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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 20 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

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

Onderwerp 3. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2021032078 - 2021/078 voor afwijking 

werkuren voor de exploitatie gelegen Jolainstraat 44, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college verleent een voorwaardelijk gunstig advies. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021024255 - 2021/58 voor het uitbreiden 

woning met veranda gelegen Dalestraat 29, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020175703 - 2020/503 voor het bouwen van 

tuinconstructie gelegen Nachtegaalstraat 21, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021023420 - 2021/46 voor het bouwen van 

een tuinhuis gelegen Kleine Lindestraat 25, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020158508 - 2020/470 voor bijstelling van 

verkaveling, Scheldestraat, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020143731 - 2020/404 voor het herbouwen 

van paardenstal, functiewijziging en IIoa gelegen Heynholwegel 8, 8554 Sint-

Denijs. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 20210169947 - 2021/33 voor de aanleg van 

een zwembad, Pontstraat 44, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021015045 - 2021/34 voor het bouwen van 

3 halfopen woningen en het rooien van bomen, Populierenlaan 2-6, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Weigering omgevingsvergunning 2020148114 - 2020/409 voor het bouwen 

van een meergezinswoning gelegen Stijn Streuvelsstraat 41, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020163509 - 2020/476 voor het herbouwen 

van een woning en bijgebouw, plaatsen zwembad en iioa gelegen Brouwerijstraat 

18, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het uitbreiden 

van een woning en bouwen van garage, Helkijnstraat 108, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - dossiernummer 13/2021. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

dossiernummer 13/2021. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het uitvoeren van 

uitrustingswerken in verkaveling Losschaert fase 1 in Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering goed. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het uitvoeren van wegenonderhoud 

met reparatiegietasfalt op diverse locaties in Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor het uitvoeren van gietasfaltwerken goed. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 13). 

BESLUIT 

 Het college keurt de afkoppelingssubsidies goed. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater 

Kasselrijstraat 2. 

BESLUIT 

 Het college keurt de betoelaging voor de individuele behandeling van afvalwater goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Aanvraag voor het plaatsen van 12 wegwijzers via raamcontract voor 

Jeugdhuis De Harp. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vergunning te verlenen om 2 wegwijzers 

te plaatsen langs de openbare weg ter hoogte van Otegemstraat 265, afslag naar OC De Brug. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen grondvergunning 286-72. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 21. - Toekennen grondvergunning 198-25. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: KoffieSHOT. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: 't Boldershof. 

BESLUIT 

 Het college kent een vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar domein. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuring consolidatie met restletsel ernstig arbeidsongeval werknemer 

groendienst. 
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BESLUIT 

 Ingevolge het ernstig arbeidsongeval wordt aan betrokkene een blijvende arbeidsongeschiktheid 

toegekend. 

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

Onderwerp 25. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van een assistent 

kinderopvang aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

BESLUIT 

 De arbeidsovereenkomst van een assistent kinderopvang wordt in onderling overleg beëindigd.  

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

Onderwerp 26. - Vermindering prestatievolume van een medewerker bibliotheek aangesteld 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Het prestatievolume van een medewerker wordt verminderd.  

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

Onderwerp 27. - Uitbreiding prestatievolume van een medewerker bibliotheek aangesteld met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Het prestatievolume van een medewerker wordt uitgebreid.  

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

Onderwerp 28. - Verlengen contractueel dienstverband van de assistent groen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om het statutair dienstverband van de bestuurssecretaris - expert projectwerking te 

verlengen. 

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

Onderwerp 29. - Vacant verklaren van de functie deskundige voor een totaal van 3 VTE via 

bevordering. 

BESLUIT 
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 De functie deskundige wordt voor een totaal van 3 VTE vacant verklaard via bevordering.  

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

Onderwerp 30. - Vacant verklaren van de functie administratief medewerker vrije tijd met een 

contract onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie administratief medewerker vrije tijd wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 31. - Aanstelling van een administratief medewerker vrije tijd met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een administratief medewerker vrije tijd wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 32. - Goedkeuring toetreding collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend tot toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 die 

de Federale Pensioendienst zal afsluiten na het voeren van de gunningsprocedure. 

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

Onderwerp 33. - Gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar omtrent de gemeentelijke belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2021, is 

ontvankelijk en gegrond op basis van artikel 4 van het belastingreglement op tweede verblijven. Er 

wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 375,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting. 

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

Onderwerp 34. - Gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift. 
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BESLUIT 

 Het bezwaar omtrent de gemeentelijke belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2021, is 

ontvankelijk en gegrond op basis van artikel 4 van het belastingreglement op tweede verblijven. Er 

wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 375,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting. 

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

Onderwerp 35. - Goedkeuring aanpassing raming CBS20210420 - schilderwerken Kouterschool. 

BESLUIT 

 Het college keurt de voorgestelde aanpassing raming goed. 

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

Onderwerp 36. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 37. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 38. - Keuze weerhouden sociale Huisvestingsmaatschappij voor de gemeente 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 De Vlaamse regering vraagt over te stappen naar één Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) per 

gemeente. Het College beslist Eigen Haard voor te dragen als enige SHM voor Zwevegem. 

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

Onderwerp 39. - Kennisname verslag Woonwijs- dagelijks bestuur 30 april 2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van Woonwijs van het dagelijks bestuur op 30 april 2021. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 40. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 25 maart 2021. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 25 maart 2021. 

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

Onderwerp 41. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 42. - 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 43. - Bespreking aanvraag fondsenwerving Damiaanactie. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Damiaanactie om een standplaats 

in te nemen op de markt op dinsdag 11 mei 2021 voor de verkoop van fondsenwervingsmateriaal. 

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

 

 

 


