BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 FEBRUARI 2022
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Stijn
Vandenhende, 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, Johan Rollez,
raadsleden;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Onderwerp

Sofie Vermeulen, raadslid.

1. - Toekenning toelagen 2022 (deel 1).

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan de lijst met vermelding van organisaties en adviesraden tot
toekenning van een toelage 2022 (deel 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in
het kader van de gegevensuitwisseling.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in
het kader van de gegevensuitwisseling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

3. - Goedkeuring ontwerpakte inzake aankoop van twee percelen grond, gelegen
Blokellestraat te Zwevegem aan het OCMW Kortrijk, alsook goedkeuring
ontwerpakte houdende pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake aankoop van twee percelen grond, gelegen
Blokellestraat te Zwevegem aan het OCMW Kortrijk, alsook goedkeuring ontwerpakte houdende
pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Voorlopige vaststelling rooilijnplan betreffende voorstel tot opheffing en
verplaatsing van een gedeelte van de voetweg nr. 58 te Moen en de opheffing van
een gedeelte van de voetweg nr. 70 te Moen.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het rooilijnplan in functie van de opheffing en verplaatsing
van een gedeelte van de voetweg nr. 58 te Moen en de opheffing van een gedeelte van de voetweg
nr. 70 te Moen.

⇨

Staande de zitting wordt voorgesteld om de beslissing aan te passen.
De berekening van waardevermeerdering of waardevermindering is niet van toepassing in
dit dossier (conform artikel 28 § 2 alinea 3 en 4 van het gemeentewegendecreet).
De formulering in de ontwerpbeslissing dat er afstand gedaan wordt van de
waardevermeerdering is eigenlijk verkeerd en dient geschrapt te worden.
Er kan immers geen afstand gedaan worden van een waardevermeerdering wanneer deze
onbestaande is dan wel niet van toepassing is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Schenking archeologisch ensemble uit Stedestraat Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad aanvaardt definitief de schenking van het archeologisch ensemble gevonden in de
Stedestraat te Zwevegem en keurt de schenkingsovereenkomst tussen de huidige eigenaar en de
gemeente goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

6. - Goedkeuring reglement voor de aanleg van geveltuintjes in Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het reglement voor de aanleg van geveltuintjes in
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het aanstellen van een
ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de restauratiedossiers 2023
meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

25 STEMMEN VOOR
1 ONTHOUDING

De raad verleent goedkeuring aan de goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het
aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de restauratiedossiers 2023
meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor de heraanleg van het
binnengebied Bekaertstraat, parking begraafplaats en schietstand in Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht met bepaling gunningswijze voor de
heraanleg van het binnengebied Bekaertstraat, parking begraafplaats en schietstand in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor de aanleg van een
bikepark te Sint-Denijs.

BESLUIT
Stemming

18 STEMMEN VOOR
8 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht en bepaling gunningswijze voor de aanleg
van een bikepark te Sint-Denijs.

⇨

Motivatie stemgedrag fractie N-VA, Groen en Zwevegem Vooruit:
er is geen transparantie over de raming van de opdracht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie I (politie, brandweer,
personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking),
commissie II (klimaat, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu,
natuur, patrimonium en mobiliteit) en commissie III (cultuur, sport, jeugd,
onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking).

BESLUIT
Stemming

25 STEMMEN VOOR
1 ONTHOUDING

De raad duidt gemeenteraadslid Stijn Vandenhende aan als lid van commissie I (politie, brandweer,
personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking), commissie II
(klimaat, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit) en
commissie III (cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Voordracht van een raadslid als plaatsvervanger in de algemene vergadering
van IMOG.

BESLUIT
Stemming

25 STEMMEN VOOR
1 ONTHOUDING

De raad keurt de voordracht goed van raadslid Stijn Vandenhende als plaatsvervanger in de algemene
vergadering van IMOG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Voordracht van een raadslid als plaatsvervanger in de algemene vergadering
van Gaselwest.

BESLUIT
Stemming

24 STEMMEN VOOR
2 ONTHOUDINGEN

De raad keurt de voordracht goed van raadslid Stijn Vandenhende als plaatsvervanger in de algemene
vergadering van Gaselwest.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

