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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 8 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. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor het verkavelen van gronden 

gelegen aan de Populierenlaan 6 en Heestertstraat 6-6A, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2021051920 - 2021/108 voor het afbreken en 

heropbouwen bestaande gevel van woning gelegen Rode Kruisplein 8, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021026188 - 2021/57 voor het verbouwen 

van een woning, uitbreiden met veranda gelegen Constant Permekestraat 22, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021050435 - 2021/096 voor het wijzigen van 

de voorgevel, Kappaertstraat 24, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021045324 - 2021/88 voor het plaatsen van 

een veranda gelegen Hendrik Consciencestraat 16, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021059120 - 2021/129 voor het verbouwen 

van een woning gelegen Bellegemstraat 30, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021068627 - 2021/142 voor het plaatsen van 

een veranda aan de woning gelegen Ellestraat 77A, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021042156 - 2021/124 voor een dakuitbouw 

met dakkapel aan de woning gelegen Ellestraat 85, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021055503 - 2021/133 voor het verbouwen 

en uitbreiden van woning, Guido Gezellestraat 5, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2021012904 - 2021/29 voor het hernieuwen 

van de milieuvergunning voor de exploitatie gelegen Deerlijkstraat 162b, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021028524 - 2021/63 voor het verkavelen 

van gronden (bijstelling) gelegen Kannootdries 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2021030287 - 2021/062 voor het plaatsen 

van een zwembad, terrasoverkapping bij de woning gelegen Spichtestraat 12b, 

8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Kennisname beslissing van deputatie inzake bouwberoep tegen de beslissing 

van het college van burgemeester en schepenen houdende de vergunning tot 

functiewijziging van bestaande bedrijfswoning naar privéwoning gelegen 

Ruiffeleindestraat 19, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de beslissing van deputatie inzake bouwberoep tegen de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen houdende de vergunning tot functiewijziging van 

bestaande bedrijfswoning naar privéwoning gelegen Ruiffeleindestraat 19, 8553 Otegem. 

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

Onderwerp 15. - Aktename van de melding 2021083081 - 2021/187 voor het uitvoeren van 

stabiliteitswerken aan ééngezinswoning (regularisatie) gelegen Magnoliadreef 27, 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Aktename van de melding 2021090176 - 2021/189 voor Zomerdorp Moen 

gelegen Sportstraat 27a, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 17. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: 3de Bikersmeeting op 26 juni 

2021 op de parking aan café@TheFinish (ref. muz1095). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 18. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het renoveren van de douches in 

voetbal Otegem. 

BESLUIT 
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 Het college geeft goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het renoveren van de douches in 

voetbal Otegem. 

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

Onderwerp 19. - Vaststelling van de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de 

Truweelstraat Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de Truweelstraat Heestert goed. 

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

Onderwerp 20. - Vaststelling van de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de 

Driesstraat Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de Driesstraat Sint-Denijs goed. 

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

Onderwerp 21. - Ambtshalve schrapping 499-92. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Blokkestraat 29/0002, 8550 

Zwevegem, van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een 

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

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

Onderwerp 22. - Ambtshalve schrapping 267-83. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Populierenlaan 13, 8553 Otegem, 

van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van 

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

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

Onderwerp 23. - Ambtshalve schrapping 511-72. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Bossuitstraat 45, 8552 Moen, van 

ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van 

dit besluit zal aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 24. - Ambtshalve schrapping 589-37. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Driesstraat 51, 8554 Sint-Denijs, van 

ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van 

dit besluit zal aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 25. - Organisatie speelstraat Knotwilgenlaan te Moen vanaf 26 juli 2021 - 2 

augustus 2021. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de organisatie van een speelstraat in de Knotwilgenlaan te Moen voor de 

periode 26 juli 2021 - 2 augustus 2021. 

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

Onderwerp 26. - Goedkeuren standplaats op Ommegang Moen. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de standplaats op Ommegang Moen. 

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

Onderwerp 27. - Ontslag bij wijze van mutatie van leraar Muziek aan de Kunstacademie met 

ingang van 1 juni 2021. 

BESLUIT 

 Het college verleent de goedkeuring voor het ontslag bij wijze van mutatie van een leraar Muziek aan 

de Kunstacademie met ingang van 1 juni 2021. 

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

Onderwerp 28. - Weigering periode tewerkstellingsonderbreking arbeidsongeval. 

BESLUIT 
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 De werkgever sluit zich aan bij de beslissing van het bestuur medische expertise (Medex), medisch 

centrum Brugge, Koning Albert I – Laan 1-5/1, 8200 Brugge, in verband met de vermelde aanvaarde 

en geweigerde periodes van tewerkstellingsonderbreking.  

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

Onderwerp 29. - Aanstelling van een deskundige administratief team, een deskundige ruimte & 

omgeving en een deskundige administratief team vrije tijd na een 

bevorderingsprocedure.  

BESLUIT 

 Drie deskundigen worden aangesteld na een bevorderingsprocedure.  

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

Onderwerp 30. - Aanstelling van 2 VTE assistent wegen met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 2 VTE assistent wegen worden aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 31. - Aanstelling van een assistent logistiek met een arbeidsovereenkomst van 

bepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een assistent logistiek wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

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

Onderwerp 32. - Leveren van schoolbenodigdheden ten behoeve van de gemeentescholen te 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de opdracht tot levering van diverse schoolbenodigdheden ten 

behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem. 

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

Onderwerp 33. - Bestellingen. 

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

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

Onderwerp 34. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 35. - Kennisname inhoud Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende 

uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt. 

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

Onderwerp 36. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 37. - 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. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname lancering Clean Power for Transport subsidie call. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lancering Clean Power for Transport 

subsidie call. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 39. - Bespreking voorstel thema "Eilands" Open Monumentendag 2021. 

BESLUIT 

 Vanuit Leiedal en Designregio Kortrijk komt het voorstel om intergemeentelijk hetzelfde thema 

“Eilands” in de kijker te zetten op Open Monumentendag (12 september) en zo linken te leggen tussen 

de verschillende plekjes. Na overleg verklaart het college zich akkoord met het voorstel op voorwaarde 

dat de gemeente betrokken wordt bij de uitrol van het thema. Het gemeentebestuur wenst eveneens 

geïnformeerd te worden over de eventuele kostprijs. 

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

Onderwerp 40. - Bespreking tentoonstelling DKO "Langste Lijn" in Gemeentepunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de organisatie van de 

tentoonstelling “Langste Lijn” in het Gemeentepunt van 11 juni tot 11 september 2021. 

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT 

 Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne is afwezig van woensdag 16 tot en met zondag 20 juni 2021. 

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

tijdelijke afwezigheid vervangen door schepen Eliane Spincemaille, die tijdens deze periode instaat 

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

schepenen. 

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

 

 

 


