AGENDA voor de vergadering van de GEMEENTERAAD
op 20 DECEMBER 2021
De heer voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraadsleden DIGITAAL te vergaderen op
maandag 20 december 2021 aansluitend na de vergadering van de OCMW-raad, met volgende agenda:

OPENBARE ZITTING
1.

Kennisname verslagen.

2.

Kennisname schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande de afbouw van lokale
ELIA-heffingen.

3.

Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2022.

4.

Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2022.

5.

Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2022.

6.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022.

7.

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de Politiezone Mira.

8.

Toekenning toelagen 2021 (deel 2).

9.

Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement en aanvraagformulier + naam en logo NZ-adviesraad.

10.

Goedkeuring van het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding van zwaluwnesten in
Zwevegem.

11.

Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond met
aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, door de Coöperatieve Vennootschap met een sociaal
oogmerk "Mijn Huis' aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar nut.

12.

Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis met daarin begrepen
uitrustingswerken en groenzone, gelegen in de verkaveling Marcel Vandewallestraat te Sint-Denijs, aan
de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar nut.

13.

Goedkeuring dading tot vrijwaring van de buurtweg n. 164, Saint-Cornil.

14.

Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer en
gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietspadverbinding tussen de Oude
Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).

15.

Goedkeuring nieuwe werking betreffende de keuring van de privéwaterafvoer met herbevestiging van
de samenwerking met de Watergroep.

16.

Goedkeuring takenpakket Riopact 2022 in het kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.

17.

Goedkeuring arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.

18.

Goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie.

19.

Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

Publiek zal de livesessie kunnen volgen via: https://web-zwevegem.streamovations.be/
Te Zwevegem, 10 december 2021
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