for 

Business naar Microsoft Teams. 

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

Onderwerp 40. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 41. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 42. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een expert projectwerking. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering. 

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

Onderwerp 43. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 44. - 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 45. - Bespreking aanvraag 'Actie voor snoezelruimte' WZC Sint-Amand. 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating aan de werkgroep 'dementievriendelijke gemeente' om een standplaats 

in te nemen op de markt op dinsdag 23 mart en dinsdag 6 april 2021 voor voor de verkoop van o.a. 

paaseitjes, huisgemaakte koekjes en advocaat in het kader van de 'actie voor snoezelruimte in het 

WZC Sint-Amand'.  

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

 

 

 


