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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MAART 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, 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: Eliane Spincemaille, schepen 

 

 

Om 19 uur: Toelichting door dhr. Evert De Groote, namens de Vlaamse Waterweg, over het 

voorontwerp van voorkeursbesluit en het geïntegreerd onderzoek over het project Kanaal 

Bossuit Kortrijk. 

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

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

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

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

Onderwerp 2.  - Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering 

gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad beslist om bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk aandeel in 

de onroerende voorheffing - dienstjaar 2020 toe te kennen. 

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

Onderwerp 3.  - Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. 

corona-noodfonds. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de toelagen voor tussenkomst huur voor de Zwevegemse verenigingen i.k.v. 

corona-noodfonds goed. 

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

Onderwerp 4.  - Toekenning toelagen aan Zwevegemse verenigingen ter compensatie 

afgelaste activiteiten i.k.v. corona-noodfonds. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de toelagen aan de Zwevegemse verenigingen goed ter compensatie van de 

afgelaste activiteiten i.k.v. corona-noodfonds. 

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

Onderwerp 5.  - Goedkeuring nieuwe huwelijkslocatie in open lucht. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring tot aanduiding van een openbare plaats als nieuwe huwelijkslocatie in 

open lucht. 

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

Onderwerp 6.  - Vaststelling reglement inzake beperkte geldigheid van conformiteitsattest. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad stelt het reglement inzake de beperkte geldigheid van een conformiteitsattest vast. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten 

in de Kortrijkstraat in Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming 22 STEMMEN VOOR 

4 ONTHOUDINGEN 

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

O.V.-netten in de Kortrijkstraat in Zwevegem. 

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van gunningswijze 

voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de 

gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021 (3e herhaling 2018). 

BESLUIT 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van 

gunningswijze voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente 

Zwevegem voor dienstjaar 2021 (3e herhaling 2018). 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de heraanleg van 

voetpaden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het ontwerp voor heraanleg voetpaden 2021. 

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

Onderwerp 10.  - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aankoop van 

een minibus ten behoeve van dienst vrije tijd. 

 Agendapunt verdaagd naar zitting gemeenteraad 26 april 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 11.  - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen 

van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen 

van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de renovatie- 

en restauratiewerken RDXVI aan het Elia-gebouw op de site Transfo. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de 

renovatie- en restauratiewerken RDXVI aan het Elia-gebouw op de site Transfo. 

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

Onderwerp 13.  - Afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en verhoging 

capaciteit type 9 en basisaanbod. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 De raad verleent goedkeuring tot afschaffing type 3 in het buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en 

verhoging van de capaciteit type 9 en basisaanbod. 

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

Onderwerp 14.  - Herstructurering gemeentescholen Zwevegem en oprichting gemeenteschool 

Zwevegem-Knokke. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeentescholen Zwevegem lager, en Zwevegem kleuter, heffen de vestigingsplaats Zwevegem-

Knokke op. De school in Zwevegem-Knokke wordt als aparte basisschool opgericht binnen de 

scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15.  - Vaststelling van het schoolspecifiek profiel voor het ambt van een directeur 

basisonderwijs. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 Het profiel voor het ambt van een directeur basisonderwijs wordt goedgekeurd. 

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

Onderwerp 16.  - Goedkeuring organogram/personeelsformatie. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan het organogram/personeelsformatie. 

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

Onderwerp 17.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


