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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele 

Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Brecht Demeire, raadslid afwezig voor agendapunt 10.  

 

 

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

→ Raadslid Brecht Demeire vraagt om de raadsleden steeds uit te nodigen voor de 

vergaderingen van de diverse adviesraden.   

Deze vraag zal verder opgenomen worden door de algemeen directeur die feedback zal 

geven op de volgende raad. 

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

Onderwerp 2.  - Goedkeuring jaarrekening 2020 vzw Transfo. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2020 vzw Tarnsfo. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3.  - Vaststellen jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem - luik gemeente vast. 

 

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

Onderwerp 4.  - Goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW goed. 

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

Onderwerp 5.  - Afwijking op reglementen toelage erkende verenigingen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde afwijking op de reglementen toelage 

erkende verenigingen. 

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

Onderwerp 6.  - Goedkeuring reglement tot toekenning van gratis Zwevegemse Bonz in het 

kader van zorg en opvoeding. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het reglement tot toekenning van gratis Zwevegemse 

Bonz in het kader van zorg en opvoeding. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Goedkeuring reglement basiserkenning als Zwevegemse vereniging. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt het reglement met de criteria, aanvraagprocedure en gevolgen van de 

basiserkenning als Zwevegemse vereniging goed. 

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

Onderwerp 8.  - Verlenging opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen. 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 ONTHOUDING 

 De raad verleent goedkeuring aan het voorstel om de opschorting van de voorwaarden van het 

reglement bijzondere toelagen te verlengen tot 31 december 2021. 

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

Onderwerp 9.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, 

gelegen in de verkaveling 'Dreef', zijnde Lavendelhof, Zonnebloemstraat en 

Paardenbloemstraat te Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar 

domein. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, 

gelegen in de verkaveling 'Dreef', zijnde Lavendelhof, Zonnebloemstraat en Paardenbloemstraat te 

Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein. 

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

→ Raadslid Brecht Demeire is afwezig voor behandeling van agendapunt 10. 

Onderwerp 10.  - Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop van de loods op de site Transfo te 

Zwevegem door de gemeente aan de Intercommunale Leiedal. 

BESLUIT 
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Stemming EENPARIG 

 De raad keurt de ontwerpakte tot verkoop van de loods op de site Transfo te Zwevegem door de 

gemeente aan de Intercommunale Leiedal goed. 

→ Raadslid Brecht Demeire neemt opnieuw deel aan de vergadering. 

→ Aan de algemeen directeur wordt opdracht gegeven om de nodige informatie te bezorgen 

aan de raadsleden rond de uiteindelijke kostprijs van dit dossier die driemaal zoveel zou 

zijn dan de initiële raming. 

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

Onderwerp 11.  - Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van een erfdienstbaarheid op het 

onroerend goed, gelegen Stedestraat 39 te Zwevegem (thv fietsenstalling) in 

voordeel van de eigendom, gelegen Otegemstraat 289 voor het ondergronds 

plaatsen van rioleringsbuizen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad keurt het ontwerp van akte goed inzake vestiging van een erfdienstbaarheid op het onroerend 

goed, gelegen Stedestraat 39 te Zwevegem (thv fietsenstalling) in voordeel van de eigendom, gelegen 

Otegemstraat 289 voor het ondergronds plaatsen van rioleringsbuizen. 

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

Onderwerp 12.  - Principebeslissing houdende affectatie site Transfo, zijnde overdracht van de 

buitenruimtes van het privaat domein van de gemeente naar het openbaar 

domein. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de affectatie op de site Transfo, zijnde 

overdracht van de buitenruimtes van het privaat domein van de gemeente Zwevegem naar het 

openbaar domein. 

→ De raad verwijst naar de uitbreidingszone zoals voorzien in het RUP en stelt de vraag of 

dit geen probleem zal geven indien deze zone wordt opgenomen in het openbaar domein. 

Aan de algemeen directeur wordt opdracht gegeven om dit onderzoeken en de raadsleden 

op de hoogte te brengen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 13.  - Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis 

in het sociaal woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de 

Sparrenlaan te Otegem, namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat". 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

6 ONTHOUDINGEN 

 De raad verklaart zich principieel akkoord de straatnaam "Elf Novemberstraat" te geven aan de nieuw 

aan te leggen straten in het sociaal woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de 

Sparrenlaan te Otegem. 

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

Onderwerp 14.  - Goedkeuring opheffing parochie Sint-Jozef Arbeider. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad beslist een gunstig advies uit te brengen aangaande het onttrekken van de 

parochiekerk Sint-Jozef Arbeider aan de eredienst en de parochie Sint-Jozef Arbeider samen te voegen 

met de te behouden parochie Sint-Amandus te Zwevegem. 

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

Onderwerp 15.  - Omslag brandweerkosten 2011-2012: standpunt inzake de nieuwe beslissing 

van de gouverneur van 19 april 2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van 

State van 29 januari 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad neemt een standpunt in inzake het ontwerp van afrekening van de provinciegouverneur 

betreffende bijdragen brandweerkosten 2011-2012. 

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

Onderwerp 16.  - Goedkeuring riolering-, wegenis- en omgevingswerken voor het verkavelen 

van gronden langsheen de Oude Bellegemstraat te Zwevegem. 

BESLUIT 
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Stemming 18 STEMMEN VOOR 

9 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring voor uitvoering riolering-, wegenis- en omgevingswerken voor 

het verkavelen van gronden langsheen de Oude Bellegemstraat te Zwevegem. 

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

Onderwerp 17.  - Goedkeuring overeenkomst tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem 

voor de aankoop van een elektrische deelwagen voor gemeentepersoneel en 

inwoners van Zwevegem in dienstjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst voor de aankoop van een elektrische 

deelwagen. 

 

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

Onderwerp 18.  - Goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen 

in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot 

toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 

besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

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

Onderwerp 19.  - Goedkeuring opdracht en vaststelling wijze van gunnen voor het renoveren 

en restaureren van de pompenzaal op site Transfo te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht en vaststelling wijze van gunnen voor het 

renoveren en restaureren van de pompenzaal op site Transfo te Zwevegem. 

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

Onderwerp V 1. - Door een raadslid aangevraagd agendapunt - Goedkeuring 

subsidiereglement voor behoud van huiszwaluwen. 

→ De raadsleden verklaren zich unaniem akkoord om dit agendapunt te verdagen naar een 

volgende zitting. 

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

Onderwerp 20.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp * - Varia. 

 De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

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

 

 

 


