BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 19 OKTOBER 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 zitting.

BESLUIT
Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting 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. - Kennisname beroep tegen beslissing provincie met betrekking tot de
omgevingsaanvraag voor het adres Jolainstraat 44 en advies aan de GOVC.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het beroep tegen beslissing provincie met betrekking tot de
omgevingsaanvraag voor het adres Jolainstraat 44 en advies aan de GOVC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021138458 - 2021/295 voor het verbouwen
van een woning en bijgebouw, Acacialaan 42, 8550 Zwevegem.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021109396 - 2021/233 voor het uitbreiden
van de woning, Feys Hoevestraat 10, 850 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021130557 - 2021/280 voor het slopen van
bestaande garage en bouwen nieuwe rijwoning, Herembodegemstraat 55, 8552
Moen.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021134927 - 2021/287 voor het aanleggen
van terras + oprit, Kapellestraat 29, 8552 Moen.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021127259 - 2021/277 voor een
functiewijziging, verbouwen en uitbreiden van een woning/handelspand,
Otegemstraat 60, 8550 Zwevegem.

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

Onderwerp

9. - Toekenning subsidie herbruikbare luiers.

BESLUIT
Het college kent de aanvragers een subsidie toe voor het gebruik van herbruikbare luiers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het vernieuwen van het
sanitair in de Kouterschool te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het vernieuwen van het sanitair in de Kouterschool
te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuring gunning voor het uitvoeren van wegen - en rioleringswerken ter
realisatie van project doortocht Kortrijkstraat fase 1 tussen kerk en Bekaertstraat
en Avelgemstraat tussen Kortrijkstraat en Leopoldstraat, in kader van het tweede
deelprogramma 2020 van de VMM, inclusief vastlegging financiering van de
studieopdracht in aansluiting met het Riopact takenpakket.

BESLUIT
Het college keurt de gunning van doortocht Kortrijkstraat fase 1 goed, inclusief de financiering van de
studieopdracht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Toekennen grondvergunning 374-47.

BESLUIT
Het college kent de grondvergunning toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Ambtshalve schrapping 085-24.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Otegemstraat 98/B001, 8550
Zwevegem van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een
melding van dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.

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

14. - Ambtshalve schrapping 271-72.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Bossuitstraat 51, 8552 Moen van
ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit
besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Ambtshalve schrapping 025-60.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Otegemstraat 284, 8550 Zwevegem
van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van
dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Aanvraag uitzondering sluitingsuur oudejaarsfuif Countdown - fuifzaal Transfo
op 31 december 2021.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de uitzondering op het sluitingsuur van de oudejaarsfuif Countdown fuifzaal Transfo op 31 december 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aanvraag bijzondere toelage Kerstconcert Otegem van 'Otegemse
verenigingen voor het goede doel' op 19 december 2021.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 2.000,00 euro toe te kennen aan 'Otegemse
verenigingen voor het goede doel' voor de organisatie van kerstconcert Otegem op 19 december 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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

BESLUIT

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

19. - Regularisatie besluit college van burgemeester en schepenen van 21
september 2021 betreffende de aanstelling van technisch assistenten kinderopvang
voor het schooljaar 2021-2022.

BESLUIT
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2021 betreffende de
aanstelling van technisch assistenten kinderopvang voor het schooljaar 2021-2022 wordt
geregulariseerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Goedkeuring gunning software betalingsplatform Recreatex.

BESLUIT
Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht software betalingsplatform Recreatex goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Goedkeuring gunning aankoop software Luware voor Teams voor onthaal
telefoonnummers.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring voor de aankoop software Luware voor Teams voor onthaal
telefoonnummers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Goedkeuring gunning tot het leveren van speeltoestellen 2021 ten behoeve
van gemeentebestuur Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de gunning van de overheidsopdracht ot het leveren van speeltoestellen 2021 ten
behoeve van gemeentebestuur Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

23. - Bestellingen.

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

24. - Mandaten.

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

25. - Regeling werkzaamheden college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT
Dhr. burgemeester Marc Doutreluingne, zal afwezig zijn van donderdag 28 oktober 2021 tot en met
vrijdag 12 november 2021. Hij wordt vervangen door eerste schepen Eliane Spincemaille.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de week van 1 november geen zitting te
organiseren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Kennisname toekenning toelagen sociale organisaties 2021.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de uitbetaling toelagen sociale organisaties voor het dienstjaar 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Kennisname gunning collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de gunning door de Federale Pensioendienst van de collectieve
hospitalisatieverzekering 2022-2025.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Kennisname sluiting openbaar onderzoek betreffende straatnaamgeving aan
de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal woonproject van de CVBA 'Eigen
Haard', gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te
Otegem, namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat' (deel 1 en deel 2
met aftakkingen)" te Otegem.

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek
betreffende straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal woonproject van de
CVBA 'Eigen Haard', gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem,
namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat (deel 1 en deel 2 met aftakkingen)" te Otegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

29. - 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Kennisname visienota: beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming
van parochiekerken in Vlaanderen

BESLUIT
De Vlaamse minister van binnenlands bestuur, bestuurszaken, inburgering en gelijke kansen, en de
Vlaamse minister van financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed hebben samen een nieuwe
visienota uitgeschreven betreffende beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van
parochiekerken in Vlaanderen .
Deze visienota zal worden voorgelegd aan het Vlaams parlement. De nodige (regelgevende)
initiatieven voor de uitvoering van deze visienota worden in het najaar 2021 opgestart.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

