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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 18 MEI 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. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het bouwen van een bijgebouw en schuifpoort op het 

adres Zwevegemstraat 35, 8553 Otegem en advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2021046468 - 2021/165 voor een 

onderhoudswerkplaats gelegen Esserstraat 16, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021045464 - 2021/89 voor het plaatsen van 

een afdak gelegen Kooigemwegel 1, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021034522 - 2021/82 voor het verbouwen 

en uitbreiden van woning gelegen Kasteelstraat 7, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021014149 - 2021/075 voor het slopen van 

een deel van de bedrijfsgebouwen gelegen Bekaertstraat 4-8 - Harelbeekstraat 72, 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Weigering omgevingsvergunning 2021024174 - 2021/47 voor het plaatsen van 

een foodtruck gelegen Helkijnstraat 79, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Weigeren omgevingsvergunning 2021019795 - 2021/076 voor de afbraak van 

een woning en bouwen van een beroepsruimte met garage en studio, Sint-

Annastraat 26, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 10. - Advies GRUP K-R8. 

BESLUIT 

 Het college geeft een positief advies. 

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

Onderwerp 11. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 12. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 13. - Vacant verklaren van de functie deskundige milieu, natuur & klimaat met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 De functie deskundige milieu, natuur & klimaat wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde 

duur. 

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

Onderwerp 14. - Vaststellen van de selectiecommissie voor de vacature deskundige milieu, 

natuur & klimaat. 
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BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige milieu, natuur & klimaat wordt vastgesteld. 

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

Onderwerp 15. - Regularisatie besluit uitbreiding prestatievolume van een medewerker 

bibliotheek.  

BESLUIT 

 Het besluit tot uitbreiding prestatievolume van medewerker bibliotheek wordt geregulariseerd.  

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

Onderwerp 16. - Ontslag van een technisch beambte schoonmaak aangesteld met een 

arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  

BESLUIT 

 Het college verleent ontslag aan een technisch beambte schoonmaak met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 17. - Kennisname jaarverslag Nette regio Zwevegem - 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het jaarverslag Nette Regio Zwevegem - 2020. 

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

Onderwerp 18. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 19. - 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. 


