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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 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 

 

 

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

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

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

Onderwerp 2.  - Advies jaarrekening 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder 

het centraal kerkbestuur Zwevegem. 

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



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 30 april 2021 

 

Onderwerp 3.  - Goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

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

Onderwerp 4.  - Goedkeuring budgetwijzigingen 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder 

het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijzigingen 2021 van de kerkfabrieken 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

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

Onderwerp 5.  - Toekenning toelage vaste kosten voor Zwevegemse verenigingen die een 

infrastructuur exploiteren i.k.v. corona-noodfonds. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de toelagen voor tussenkomst vaste kosten voor de Zwevegemse verenigingen 

die een infrastructuur exploiteren i.k.v. corona-noodfonds goed. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening van de Interlokale Vereniging 

Woonwijs werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt het jaarverslag en de jaarrekening van Interlokale Vereniging Woonwijs 

werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020) goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 7.  - Goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen 

in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot 

toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 

besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

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

Onderwerp 8.  - Goedkeuring addendum academiereglement 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het addendum academiereglement 2020. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring overeenkomst exclusief gebruik Parochiaal Centrum door 

Koninklijke muziekvereniging De Ware Vrienden Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de overeenkomst exclusief gebruik van het Parochiaal Centrum Zwevegem 

door Koninklijke muziekvereniging De Ware Vrienden Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 10.  - Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur 

Zwevegem voor het vergroenen van het wagenpark en het vervangen van de 

bestelwagen cargo-meubelkast ten behoeve van de dienst feestelijkheden en de 

mascott mini-trailer ten behoeve van de dienst groen en wegen in dienstjaar 2021. 

BESLUIT 



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 30 april 2021 

 

Stemming 23 STEMMEN VOOR 

3 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomsten voor de aankoop van een 

bestelwagen ten behoeve van de dienst feestelijkheden en de dienst groen en wegen. 

 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring aanpassing van de algemene politieverordening. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen van de algemene politieverordening (APV) 

goed. 

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

Onderwerp 12.  - Goedkeuring exploitatieovereenkomst kanaalzwemmen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de exploitatieovereenkomst goed tussen het lokaal bestuur en de triatlonclub 

No Limit Team vzw voor de organisatie van trainingen op het kanaal Bossuit-Kortrijk. 

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

Onderwerp 13.  - Goedkeuring uitbrengen 'Zomerbon' ter ondersteuning van Zwevegemse 

horeca, niet-medische contactberoepen en wellness.  

BESLUIT 

Stemming 17 STEMMEN VOOR 

4 STEMMEN TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het uitbrengen van een 'Zomerbon' ter ondersteuning van 

Zwevegemse horeca, niet-medische contactberoepen en wellness. 

→ De motivering van het stemgedrag van de partijen Zwevegem Vooruit, NVA en Groen 

wordt opgenomen in de notulen. 
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→ De raad beslist om artikel 2 van het beslissend gedeelte aan te passen.  

Aan betrokken dienst wordt opdracht gegeven om het dossier in die zin aan te passen. 

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

Onderwerp 14.  - Goedkeuring opdracht en vaststelling gunningswijze voor de afbraak van het 

oud schoolgebouw te Heestert. 

BESLUIT 

Stemming 20 STEMMEN VOOR 

6 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht en vaststelling gunningswijze voor de afbraak 

van het oud schoolgebouw te Heestert. 

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

Onderwerp 15.  - IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 18 mei 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van IMOG op 

18 mei 2021. 

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

Onderwerp 16.  - Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 10 juni 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van Zefier op 

10 juni 2021. 

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

Onderwerp 17.  - TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 

2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv 

op 15 juni 2021. 

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

Onderwerp 18.  - Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 28 juni 

2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest 

op 28 juni 2021. 

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

Onderwerp 19.  - Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 16 juni 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan de agenda voor de algemene vergadering van 

Psilon die doorgaat op 16 juni 2021. 

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

Onderwerp 20.  - Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 25 mei 

2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring verleent aan de agenda voor de algemene vergadering van 

Leiedal op 25 mei 2021. 

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

Onderwerp 21.  - Voordracht bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van 

Leiedal. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De raad keurt de voordracht van een kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de raad van 

bestuur van Leiedal goed. 

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

Onderwerp 22.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

 

 

 


