BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 21 SEPTEMBER 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. - Aktename van de melding 201120263 - 2021/298 voor een bronbemaling,
Kortrijkstraat 2, 8550 Zwevegem.

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

4. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor een bijstelling van een
verkaveling voor gronden (Fase I), Europaplein, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Afleveren van een verkoopbaarheidsattest voor een bijstelling van een
verkaveling van gronden (Fase II), Europaplein, 8550 Zwevegem.

BESLUIT
Het college levert het verkoopbaarheidsattest af.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de
omgevingsaanvraag voor het adres Kannootdries 46B en advies aan provincie.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding
van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021091489 - 2021/194 voor het bouwen van
een carport, Paridaanstraat 25, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021088185 - 2021/235 voor het verbouwen
van een woning, Otegemstraat 255, 8550 Zwevegem.

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

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021121244 - 2021/259 voor restauratie en
herinrichting koelreservoirs Transfo Zwevegem, Transfostraat 5A - 11 - 13 - 15 17, 8550 Zwevegem.

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

10. - Afleveren omgevingsvergunning 2021115875 - 2021/243 voor het bouwen
van een tuinhuis, Engelandlaan 18, 8550 Zwevegem.

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

11. - Afleveren omgevingsvergunning 2021115798 - 2021/251 voor het verbouwen
van woning, plaatsen van een zwembad en het plaatsen van een tijdelijke
constructie, Kapel Milanenstraat 9, 8550 Zwevegem.

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

12. - Afleveren omgevingsvergunning 2021120979 - 2021/258 voor het bouwen
van 4 ééngezinswoningen, Garenstraat 22 t.e.m. 26, 8552 Moen.

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

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

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

14. - Afleveren omgevingsvergunning 2021117768 - 2021/253 voor de realisatie
van een nieuwe loskade, weegbrug en bijkomende in- en uitrit, Verzetslaan 3,
8552 Moen.

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

15. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Wintermarkt: Après-ski edition op
20 november 2021, Ellestraat 25, 8550 Zwevegem (ref. muz1100 EagleId1387633).

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

16. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Kerstconcert voor het goede doel
met Dana Winner op 19 december 2021 in de Kerk, Zwevegemstraat te Otegem
(ref. muz1101 - EagleId 1389617).

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

17. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Nijzeke kermis/Driesrock op 7
t.e.m. 10 oktober 2021, Driesstraat 38, 8554 Sint-Denijs (ref. muz1099).

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

18. - Verlenen advies betreffende het nieuw beleidsprogramma "op weg naar
circulair bouwen".

BESLUIT
Verlenen advies betreffende het nieuw beleidsprogramma "op weg naar circulair bouwen".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring eindafrekening voor het renoveren van de douches in voetbal
Otegem.

BESLUIT
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor het renoveren van de douches in voetbal
Otegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Goedkeuring gunning voor de renovatie -en restauratiewerken RDXIII
pompenzaal op site Transfo te Zwevegem.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring aan de gunning voor de renovatie- en restauratiewerken RDXIII
pompenzaal op site Transfo te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Goedkeuren politieverordening evenement in café Boldershof op 25 en 26
september 2021.

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

22. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd Juniores Heestert op 2 oktober
2021.

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

23. - Vaststelling van de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de
Kortrijkstraat Zwevegem.

BESLUIT
Het college keurt de opdracht voor de netaanpassing waterleiding in de Kortrijkstraat Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

24. - Ambtshalve schrapping 112-18.

Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Klein Ronsestraat 1, 8553 Otegem,
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

25. - Ambtshalve schrapping 611-21.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Outrijvestraat 89, 8551 Heestert,
van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding
van dit besluit zal aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

26. - Ambtshalve schrapping 679-58.

BESLUIT
Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Outrijvestraat 89, 8551 Heestert,
van ambtswege te schrappen uit het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. Een melding
van dit besluit zal aangebracht worden in het vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

27. - Bijzetting urne bij bestaande grondvergunning Desmet-Servayge.

BESLUIT
Een bijzetting van een urne op het kerkhof te Moen wordt verleend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Intrekking van de beslissing van het college d.d. 25 september 2017
betreffende de hernieuwing van een grondvergunning.

BESLUIT
Het college gaat akkoord met de intrekking van de beslissing van het college d.d. 25 september 2017,
betreffende de hernieuwing van een grondvergunning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

29. - Aanvraag bijzondere toelage MR voor MS op 19 september 2021.

Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Aanvraag bijzondere toelage MOEV veldloopcriterium op 22 september 2021.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling bijzondere toelage MOEV veldloopcriterium d.d. 22 september 2021
goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - Aanvraag bijzondere toelage adviesraad cultuur en bibliotheek i.f.v. viering
Jan Deloof - commissie bouwkundig erfgoed.

BESLUIT
Het college keurt de uitbetaling bijzondere toelage goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

32. - Toegang ICT-ers WebBv voor aanmaken nieuwe accounts.

BESLUIT
Nagaan van de correcte schrijfwijze van de officiële naam en voornaam van een nieuw personeelslid
voor de aanmaak van een netwerk-account en e-mailadres via opzoeking op Rijksregisternummer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Aanpassen aanwervingsvoorwaarden en selectieprogramma voor de vacature
beleidsmedewerker data & financiën.

BESLUIT
De aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma voor de vacature beleidsmedewerker data &
financiën wordt aangepast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

34. - Aanstelling van een deskundige IT met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.

BESLUIT
Een deskundige IT wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

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

35. - Aanstelling van technisch assistenten kinderopvang/gemachtigd
opzichter/busbegeleiding/toezicht DKO en technisch beambten refter/schoonmaak
en werkkledij voor het schooljaar 2021-2022.

BESLUIT
Technisch assistenten kinderopvang/gemachtigd opzichter/busbegeleiding/toezicht DKO en beambten
refter/schoonmaak worden aangesteld voor het schooljaar 2021-2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg van twee technisch
beambten schoonmaak, aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.

BESLUIT
De arbeidsovereenkomst van twee technisch beambten schoonmaak wordt in onderling overleg
beëindigd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

37. - Kennisname ontslag wegens pensionering van een medewerker IT aangesteld
in statutair verband.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Goedkeuring verlenging huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen,
printers en kopieermachines voor gemeentebestuur en OCMW Zwevegem.

BESLUIT
De huidige huurovereenkomst voor kopieermachines loopt af op 30 september 2021. Nieuwe
gunningsprocedure wordt opgestart. Tussentijds wordt de huidige huurovereenkomst voor drie
maanden verlengd onder dezelfde voorwaarden van de lopende huurovereenkomst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2021.

Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van EURALEX GROUP namens
Sitmedia SA - GAMMA. 1ste kwartaal 2021.

BESLUIT
Het bezwaar is ontvankelijk maar wordt afgewezen als ongegrond. De belastingplicht blijft
gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2021.
Beslissing nopens ingediend bezwaarschrift op naam van EURALEX GROUP namens
Sitmedia SA - BRICO PLAN-IT. 1ste kwartaal 2021.

BESLUIT
Het bezwaar is ontvankelijk maar wordt afgewezen als ongegrond. De belastingplicht blijft
gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

41. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2021 5de deel.

BESLUIT
Onderhavig belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van
afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen
werd door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 7
kohierartikels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

42. - Bestellingen.

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

BESLUIT

43. - Mandaten.

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

44. - Kennisname verslag buurtoverleg - opvolging petitie skatepark.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag buurtoverleg - opvolging
petitie skatepark.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

45. - Kennisname inhoud Infogids.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van de tweejaarlijkse
gemeentelijke Infogids.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

46. - 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

47. - Kennisname verslag RvB Transfo.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van Transfo d.d. 2 september
2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

48. - Kennisname verslag kerkenbeleidsplan.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van het
centraal kerkbestuur en de pastorale eenheden op 13 september 2021. In die vergadering is een
timing afgesproken voor de opmaak van een visie op kerkenbeleidsplan.

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

49. - Deelname aan de 'Nacht van de duisternis'.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om een plaatselijke actie i.k.v. de
'Nacht van de duisternis' te organiseren op zaterdag 23 oktober 2021 en om, i.k.v. de nationale 'Nacht
van de duisternis' op zaterdag 9 oktober 2021 de lichten te doven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

50. - Deelname aan de 'Dag van de trage weg'.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het voorstel van organisatie
van een wandeling i.k.v. de 'Dag van de trage weg' op zondag 17 oktober 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

