
  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 juni 2021 

 

 

 
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 15 JUNI 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 adres Pontstraat 93 en advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep tegen beslissing met betrekking tot de omgevingsaanvraag 

voor het adres Pontstraat 93 en advies aan provincie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021027440 - 2021/052 voor het bouwen van 

een tuinberging, Twee Molenstraat 25, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021067380 - 2021/136 voor het wijzigen van 

2 appartementen naar 1 penthouse van een appartementsgebouw, Albertstraat 10-

12, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020146302 - 2021/130 voor het uitbreiden 

van bestaande ééngezinswoning gelegen Ellestraat 251, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Opname in het vergunningenregister van de woning gelegen Dalestraat 23, 

8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 De woning wordt opgenomen in het vergunningsregister als zijnde vergund geacht, minstens op basis 

van artikel 4.2.14 §1 en §2 en artikel 5.1.3 §1 VCRO. 

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

Onderwerp 8. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Ride for Dylan op 10 juli 2021 in 

en buiten Malpertus, Gauwelstraat te Heestert (ref. muz1080). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 18 juni 2021 

 

Onderwerp 9. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Voltage Festival op 7 en 8 

augustus 2021 in en om de Transfosite (ref. muz1081). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 10. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Caféracertreffen op 12 september 

2021 op de parking aan café The Finish, Otegemstraat 114b, 8550 Zwevegem (ref. 

muz1082). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 11. - Aanvraag bijzondere toelage organisatie Transfo Zomert 2021 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage voor de organisatie van Transfo Zomert 2021 goed. 

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

Onderwerp 12. - Vacant verklaren van de functie deskundige IT. 

BESLUIT 

 De functie deskundige IT wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 13. - Vaststellen selectiecommissie voor de vacature deskundige IT. 

BESLUIT 

 De selectiecommissie voor de vacature deskundige IT wordt vastgesteld. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige milieu, natuur & 

klimaat. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige milieu, natuur & klimaat wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 15. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in 

het register leegstand - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen opgenomen 

in het leegstandsregister werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard. 

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

Onderwerp 16. - Gemeentelijke belasting bak-, braad- of frituuruitbatingen - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de bak-, braad- of frituuruitbatingen 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

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

Onderwerp 17. - Gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021. Beslissing 

nopens ingediend bezwaarschrift. 

BESLUIT 

 Het bezwaar, omtrent belasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2021, is ontvankelijk en gegrond op 

basis van een administratieve fout die gemaakt werd bij de opmaak van het belastingkohier op 2 

maart 2021. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van de niet-verschuldigde belasting. Er 

wordt een nieuw kohier opgemaakt op naam van de correcte belastingplichtige voor het bedrag van de 

verschuldigde belasting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 18. - Gemeentelijke belasting tweede verblijven - Aanslagjaar 2021 - deel 2 - 

Autobedrijf Caluwier bvba. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven werd door het college 

van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

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

Onderwerp 19. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 20. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 21. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Hellebuyck/gemeente 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist een raadsman aan te stellen ter verdediging van 

de belangen van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 22. - Beslissing over te gaan tot bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring van de 

buurtweg 164: last tot herstel onder dwangsom. 

BESLUIT 

 Het college beslist over te gaan tot het instellen van bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring van een 

buurtweg. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 23. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 24. - 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. 

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

 

 

 


