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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 23 MAART 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Isabelle Degezelle, dd. voorzitter voor agendapunt 35; 

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

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen; 

Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester afwezig voor agendapunt 30. 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren bebossingsvergunning voor percelen langs de Paperrestraat. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen levert de bebossingsvergunning af. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor een verkavelingswijziging met 

adres Stedestraat 95 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020163822 - 2020/467 voor het herbouwen 

van een woning, Achterhoek 2 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020159494 - 2020/447 voor het plaatsen van 

een veranda, Paardenbloemstraat 45 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020163274 - 2020/455 voor het bouwen van 

tuinberging, Arteveldestraat 35 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021003295 - 2021/14 voor het verbouwen 

van een woning, Kanaalstraat 69, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Weigering omgevingsvergunning 2020169387 - 2020/482 voor een bijstelling 

van een verkaveling, Jolainstraat 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021004202 - 2021/019 voor het afwerken 

van een parking, Otegemstraat te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020161540 - 2020/524 voor het slopen van 

stallen, Vierkeerstraat 169 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Weigeren omgevingsvergunning 2020178711 - 2021/001 voor het verbouwen 

van een commerciële ruimte en 3 wooneenheden tot 4 wooneenheden, 

Avelgemstraat 4 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring vrijstellingen heffing leegstand. 

BESLUIT 

 Het college keurt de ontvankelijk en gegrond verklaarde aanvragen voor vrijstelling van vermelding op 

de inventarislijst leegstand goed voor het betrokken aanslagjaar. De adressen waarvoor de aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard, worden opgenomen op de inventarislijst leegstand te 

staan. De betrokken eigenaren worden per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 

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

Onderwerp 13. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 1ste kwartaal 2021. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 1ste kwartaal van 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 1ste kwartaal 2021. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 1ste kwartaal van 2021. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring gunning voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021 

(3e herhaling 2018). 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van 

rioleringswerken in de Stedestraat - Stokerijstraat in Zwevegem (fase 14). 

BESLUIT 

 Het colllege keurt de afkoppelingssubsidie goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor aanbrengen van 

belijningen in kader van het parkeer - en circulatieplan - fietszone centrum 

Zwevegem 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 18. - Ambtshalve inschrijving 389-43. 

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. 

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



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 26 maart 2021 

 

Onderwerp 19. - Ambtshalve schrapping 629-01. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 20. - Ambtshalve schrapping 207-49. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 21. - Ambtshalve schrapping 241-71. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 22. - Ambtshalve schrapping 063-66. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 23. - Ambtshalve schrapping 595-40. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 24. - Ambtshalve schrapping 175-82. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de 

gemeente Zwevegem. Een melding van dit besluit zal aangebracht worden in het 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 25. - Kappaertsite - samenwerkingsovereenkomst externe deskundige. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst externe deskundige. 

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

Onderwerp 26. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature expert woon- en 

leefomgeving. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature expert woon- en leefomgeving wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 27. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 28. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 29. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

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

Aanslagjaar 2020 - 13° deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig 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 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 3 

kohierartikels en een bedrag van 76,00 euro.  

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

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

Marc Doutreluingne de vergadering. Schepen Isabelle Degezelle neemt zolang het 

voorzitterschap waar. 

Onderwerp 30. - Aanstelling van een raadsman voor het verdedigen van de belangen van 

Zwevegem in de lopende rechtsprocedures inzake masten en pylonen.  

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor overname van de  lopende 

rechtsprocedures inzake masten en pylonen. 

→ Dhr. burgemeester-voorzitter Marc Doutreluingne komt de zaal binnen.  

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

Onderwerp 31. - Kennisname bijzonder agendapunt politiecollege GAS-5 op 25 februari 2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bijzonder agendapunt politiecollege 

GAS-5 op 25 februari 2021. 

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

Onderwerp 32. - Kennisname vervanging afgevaardigde Zwevegem Vooruit in NZ-adviesraad. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de uittredende 

afgevaardigde voor Zwevegem Vooruit binnen de Noord-Zuidadviesraad wordt vervangen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 33. - 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 34. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

 

 

 


