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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 23 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren omgevingsvergunning 2020173967 - 2020/500 voor het verbouwen 

van een handelspand tot woongelegenheid, Otegemstraat 171 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020145745 - 2020/420 voor het uitbreiden 

van een woning, Otegemstraat 318E 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020169668 - 2020/495 voor het bouwen van 

een meergezinswoning en bijhorende buitenaanleg na afbraak bestaande 

bebouwing Moenplaats 3 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020166018 - 2020/458 voor het bouwen van 

een tuinhuis, Berkenlaan 4 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020172372  2020/496 voor het uitbreiden 

van oprit i.v.m. heraanleg voortuin, Molenhof 60 8550 Zwevegem . 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020170240 - 2020/511 voor het bouwen van 

woning, Boerderijstraat 1 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020141814 - 2020/383 voor het verbouwen 

van een woning en bijgebouwen, Outrijvestraat 70 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020171393 - 2020/488 voor het verwijderen 

van bomenrij, aanleggen van een talud aan straatzijde en aanleg graasafsluitingen, 

Keiberg 58 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Verlenen omgevingsvergunning 2020166885 - 2020/477 voor het bouwen 

van een bijgebouw en schuifpoort, Zwevegemstraat 35 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring timing en raming voor het uitvoeren van een oriënterend 

bodemonderzoek in de dossiers site Lettenhofpark en site Schietclub. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met vooropgestelde timing betreffende het 

uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek in de dossiers site Lettenhofpark en site Schietclub. 

 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor renovatie-en 

inrichtingswerken in de loods RDXX op site Transfo te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het proces-verbaal van 

voorlopige overname der werken voor de renovatie en herinrichtingswerken in de loods op site Transfo 

te Zwevegem. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring gunning voor het vernieuwen van het dak van het beeldatelier 

op de site OC De Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 
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 Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van de opdracht voor het vernieuwen van het dak van 

het beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem. 

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

Onderwerp 14. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren 

van groenonderhoud site Leanderhof fase 1 in Zwevegem voor dienstjaren 2021-

2022-2023 met goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers. 

BESLUIT 

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

aannemers goed. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 12). 

BESLUIT 

 Het college keurt de afkoppelingssubsidies goed. 

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

Onderwerp 16. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Oude 

Bellegemstraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Oude Bellegemstraat Zwevegem 

goed. 

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

Onderwerp 17. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding 

Deerlijkstraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Deerlijkstraat Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen grondvergunning 222-94. 
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BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 19. - Toekennen grondvergunning 065-03. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 271-47. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 384-10. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 22. - Aanvraag starterscontract. 

BESLUIT 

 Het college beslist om een starterscontract af te sluiten dat zal ingaan op 1 maart 2021 en loopt tot en 

met 29 februari 2024. Op basis van de voorgelegde facturen kan de starter jaarlijks max. 1.000,00 

euro krijgen voor opleiding, investering of professionele begeleiding. 

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

Onderwerp 23. - Vacant verklaren van de functie beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie beambte schoonmaak wordt vacant verklaard met een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Aanstelling van beambten schoonmaak met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Beambten schoonmaak worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 25. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature werkleider schoonmaak & 

werkkledij. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature werkleider schoonmaak & werkkledij wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 26. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature assistent schoonmaak & werkkledij. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature assistent schoonmaak & werkkledij wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 27. - Goedkeuren contract met Fiabilis in het kader van de uitvoering van een 

audit.  

BESLUIT 

 Een contract in het kader van de uitvoering van een audit wordt goedgekeurd.  

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

Onderwerp 28. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 29. - Mandaten. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 30. - Overdracht niet aangerekende kredieten. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt bijgevoegd overzicht van niet aangerekende 

kredieten 2020 gemeente Zwevegem goed in functie van overdracht naar 2021. 

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

Onderwerp 31. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20210223 - saldo architect GS Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 32. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen - 

Aanslagjaar 2020 - 12° deel. 

BESLUIT 

 Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het 

college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 6 kohierartikels en 

een bedrag van 263,00 euro. 

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

Onderwerp 33. - Kennisname tussentijdse evaluatie betreffende de KLE subsidieaanvraag voor 

het onderhoud van 31 knotbomen.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de tussentijdse evaluatie van de KLE subsidieaanvraag. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname verslag overlegcomité en bijzonder overlegcomité S&R. 
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BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overlegcomité S&R 

van 5 februari 2021. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt. 

 

BESLUIT 

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

 

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

Onderwerp 36. - Kennisname aanvraag jobstudenten zomer 2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de aanvraag jobstudenten voor zomer 2021. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname ontslag van een deskundige omgeving. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontslag van een deskundige omgeving.  

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

Onderwerp 38. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 39. - 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 40. - Bespreking deelname aan Earth hour op 27 maart 2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan Earth Hour op 27 maart 

2021 en kiest voor de gratis optie. 

Aan de dienst mobiliteit wordt opdracht gegeven om deze aangelegenheid verder op te volgen en de 

nodige afspraken te maken met Fluvius. 

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

 

Onderwerp 41. - Bespreking uitgave en verdeling info- en handelsgids lokaal bestuur 

Zwevegem. 

BESLUIT 

Het college verklaart zich akkoord met het voorstel om een infogids 2021 uit te geven in combinatie met een 

handelsgids. Toelating wordt verleend aan Inforegio om dit project verder uit te werken. 

Het college is akkoord op voorwaarde dat er in de nabije toekomst werk gemaakt wordt van een City-app of 

een digitaal platform voor de ondernemers. 

 


