BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 16 NOVEMBER 2021
Aanwezig:

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

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zittingen.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de zittingen van 26 oktober en 9 november goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Nazicht agenda gemeenteraad.

BESLUIT
De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt
per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de
voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Opname in het vergunningenregister van de woning gelegen in de Paepestraat
3, 8551 Heestert.

BESLUIT
De woning wordt opgenomen in het vergunningenregister als zijnde vergund geacht, minstens op basis
van artikel 4.2.14 §1 en §2 en artikel 5.1.3 §1 VCRO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021111208 - 2021/240 voor het bouwen van
een veranda, Kortrijkstraat 82, 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021143898 - 2021/307 voor het verbouwen
van een woning, Gauwelstraat 9, 8551 Heestert.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021130744 - 2021/282 voor het verkavelen
van gronden, Bossuitstraat 52 - 8552 Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021122447 - 2021/267 voor het bouwen van
een hybride bedrijvencampus met loodsen, kantoren en ondersteunende functies,
gelegen tussen de Bekaertstraat en Harelbeekstraat, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021139193 - 2021/304 voor het
regulariseren uitbouw achteraan de woning, Pontstraat 26, 8551 Heestert.

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

Onderwerp

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021142868 - 2021/308 voor het verbouwen
van een woning, Kannootdries 32, 8554 Sint-Denijs.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021114317 - 2021/256 voor het bouwen
van een woning met zwembad en poolhouse na afbraak bestaande woning,
Kwadepoelstraat 60, 8550 Zwevegem.

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

11. - Weigeren omgevingsvergunning 2021123520 - 2021/266 voor het plaatsen
van een pipowagen, Zwedenlaan 6, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Herteloze 100 op 18 december
2021 in open lucht aan café Hert en Ziel, Ter Moude 9, 8552 Moen (ref. muz1115).

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

13. - Goedkeuring voor de verrekening van de rioleringswerken op de site Transfo
te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring voor de verrekening van de rioleringswerken op de site Transfo te Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

14. - Goedkeuring gunning voor de afkoppelingswerken riolering voetbal
Zwevegem Sport te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring gunning voor de afkoppelingswerken riolering voetbal Zwevegem Sport te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring gunning voor het afwerken van de keuken voor exploitatie op
site Transfo te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring gunning voor het afwerken van de keuken voor exploitatie op site Transfo te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het uitvoeren van
wegenis - en rioleringswerken in verkaveling Otegemstraat - project Kanaal in
Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt het PV van voorlopige oplevering goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuring afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem
eind 2021 - begin 2022.

BESLUIT
Het college keurt de afsprakennota voor sneeuw- en ijzelbestrijding in Zwevegem eind 2021 - begin
2022 goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuren politieverordening Banhoutbos cyclocross op 12 december 2021.

BESLUIT
Het college keurt de politieverordening goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

19. - Vaststelling van de opdracht voor het uitbreiden van het waterleidingnet ten
behoeve van verkavelaar Wim Beyaert en vernieuwing van het waterleidingnet ten
behoeve van De Watergroep in de Oude Bellegemstraat te Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 396-77.

BESLUIT
Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Aanvraag bijzondere toelage organisatie plechtigheid op 15 augustus 2021 organisatie NSB Moen.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 1.500,00 euro toe te kennen aan NSB GrootZwevegem-Moen, voor de inrichting van de plechtigheid ter herdenking van 75 jaar bevrijding van de
naziconcentratiekampen op 15 augustus 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Toekennen van een bijzondere toelage t.v.v. Warmste Week 2021 in
organisatie van het Woonzorgcentrum Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt principieel de aanvraag tot het verkrijgen van de bijzondere toelage van 750,00 euro
t.v.v. Warmste Week 2021 in organisatie van het Woonzorgcentrum Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature beleidsmedewerker data &
financiën.

BESLUIT
De kandidatenlijst voor de vacature beleidsmedewerker data & financiën wordt afgesloten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

24. - Aanstelling van een technisch assistent kinderopvang voor het schooljaar
2021-2022.

BESLUIT
Een technisch assistent kinderopvang wordt aangesteld voor het schooljaar 2021-2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Toekennen verlenging vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op
openbaar domein: De Stokerie.

BESLUIT
Het college kent een verlenning van de vergunning toe voor het plaatsen van een horecaterras op
openbaar domein.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Bestellingen.

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

27. - Mandaten.

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

28. - Toekenning toelagen i.k.v. reglement officiële plechtigheden - 2021/1.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring tot toekenning van toelagen i.k.v.
reglement officiële plechtigheden - 2021/1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

29. - Kennisname verslag Woonwijs.

Het college neemt kennis van het verslag van Woonwijs van 14 oktober 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname verslag verkeerscommissie van 28 oktober 2021.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 28 oktober 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Kennisname toelagen sport 2021.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitbetaling toelagen aan
sportverenigingen voor het dienstjaar 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand oktober.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bespreking boekenverkoop bibliotheek van 20 november 2021 tot 11
december 2021.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het voorstel van organisatie
van een boekenverkoop in de bibliotheek van 20 november tot 11 december 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Bespreking aanvraag verkoopsactie zonder commercieel doel Vlaams Belang.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Vlaams Belang om een standplaats
in te nemen op de markt op dinsdag 23 november 2021 voor de verkoop van soep ten voordele van
een armoedevereniging.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

35. - Bespreking aanvraag verkoopsactie zonder commercieel doel Jongerenzorg.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Jongerenzorg om een standplaats
in te nemen op de markt op dinsdag 30 november 2021 voor de verkoop van hun eigen bier "Stravvn
Dries", pralines en paté ten voordele van hun bouwproject.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Bespreking actie energiesnoeiers op wekelijkse markt.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de Energiesnoeiers om op 7
december 2021 een standplaats in te nemen op de wekelijkse markt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Bespreking standplaats Gents Gebak Pauwels.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan heer Olivier D'Hantschotter (Gents
Gebak Pauwels) voor inname van een standplaats op openbaar domein (T. Toyeplein - langs de kerk),
iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond (van 14.30 uur tot 20 uur) vanaf vrijdag 19 november 2021
tot en met 9 januari 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Bespreking oldtimer brandweerwagen Fargo Zwevegem.

BESLUIT
Het college is principieel akkoord op voorwaarde dat er geen kosten gekoppeld zijn voor de gemeente
aan deze volledige operatie en op voorwaarde dat de wagen gratis ter beschikking gesteld wordt voor
evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

