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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, 

Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De 

Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, 

Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid; 

Yvan Nys, raadslid, verontschuldigd bij aanvang tot en met agendapunt 4.  

 

 

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

 Raadslid Yves De Bosscher merkt op dat de raadsleden normaal gezien een uitnodiging moeten 

ontvangen voor de vergaderingen van de adviesraden (zie statuten). Dit is niet gebeurd voor de 

adviesraad cultuur en bibliotheek. Hij vraagt ook om aandacht te besteden aan de vraag van de leden 

van de adviesraad om de documenten op voorhand te bezorgen (zie verslag adviesraad cultuur en 

bibliotheek). 

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

Onderwerp 2.  - Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 

het kader van de gegevensuitwisseling. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in 

het kader van de gegevensuitwisseling. 

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

Onderwerp 3.  - Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-

noodfonds. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de injectietoelage voor de Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds 

goed. 

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

Onderwerp 4.  - Toekenning toelagen 2021 (deel 1). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de in bijlage bij de beslissing gevoegde lijst met vermelding van 

organisaties en adviesraden tot toekenning van een toelage 2021 (deel 1). 

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

 Raadslid Yvan Nys sluit zich aan bij de vergadering. 

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

Onderwerp 5.  - Principiële beslissing met het oog op de ruiling met opleg van onroerende 

goederen, meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, 

Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen 

Otegemstraat 18 B te Zwevegem, tussen de gemeente Zwevegem en de VZW 

Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verklaart zich principieel akkoord met de ruiling met opleg van onroerende goederen, meer 

bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, en het 

Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 6.  - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 

verkaveling gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "ANTOINETTE 

VANDENBULCKESTRAAT". 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad kent de straatnaam "ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT" toe aan de nieuw aan te leggen 

wegenis in de verkaveling gelegen langs de Processieweg te Moen. 

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

Onderwerp 7.  - Goedkeuring huurovereenkomst in kader van het realiseren van het project 

Beerbos in de Bruqstraat - Beerbosstraat in Sint-Denijs. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de huurovereenkomst in kader van het realiseren van het 

project Beerbos in de Brucqstraat - Beerbosstraat in Sint-Denijs. 

 De fractie N-VA onthoudt zich voor dit dossier omdat er geen zekerheid is van wat er zal gebeuren na 

25 jaar. Zij willen de toekomstige generatie niet opzadelen met de verplichting om te ontbossen. 

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

Onderwerp 8.  - Verlenen advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Omleidingsweg Anzegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Omleidingsweg Anzegem. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het reglement betreffende horecaterrassen op het 

openbaar domein. 

 

 Op vraag van de meerderheid wordt ter zitting de ontwerpbeslissing aangepast: in de rubriek 

'situering' volgende zin: 

'Vanaf 1 januari 2023 kunnen (i.p.v. zullen) we deze heffen'. 

In artikel 3 §3 van het reglement dient een tikfout verbeterd te worden (stoepborden i.p.v. 

stopborden). 

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

Onderwerp 10.  - Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen 

Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat - 's 

Gravenstraat - Deerlijkstraat, grens Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de heraanleg van de Deerlijkstraat 

in Zwevegem. 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor de renovatie van 

fietspaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor de renovatie van fietspaden in de 

gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

 De fractie Groen stelt dat de fietspaden die opgenomen zijn, fietspaden zijn die niet los liggen van het 

wegdek en hierop een slemlaag aanbrengen is voor de fractie Groen geen meerwaarde (het blijven 

geen veilige fietspaden). Het gaat hier meer over instandhoudingswerken om het comfort van de 

fietser te verbeteren. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-

netten in de Vande Vennestraat in Zwevegem. 

BESLUIT 
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Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en 

O.V.-netten in de Vande Vennestraat in Zwevegem. 

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

Onderwerp 13.  - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-

netten in de Bossuitstraat in Moen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en 

O.V.-netten in de Bossuitstraat in Moen. 

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

Onderwerp 14.  - Voordracht van een raadslid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

van IMOG en vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene 

vergadering van IMOG. 

BESLUIT 

Geheime stemming:  

Geert Delaey als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG:  

23 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

2 ONGELDIG 

Marc Doutreluigne als eerste effectief lid in de algemene vergadering van IMOG:  

24 STEMMEN VOOR 

2 ONGELDIG 

 De raad keurt de voordracht goed van raadslid Geert Delaey als vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur van IMOG ter vervanging van burgemeester Marc Doutreluingne.  De raad keurt de vervanging 

door Marc Doutreluigne goed als eerste effectief lid in de algemene vergadering van IMOG ter 

vervanging van raadslid Geert Delaey. 

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

Onderwerp 15.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 25 februari 2021 

 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp * - Varia. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

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

BESLOTEN ZITTING 

Onderwerp 16.  - Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller. 

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

 

 

 


