
AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD

 op 31 MEI 2021 

De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden digitaal te vergaderen op 
maandag 31 mei 2021 - aansluitend op de vergadering van de OCMW-raad - met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING

1. Kennisname verslagen adviesraden.
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 vzw Transfo.
3. Vaststellen jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente.
4. Goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW.
5. Afwijking op reglementen toelage erkende verenigingen.
6. Goedkeuring reglement tot toekenning van gratis Zwevegemse Bonz in het kader van zorg en 

opvoeding.
7. Goedkeuring reglement basiserkenning als Zwevegemse vereniging.
8. Verlenging opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen.
9. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, gelegen in de verkaveling 

'Dreef', zijnde Lavendelhof, Zonnebloemstraat en Paardenbloemstraat te Zwevegem, dit met het oog 
op de inlijving in het openbaar domein.

10. Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop van de loods op de site Transfo te Zwevegem door de gemeente 
aan de Intercommunale Leiedal.

11. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed, gelegen 
Stedestraat 39 te Zwevegem (thv fietsenstalling) in voordeel van de eigendom, gelegen Otegemstraat 
289 voor het ondergronds plaatsen van rioleringsbuizen.

12. Principebeslissing houdende affectatie site Transfo, zijnde overdracht van de buitenruimtes van het 
privaat domein van de gemeente naar het openbaar domein.

13. Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal 
woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem, namelijk 
doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat".

14. Goedkeuring opheffing parochie Sint-Jozef Arbeider.
15. Omslag brandweerkosten 2011-2012: standpunt inzake de nieuwe beslissing van de gouverneur van 

19 april 2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29 januari 2021.
16. Goedkeuring riolering-, wegenis- en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden langsheen de 

Oude Bellegemstraat te Zwevegem.
17. Goedkeuring overeenkomst tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van een 

elektrische deelwagen voor gemeentepersoneel en inwoners van Zwevegem in dienstjaar 2021.
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18. 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.

19. Goedkeuring opdracht en vaststelling wijze van gunnen voor het renoveren en restaureren van de 
pompenzaal op site Transfo te Zwevegem.

20. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
* Varia.

Publiek zal de livesessie kunnen volgen via: https://web-zwevegem.streamovations.be/

Te Zwevegem, 20 mei 2021

De algemeen directeur De voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en)  
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