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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 30 MAART 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. - Advies project RUP Gemeentepark. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met bovenvermelde randvoorwaarden voor het nieuwe project RUP 

Gemeentepark. Deze voorwaarden worden overgemaakt aan de eigenaars op het overleg van 20 april 

2021. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020172357 - 2020/486 voor 

vervangingsbouw van een alleenstaande woning, stal voor kleine dieren en IIOA 

gelegen Hoge Weg 2a, 8552 Moen 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020156353 - 2020/460 voor het bouwen van 

een kantoorgebouw en IIOA gelegen Kortrijkstraat 141c, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning2020159920 - 2020/456 voor het verbouwen 

van een woning, Waffelstraat 6, 8551 Heestert.  

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021006296 - 2021/15 voor het vellen van 

bomen gelegen Sint-Arnoutstraat 2, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021003772 - 2021/10 voor het vellen van 

bomen gelegen Sint-Denijsstraat 18, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020168829 - 2020/497 voor het bouwen van 

15 ééngezinswoningen en 5 garages gelegen Libelstraat 2, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021001911 - 2021/13 voor het bouwen van 

een berging, Joseph Vandeveldestraat 5, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het reinigen van de goten in de 

verschillende gebouwen van gemeente Zwevegem en het OCMW. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het reinigen van de goten in de 

verschillende gebouwen van gemeente Zwevegem en het OCMW. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring gunning voor het uitvoeren van groenonderhoud site 

Leanderhof fase 1 in Zwevegem voor dienstjaren 2021-2022-2023. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning voor het uitvoeren van groenonderhoud site Leanderhof fase 1 in 

Zwevegem voor dienstjaren 2021-2022-2023 goed. 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring gunning van de herhalingsopdracht voor het maaien van 

wegbermen en ruige terreinen voor het dienstjaar 2021 (1e herhaling 2020). 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de herhalingsopdracht voor het maaien van wegbermen en ruige 

terreinen voor het dienstjaar 2021 (1e herhaling 2020) goed. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de lijst aan te schrijven aannemers voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering (deel 2) voor het 

uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2017 Kouterwijk. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan het PV van definitieve oplevering (deel 2) voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2017 Kouterwijk. 

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

Onderwerp 15. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Vande 

Vennestraat Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Vande Vennestraat Zwevegem 

goed. 

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

Onderwerp 16. - Vaststelling van de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding 

Bossuitstraat Moen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netvernieuwing waterleiding Bossuitstraat Moen goed. 

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

Onderwerp 17. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 314-37. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Zwevegem-Knokke wordt verleend. 

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

Onderwerp 18. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning 264-94. 

BESLUIT 

 Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Zwevegem-Centrum wordt verleend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein. 

 

BESLUIT 

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

 

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

Onderwerp 20. - Wijziging affectatie van directeur gemeenteschool Zwevegem. 

BESLUIT 

 De directeur basisonderwijs, voor 24/24 geaffecteerd aan de gemeenteschool Zwevegem lager, wordt 

op 1 september 2021 voor 24/24 geaffecteerd aan gemeenteschool Zwevegem-Knokke. 

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

Onderwerp 21. - Vacant verklaren van de functie directeur basisonderwijs. 

BESLUIT 

 De functie directeur basisonderwijs wordt vacant verklaard. 

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

Onderwerp 22. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature directeur 

basisonderwijs. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature directeur basisonderwijs wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 23. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 24. - Mandaten. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 25. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - aanslagjaar 2020. Beslissing nopens ingediend 

bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van de niet 

verschuldigde belasting. 

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

Onderwerp 26. - Kennisname financieel rapport gemeente kwartaal 4-2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het financieel rapport gemeente kwartaal 4-2020. 

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

Onderwerp 27. - Kennisname oprichting woonmaatschappij regio Waregem-Harelbeke. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het schrijven van Mijn Huis aangaande de oprichting woonmaatschappij 

regio Waregem-Harelbeke. 

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

Onderwerp 28. - Kennisname verslag RvB Transfo. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de RvB van Transfo d.d. 18 maart 2021.  

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

Onderwerp 29. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 
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 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

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

Onderwerp 30. - Bespreking Imog campagne '30% minder'. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om te participeren aan de campagne van Imog en 

dit via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

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

Onderwerp 31. - Bespreking vragen en klachten rond bomen op diverse locaties. 

BESLUIT 

 Het college bespreekt de nota omtrent vragen en klachten rond bomen op diverse locaties en neemt 

een definitief standpunt in. 

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

Onderwerp 32. - Bespreking programma Erfgoeddag 2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het voorstel van organisatie 

van de Erfgoeddag 2021 (volgens de dan geldende coronamaatregelen) maar geeft opdracht om dit 

voorstel af te stemmen met het initiatief op Transfo. Het college verleent toelating om 5 

plexiglaspanelen aan de buitenmuur van parking OC De Brug te installeren. 

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 De algemeen directeur zal afwezig zijn op 6 en 7 april 2021. Conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 

27 mei 2013 betreffende aanstellen van een waarnemend algemeen directeur tijdens verhindering en 

afwezigheid van de titularis wordt diensthoofd bestuurszaken aangeduid als waarnemend algemeen 

directeur tijdens afwezigheid van de titularis. 

 

 

 


