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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 1 JUNI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Isabelle Degezelle, schepen afwezig voor agendapunt 16 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2020088044 - 20208/484 voor het 

wijzigingsverzoek van de aanvraag omgevingsvergunning gelegen Vierkeerstraat 

166, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college verleent een gunstig advies. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2021002627 - 2021022 voor het uitbreiden 

van de vergunde inrichting, bouwen betonwand, uitbreiden betonverharding, 

uitbreiden wadi, gelegen Moenhage 17, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020162755 - 2020/515 voor het afbreken 

oude bergplaats, herbouwen bergplaats, hernieuwen IIOA gelegen De Klijte 47, 

8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021009213 - 2021/103 voor het slopen van 

een schoolgebouw gelegen Vierkeerstraat 26, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

Hoge Weg 2, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

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

Onderwerp 7. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het leveren plaatsen van een lift 

keuken machinezaal-fuifzaal op de site Transfo te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de opdracht en gunning voor 

het leveren plaatsen van een lift keuken machinezaal-fuifzaal op de site Transfo te Zwevegem. 

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

Onderwerp 8. - Goedkeuren inbrengovereenkomst dienstwagen via Coopstroom autodelen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de inbrengovereenkomst met Coopstroom goed betreffende de dienstwagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Toekennen grondvergunning 170-34. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 10. - Toekennen grondvergunning 265-64. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 11. - Toekennen grondvergunning 168-74. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 12. - Toekennen grondvergunning 281-80. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuring voorstel gratis ter beschikking stellen van feestmateriaal 

gemeentebestuur t.v.v. verenigingen en feestcomités in 2021. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het voorstel om in 2021 gratis 

feestmateriaal van het gemeentebestuur ter beschikking te stellen van verenigingen en feestocmités. 

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

Onderwerp 14. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 
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 Het college beslist een wekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“Decoratie & onderhoudsproducten”.  

 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring vernietiging van delen in het archief op basis van de officiële 

selectielijsten. 

BESLUIT 

 Het college beslist dat de vernietiging in het archief op basis van de officiële selectielijsten kan worden 

doorgevoerd. 

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

→ Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur is schepen Isabelle Degezelle afwezig 

voor agendapunt 16. 

Onderwerp 16. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature beleidsmedewerker strategisch 

team.  

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature beleidsmedewerker strategisch team wordt afgesloten. 

→ Schepen Isabelle Degezelle is opnieuw aanwezig na behandeling van agendapunt 16. 

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

Onderwerp 17. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 18. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020. 

Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van ABD-Advocaten namens 

Sitmedia SA. 4de kwartaal 2020 

BESLUIT 

 Het is ontvankelijk maar wordt afgewezen als ongegrond. 

De belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden. 

 

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

Onderwerp 20. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Sit Media/gemeente 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

de belangen van gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 21. - 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. 

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

 

 

 


