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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 13 APRIL 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. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2021044539 - 2021/113 voor het exploiteren van 

een transportbedrijf gelegen Verzetslaan 3, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021031912 - 2021/055 voor het bouwen en 

exploiteren van een distributiecabine 20919 gelegen Vande Vennestraat 7a, 8550 

Zwevegem. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020168853 - 2020/471 voor het bouwen van 

een tuinhuis, Elzenstraat 13, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020172053 - 2020/491 voor het bouwen van 

een tuinhuis gelegen Oeverlaan 6, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020165575 - 2020/474 voor het bouwen van 

een veranda, Kaveiestraat 10B, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021006153 - 2021/25 voor het uitbreiden 

van een woning gelegen Neerkouter 6, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020163465 - 2020/510 voor het verbouwen 

van een bestaande woning, Deerlijkstraat 73, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021012488 - 2021/32 voor het 

heraanleggen van verharding oprit + vellen van bomen gelegen 

Pannenbakkersstraat 7, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020137017 - 2020/516 voor het bouwen 

van een garage met showroom en IIOA gelegen Pluim 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021003382 - 2021/24 voor het herbouwen 

van een woning en herbouwen bijgebouwen gelegen Zolderstraat 46, 8553 

Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020176415 - 2020/519 voor het verbouwen 

van een ééngezinswoning gelegen Kasteelstraat 33, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 14. - MiNa-werkers - Inzet van doelgroepwerknemers voor de periode 2020-2021. 

BESLUIT 
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 Het voorgelegde ontwerp van rapportering in het kader van toekenning van een compensatie milieu-

gerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepmedewerkers voor het werkjaar 2020, wordt 

goedgekeurd. 

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

Onderwerp 15. - Deelname aan dak- en thuislozentelling. 

BESLUIT 

 Het college keurt de deelname aan het project ‘dak- en thuislozentelling’ in samenwerking met W13, 

KU Leuven en KBS goed. 

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

Onderwerp 16. - Herplaatsing van diverse medewerkers in een andere functie van dezelfde 

graad n.a.v. organogram/personeelsformatie, goedgekeurd in gemeenteraad d.d. 

22 maart 2021. 

BESLUIT 

 Naar aanleiding van organogram/formatie, goedgekeurd in gemeenteraad d.d. 22 maart 2021, worden 

een aantal medewerkers herplaatst in een andere functie van dezelfde graad. 

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

Onderwerp 17. - Ambtshalve schrapping 314-40. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene 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 18. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20210413 - kredieten vorming. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 19. - Bestellingen. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 20. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 21. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand maart 2021. 

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

Onderwerp 22. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 23. - 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. 

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

 

 

 


