BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 5 OKTOBER 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Elke De Ridder, dd. algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Onderwerp

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur.

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

2. - Intrekken beslissing van 21 september 2021 inzake afleveren
omgevingsvergunning 2021062167 - 2021/146 voor het het bouwen van een
showroom en werkplaats na sloop, Avelgemstraat 190, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de beslissing van 21 september 20214 inzake
afleveren omgevingsvergunning 2020061725 - 2021/99 2021062167 - 2021/146 voor het bouwen van
een showroom en werkplaats na sloop, Avelgemstraat 190, 8550 Zwevegem, in te trekken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Regularisatie omgevingsvergunning 2021062167 - 2021/146 voor het bouwen
van een showroom en werkplaats na sloop, Avelgemstraat 190, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college beslist om de voorwaarden van de omgevingsvergunning te regulariseren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

4. - Afleveren omgevingsvergunning 2021065846 - 2021/222 voor het uitbreiden
van een ééngezinswoning, Olieberg 48, 8552 Moen.

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

5. - Afleveren omgevingsvergunning 2021084001 - 2021/225 voor het bouwen van
een ééngezinswoning, Mgr. Callewaertlaan 20, 8550 Zwevegem.

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

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021133764 - 2021/284 voor het bouwen van
een woning met een zwembad, Kreupelstraat 1, 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021121370 - 2021/255 voor het aanleggen
van een zwembad, Oude Bellegemstraat 5, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021098230 - 2021/264 voor het bouwen van
een loods gelegen Moenkouterstraat, 8552 Moen.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021101370 - 2021/219 voor het verkavelen
van gronden, Otegemstraat, 8550 Zwevegem.

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

10. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor de aanleg van
een fietssnelweg langs het Guldenspoorpad door site Leanderhof in de
Deerlijkstraat - Otegemstraat in Zwevegem.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de aanleg van
een fietssnelweg langs het Guldenspoorpad door site Leanderhof in de Deerlijkstraat - Otegemstraat in
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuren politieverordening doortocht wielerwedstrijd GP Tombroek
Koerse op 23 oktober 2021.

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

12. - Definitieve ambtsneerlegging van een clusterverantwoordelijke staf
aangesteld in statutair verband.

BESLUIT
De definitieve ambtsneerlegging van een statutair personeelslid wordt goedgekeurd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - aanslagjaar 2021. Beslissing nopens ingediend
bezwaarschrift.

BESLUIT
Het bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van de niet
verschuldigde belasting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

14. - Gemeentelijke belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in
het register leegstand - aanslagjaar 2021. Beslissing regularisatie.

BESLUIT
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van de niet verschuldigde belasting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Bestellingen.

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

16. - Mandaten.

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

17. - Leveren van boeken en audiovisuele materialen 2022-2023 ten behoeve van
de bibliotheek te Zwevegem - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van
gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren van boeken en audiovisuele materialen
2022-2023 ten behoeve van de bibliotheek te Zwevegem met een totale raming van 129.000,00 euro
btw inclusief. Deze opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure
zonderbekendmaking bij aanvang van de procedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring uitbreiding huurovereenkomst waterfonteinen ten behoeve van
de gemeentelijke diensten voor de periode 2019-2023.

BESLUIT
Voorstel tot uitbreiding huurovereenkomst waterfonteinen met drie waterfonteinen ten behoeve van de
containerklassen kunstacademie te Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

19. - Afsluiten van een huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen, printers
en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW Zwevegem - Gunning opdracht.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de gunning tot het afsluiten van een huurovereenkomst voor
multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. De
opdracht wordt via het raamcontract van Creat/Farys gegund aan NV Ricoh. Het contract vangt aan
op 1 januari 2022 voor een periode van 5 jaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Kennisname verslag dagelijks bestuur woonwijs.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van Woonwijs van 21.09.2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Kennisname verslagen adviesraden.

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

22. - 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

