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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 11 MEI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur. 

 

 

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden CBS. 

BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne is afwezig van maandag 10 tot en met maandag 17 mei 2021.  

Conform artikel 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur wordt dhr. burgemeester gedurende zijn 

tijdelijke afwezigheid vervangen door schepen Isabelle Degezelle, die tijdens deze periode instaat voor 

de ondertekening van de briefwisseling en de notulen van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

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

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep voor het verkavelen 

van grond, Helkijnstraat (achter 108), 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie van de 

provincie West-Vlaanderen, inzake het bouwberoep tegen de beslissing van het college van 
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burgemeester en schepenen van Zwevegem, met betrekking tot de omgevingsaanvraag voor het adres 

Helkijnstraat (achter 108), 8554 Sint-Denijs voor het verkavelen van grond. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2021078319 - 2021/164 voor een autocross op 29 

augustus 2021 gelegen Tontestraat 6, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2021078628 - 2021/163 voor de muziekactiviteit 'EK 

Zomerbar@Sparta' van vrijdag 11 juni 2021 tot en met zondag 11 juli 2021 ter 

hoogte van het voetbalterrein Sparta Heestert, Pontstraat 32a, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Verlenen omgevingsvergunning 2021004831 - 2021/012 op proef voor een 

schrijnwerkerij gelegen Vaartstraat 4, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren op proef. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021038958 - 2021/084 voor het verbouwen 

van een woning gelegen Sint-Denijsplaats 30, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021012046 - 2021/081 voor een 

functiewijziging van wonen naar een praktijkruimte gelegen Zwevegemstraat 17, 

8553 Otegem. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021029576 - 2021/59 voor het bouwen van 

een tuinhuis gelegen Heestertstraat 1C, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021028591 - 2021/65 voor het bouwen van 

een veranda, Pontstraat 28B, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021012774 - 2021/035 voor het plaatsen 

en exploiteren van een distriubutiecabine nr. 30025359 gelegen De Klijte, 8552 

Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2021013000 - 2021/45 voor het plaatsen van 

een bijgebouw voor voedingsautomaten + plaatsen van publiciteitsinrichting 

gelegen Gauwelstraat, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021029167 - 2021/090 voor het bouwen 

van een vrijstaande ééngezinswoning met inpandige garage en het rooien van 8 

bomen, Dahliadreef 8550 Zwevegem.  

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020027180 - 2021/512 voor het bouwen 

van een paviljoen en een carport, Kortrijkstraat 210, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 14. - Afsprakennota Leiedal: ondersteuning dienst woon- en leefomgeving. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend aan de tijdelijke ondersteuning door Leiedal voor het schrijven van 

omgevingsvergunningen. 

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

Onderwerp 15. - Externe ondersteuning dienst woon- en leefomgeving. 

BESLUIT 

 Goedkeuring wordt verleend aan de tijdelijke aanstelling van een externe medewerker als deskundige, 

voor 2 dagen per week, gedurende 6 maanden, in kader van de ondersteuning van de dienst woon- en 

leefomgeving i.f.v. het vertrek van de GOA begin 2021. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring gunning voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de 

gemeenteschool te Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de gunning voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de 

gemeenteschool te Sint-Denijs. 

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

Onderwerp 17. - Vaststelling van de opdracht uitbreiding waterleidingnet Otegemstraat 

Zwevegem. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de opdracht voor de uitbreiding van het waterleidingnet in de Otegemstraat te 

Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 18. - Vaststelling van de opdracht vernieuwing waterleidingnet Koutermanstraat 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de vernieuwing van het waterleidingnet in de Koutermanstraat te 

Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 19. - Ambtshalve inschrijving 585-86. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene van ambtswege in te schrijven in Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein: Funkafee. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 21. - Toekenning vergunning voor opening van een drankslijterij en het schenken 

van gegiste en/of sterke dranken. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen kent de vergunning "Opening van een drankslijterij en het 

schenken van gegiste en/of sterke dranken" toe. 

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

Onderwerp 22. - Modaliteiten zomerbon. 

BESLUIT 
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 Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitvoeringsmodaliteiten voor de Zomerbon goed. 

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

Onderwerp 23. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de 

overheidsopdracht busvervoer voor zwemlessen voor de basisscholen van de 

gemeente Zwevegem en busvervoer op afroep 2021-2023 met goedkeuring lijst 

van aan te schrijven dienstverleners. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht met bepaling van gunningswijze voor de overheidsopdracht busvervoer 

voor zwemlessen voor de basisscholen van de gemeente Zwevegem en busvervoer op afroep 2021-

2023 en tevens de lijst van aan te schrijven dienstverleners goed. 

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

Onderwerp 25. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2021 - 

1° kwartaal. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en van gelijkgestelde producten - Aanslagjaar 2021 - 1° kwartaal goed. 

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

Onderwerp 26. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 27. - Mandaten. 

BESLUIT 
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 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 28. - Omslag brandweerkosten: kennisname van de arresten van Raad van State 

nr. 249.641 van 29 januari 2021 en nr. 250.415 van 27 april 2021, en advies 

standpunt i.v.m. besluit van de gouverneur van 19 april 2021 betreffende de 

berekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 

2012. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad van State nr. 

249.641 van 29 januari 2021  en van het arrest van de Raad van State nr. 250.415 van 27 april 2021 

en is van standpunt dat het besluit van de gouverneur van 19 april 2021 onwettig is en zonder nuttig 

voorwerp, en adviseert de gemeenteraad in die zin te oordelen. 

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

Onderwerp 29. - Kennisname complex project KBK: ontwerpadvies Omgeving. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het complex project KBK: ontwerpadvies Omgeving. 

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

Onderwerp 30. - Kennisname VMM rapportering gemeentelijke sanering. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het schrijven van de VMM betreft de rapportering gemeentelijke 

sanering. 

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

Onderwerp 31. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 32. - 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. 

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

 

 

 


