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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 22 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

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

Onderwerp 3. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Otegemstraat nr. 180 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 2021100151 - 2021/210 voor het exploiteren van 

een slagerij gelegen Heestertplaats 21 te 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Aktename van de melding 2021091797 - 2021/209 voor het organiseren van 

optredens in Café Central, Otegemstraat 168, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021063284 voor het aanleggen van 

zwembad of zwemvijver, Spinnerijstraat 12, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021022111 - 2021/083 voor het uitbreiden 

van een woning met bureelruimte gelegen Remi Deprezstraat 32, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021040041 - 2021/93 voor het verbouwen 

en uitbreiden van alleenstaande eengezinswoning, Outrijvestraat 78, 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021065859 - 2021/138  voor het vervangen 

van ramen aan de woning gelegen Kouterstraat 1, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021072868 - 2021/158 voor het uitbreiden 

van een woning gelegen Heestertstraat 32, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2021064917 - 2021/134 voor het renoveren 

en uitbreiden van een ééngezinswoning, Kappaertstraat 45, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021068391 - 2021/159  voor het bouwen 

van een woning na de sloop van een bestaande woning, Deerlijkstraat 159, 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning OMV_2021031392 - 2021/67 voor het 

bouwen van berging aan carport met klinkers, Pontstraat 28 D, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2021049029 - 2021/126 voor bemaling voor 

rioleringswerken gelegen Vande Vennestraat, Kortrijkstraat, Bekaertstraat, 

Avelgemstraat, Deerlijkstraat, Mollenvangersstraat, Otegemstraat, 

Kwadepoelstraat, Winkelstraat, Kasteelstraat te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Afleveren omgevingsvergunning 2021063187 - 2021/127. voor een zwembad 

met warmtepomp gelegen Harelbeekstraat 162, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Afleveren omgevingsvergunning 2020169212 - 2020/490 voor het verkavelen 

van gronden gelegen Oude Bellegemstraat, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 17. - Afleveren omgevingsvergunning 2021028786 - 2021/053 voor het verkavelen 

van gronden , Gauwelstraat 55 - 57, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 18. - Goedkeuren aanvraag herstelvordering Gauwelstraat 119 te Heestert. 

BESLUIT 

 het college neemt kennis van de aanvraag voor een herstelvordering. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 2de kwartaal 2021. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 2de kwartaal van 2021. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 2de kwartaal 2021. 

BESLUIT 

 Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 2de kwartaal van 2021. 

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

Onderwerp 21. - Toekenning subsidie herbruikbare luiers. 

BESLUIT 

 Het college kent de aanvragers een subsidie toe voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

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

Onderwerp 22. - Beslissing betreffende de voorstudie ruimtelijke ontwikkeling sectorale BPA's. 

BESLUIT 

 Beslissing betreffende de voorstudie ruimtelijke ontwikkeling sectorale BPA's. Op basis van deze 

voorstudie kan het college beslissen voor welke bedrijven de ontwikkelingsmogelijkheden verder zullen 

worden uitgewerkt in het ruimtelijk uitvoeringsplan.  

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

Onderwerp 23. - Goedkeuring gunning voor de afbraak van het oud schoolgebouw te Heestert. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de gunning voor de afbraak van het oud schoolgebouw te Heestert. 

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

Onderwerp 24. - Goedkeuring van uitslag aanbesteding en vaststellen van aandeel ten laste 

van de gemeente Zwevegem betreffende gunning voor de heraanleg van de Kleine 

Brandstraat - 's Gravenstraat - Deerlijkstraat, grens Zwevegem. 
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BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de gunning van het aandeel van de gemeente voor de heraanleg 

van de Kleine Brandstraat - 's Gravenstraat - Deerlijkstraat, grens Zwevegem. 

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

Onderwerp 25. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering voor het 

uitvoeren van wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Avelgemstraat 115 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt het PV van voorlopige en definitieve oplevering goed. 

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

Onderwerp 26. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 14). 

BESLUIT 

 Het college keurt de afkoppelingssubsidies goed. 

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

Onderwerp 27. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het realiseren van veilige 

schoolomgevingen in de centrumscholen in Zwevegem en de Zwevegemstraat in 

Otegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning goed voor het realiseren van veilige schoolomgevingen in de 

centrumscholen in Zwevegem en de Zwevegemstraat in Otegem. 

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

Onderwerp 28. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd OVWF Moen op 11 juli 2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 29. - Toekennen grondvergunning 269-72. 
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BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 30. - Toekennen grondvergunning 244-83. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 31. - Gemeenschapscentrum Zwevegem: goedkeuring programmatie 2021-2022. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de programmatie  2021-2022 van het 

Gemeenschapscentrum Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 32. - Standplaatsvergunning circus Pepino van 11 juli tot en met 15 juli 2021. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring voor een standplaatsvergunning  in Moen (dorpsplein) voor circus 

Pepino van 11 juli tot en met 15 juli 2021. 

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

Onderwerp 33. - Aanvraag bijzondere toelage inrichting brug ter promotie van Labyrint 

Zennijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage voor de inrichting van de brug Labyrint Zennijs. 

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

Onderwerp 34. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein - Café De France. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 35. - Toekennen vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op openbaar 

domein - Café De Canard. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 36. - Eénmalige vaste benoemingen van personeelsleden in het gemeentelijk 

basisonderwijs met ingang van 1 juli 2021. 

BESLUIT 

 Het college benoemt de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voor vaste benoeming in het 

gemeentelijk basisonderwijs, met ingang van 1 juli 2021. 

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

Onderwerp 37. - Eénmalige vaste benoemingen van personeelsleden in de Kunstacademie met 

ingang van 1 juli 2021. 

BESLUIT 

 Het college benoemt de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voor vaste benoeming in de 

Kunstacademie, met ingang van 1 juli 2021. 

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

Onderwerp 38. - Aanstelling van een directeur basisonderwijs en een directeur buitengewoon 

onderwijs. 

BESLUIT 

 Een directeur basisonderwijs en een directeur buitengewoon onderwijs worden aangesteld. 

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

Onderwerp 39. - Goedkeuring gunning aankoop software Opvang Vlaanderen voor de 

kinderopvang. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring voor de aankoop van de software Opvang Vlaanderen voor de 

kinderopvang. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 40. - Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht busvervoer voor zwemlessen 

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

2023. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht busvervoer voor zwemlessen voor de 

basisscholen van de gemeente Zwevegem en busvervoer op afroep 2021-2023 goed.  De opdracht 

wordt gegund aan Coach Partners uit Kortrijk. 

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

Onderwerp 41. - 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. 1ste kwartaal 2020. 

BESLUIT 

 Het bezwaarschrift d.d. 3 mei 2021 omtrent de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis 

verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, aanslagjaar 2020, 

eerste kwartaal, onder kohierartikel 68, is ontvankelijk, maar wordt afgewezen als ongegrond. De 

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

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

Onderwerp 42. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2021 - 

3°deel. 

BESLUIT 

 Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van 

afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 5 

kohierartikels. 

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

Onderwerp 43. - Bestellingen. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 44. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 45. - Bijstand  van een raadsman voor de verdediging van de belangen van 

gemeente Zwevegem voor de Raad van State. 

BESLUIT 

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

de belangen van gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 46. - Kennisname van het activiteitenrapport, financieel dossier en de 

kostenverdeling 2020 inzake bemiddeling gemeentelijke administratieve sancties. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het activiteitenrapport, financieel 

dossier en de kostenverdeling 2020 inzake GAS-bemiddeling. 

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

Onderwerp 47. - Kennisname vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg. 

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

Onderwerp 48. - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 49. - 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. 

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

 

 

 


