BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 9 NOVEMBER 2021
Aanwezig:

Eliane Spincemaille, dd. burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Onderwerp

Marc Doutreluingne, burgemeester.

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Vaststellen agenda gemeenteraad.

BESLUIT
Het college stelt de agenda vast voor de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Kennisname van de melding 2021167140 - 2021/358 voor een bronbemaling,
Twee Molenstraat 17, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om kennis te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021114627 - 2021/252 voor het uitbreiden
van halfopen woning, Kappaertstraat 15, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Moenshine op 13 november 2021
in zaal TAP, 8552 Moen (ref. muz1113).

BESLUIT
Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Advies Plan-MER uitvoeringsplan huishoudelijk afval & gelijkaardig
bedrijfsafval.

BESLUIT
Advies Plan-MER uitvoeringsplan huishoudelijk afval & gelijkaardig bedrijfsafval.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Goedkeuring vacante betrekkingen in de diverse ambten in het gemeentelijk
basisonderwijs.

BESLUIT
Het college keurt de vacante betrekkingen in de diverse ambten in het gemeentelijk basisonderwijs
goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuring vacante betrekkingen in de diverse ambten aan de
Kunstacademie.

BESLUIT
Het college keurt de vacante betrekkingen in de diverse ambten aan de Kunstacademie goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Kappaertsite Zwevegem - toewijzen opdracht.

BESLUIT
Kappaertsite Zwevegem - toewijzen opdracht.

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

10. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2021 - 3°
kwartaal.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten werd door het college van burgemeester
en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 51 kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Bestellingen.

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

12. - Mandaten.

BESLUIT
Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor de rechtbank van eerste aanleg - Sit Media/gemeente
Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist een raadsman aan te stellen ter verdediging van
de belangen van gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Kennisname verslagen adviesraden.

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

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

15. - 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

