BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 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, Sofie Vermeulen,
Johan Rollez, raadsleden;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

→

Eliane Spincemaille, schepen.

De voorzitter van de gemeenteraad meldt bij aanvang van de zitting dat een punt bij
hoogdringendheid werd toegevoegd aan de agenda, namelijk ‘Kennisname en
bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20 januari 2022 tot tijdelijk sluiten
van de gemeentescholen vestigingen Kouter, Groene Kouter en ’t Winckeling vanaf
vrijdag 21 januari 2022 tot en met vrijdag 28 januari 2022 en tot tijdelijk sluiten van de
vestiging De Klim Op vanaf maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022’.
De raad verklaart zich eenparig akkoord om dit punt te behandelen onder agendapunt H1.

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

1. - Aanstelling en eedaflegging van een raadslid.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Stijn Vandenhende legt de eed af als raadslid en wordt aangesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Waarborg lening ten behoeve van de Intercommunale Leiedal betreffende
kredietaanvraag ter financiering van verwerving in Zwevegem.

BESLUIT

Stemming

17 STEMMEN VOOR
9 STEMMEN TEGEN

De gemeenteraad verleent goedkeuring tot waarborg lening ten behoeve van de Intercommunale
Leiedal betreffende kredietaanvraag ter financiering van verwerving in Zwevegem.
→

Motivering stemgedrag N-VA:
de fractie N-VA heeft in september 2019 tegen het RUP gestemd, dit agendapunt is nu een
stuk in uitvoering van dit RUP, vandaar dat de fractie opnieuw tegenstemt.
Motivering stemgedrag Groen en Zwevegem Vooruit:
beide fracties sluiten zich aan bij de hiervoor geformuleerde motivering van de fractie NVA.

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

3. - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en
groenzones, gelegen in de verkaveling Keibeekstraat te Zwevegem, dit om reden
van algemeen nut.

BESLUIT
Stemming

17 STEMMEN VOOR
1 STEM TEGEN
8 ONTHOUDINGEN

De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en
groenzones, gelegen in de verkaveling Keibeekstraat te Zwevegem, dit om reden van algemeen nut.
→

Motivering stemgedrag fracties N-VA en Groen:
beide fracties wensen zich te onthouden omdat er geen totaaloplossing is voor de
percelen die in gebruik zijn van de aangelanden en die nu overgedragen worden.

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

4. - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de tussenkomst voor
bouwadvies door Acasus.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed betreffende de tussenkomst voor
bouwadvies door Acasus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Goedkeuring opdracht en bepaling gunningswijze voor de aanleg van een
bikepark te Sint-Denijs.

→

Tijdens behandeling van agendapunt 5 wordt de zitting geschorst voor 5 minuten.
Daarna wordt de zitting opnieuw geopend. Schepen Raf Deprez stelt voor om de
behandeling van het dossier 'Goedkeuring opdracht en bepaling gunningswijze voor de
aanleg van een bikepark te Sint-Denijs' met één maand te verdagen en ondertussen het
advies van de sportraad op te vragen.
De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel.

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

6. - Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van
een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud
aan wegen en herinrichting publieke ruimte in Zwevegem 2022 en 2023.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht met bepaling gunningwijze voor het
aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan
wegen en herinrichting publieke ruimte in Zwevegem 2022 en 2023.
→

De raad verklaart zich eenparig akkoord om de titel en artikel 1 van het beslissend
gedeelte als volgt aan te passen:
'Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen...' i.p.v. 'Goedkeuring
princiepsbeslissing ...'.

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

7. - Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

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

H1. – Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20
januari 2022 tot tijdelijk sluiten van de gemeentescholen vestigingen Kouter,
Groene Kouter en ’t Winckeling vanaf vrijdag 21 januari 2022 tot en met vrijdag
28 januari 2022 en tot tijdelijk sluiten van de vestiging De Klim Op vanaf maandag
24 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad neemt kennis en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 20 januari 2022 tot tijdelijk
sluiten van de gemeentescholen vestigingen Kouter, Groene Kouter en ’t Winckeling vanaf vrijdag 21
januari 2022 tot en met vrijdag 28 januari 2022 en tot tijdelijk sluiten van de vestiging De Klim Op
vanaf maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022.

