BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN VAN 28 SEPTEMBER 2021
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:

Onderwerp

1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

2. - Aktename van de melding 2020106670 - 2021/301 voor de groepsrenovatie
van 10 woningen in de Frankrijklaan 37, 37A, 38, 41A, 42, 43, 52, 54, 67, 74 te
Zwevegem.

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

3. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de
omgevingsaanvraag 2021037978 voor het adres Otegemstraat 127 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

4. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de
omgevingsaanvraag 2021028786 voor het adres Gauwelstraat 57 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

5. - Kennisname definitieve vergunning DEVAMIX/ B.S.V.

BESLUIT
Kennisname definitieve vergunning DEVAMIX/ B.S.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Afleveren omgevingsvergunning 2021090468 - 2021/205 voor het verbouwen
van stallen naar dierenartspraktijk, Sint-Arnoutstraat 4, 8550 Zwevegem.

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

7. - Afleveren omgevingsvergunning 2021091841 - 2021/237 voor het bouwen van
een garage, Kappaertstraat 48, 8550 Zwevegem.

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

8. - Afleveren omgevingsvergunning 2021098656 - 2021/211 voor het bouwen van
een tuinhuis, Berkenlaan 12 te 8550 Zwevegem.

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

Onderwerp

9. - Afleveren omgevingsvergunning 2021118925 - 2021/250 voor het vellen van
bomen, Lettenhofstraat, 8550 Zwevegem.

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

11. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Scoutsfeesten op 3 oktober 2021,
aan de jeugdlokalen Winkelstraat 21, 8550 Zwevegem (ref. muz1102).

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

12. - Aanvraag nieuw sociaal woonbeleidsconvenant.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de zesde oproep voor een sociaal
woonbeleidsconvenant goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Toekennen gemeentelijke renovatiepremie 3 de kwartaal 2021.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke renovatiepremie toe voor het 3 de kwartaal van 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Toekennen gemeentelijke aanpassingspremie 3 de kwartaal 2021.

BESLUIT
Het college kent de gemeentelijke aanpassingspremie toe voor het 3 de kwartaal van 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor de afkoppelingswerken
riolering op voetbal Zwevegem Sport te Zwevegem.

BESLUIT

Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor de afkoppelingswerken riolering op voetbal
Zwevegem Sport te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor het afwerken van de
keuken op site Transfo te Zwevegem.

BESLUIT
Goedkeuring lijst aan te schrijven aannemers voor het afwerken van de keuken op site Transfo te
Zwevegem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Aanstelling nieuw lid van de gemeentelijke adviesraad voor groen en
bebloeming.

BESLUIT
Het college keurt de aanstelling van een nieuw lid van de gemeentelijke adviesraad voor groen en
bebloeming goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring voorstel tot indiening van subsidiedossier ‘Groenblauwe
dooradering in de bebouwde ruimte'.

BESLUIT
Het college keurt de indiening van subsidiedossier 'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'
goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Weigering aanvraag om politieverordening betreffende evenement voor goed
doel in café Boldershof op 16 oktober 2021.

BESLUIT
Het college weigert de aanvraag om politieverordening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd Nieuwelingen Sint-Denijs op 9
oktober 2021.

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

21. - Toekennen grondvergunning 230-59.

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

22. - Gemeenschapscentrum Zwevegem: aanstelling lesgever.

BESLUIT
Het college keurt de aanstelling van een lesgever voor het Gemeenschapscentrum goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Goedkeuring aanleg 3 extra padel velden op tenniscentrum Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanleg van 3 extra padelvelden ter
vervanging van 1 tennisveld op het tenniscentrum van Zwevegem. Deze wijziging van 1 tennisveld
naar 3 padelvelden is niet vergunningsplichtig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

24. - Aanvraag bijzondere toelage Kermis Moen 10 - 12 september 2021.

BESLUIT
Het college beslist om een bijzondere toelage van 2.500,00 euro toe te kennen aan Feestcomité Moen
voor de organisatie van kermis Moen gedurende het weekend van 10 tot en met 12 september 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

25. - Vacant verklaren van de functie deskundige IT.

BESLUIT
De functie deskundige IT wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

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

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

27. - Aanstelling van een directeur basisonderwijs.

BESLUIT
Een directeur basisonderwijs wordt aangesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

28. - Vaste aanstelling in statutair verband van een diensthoofd cultuur &
bibliotheek en een diensthoofd gebouwen & energie na afloop van de
proefperiode.

BESLUIT
Diverse medewerkers worden, na afloop van de proefperiode, vast aangesteld in statutair verband.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

30. - Stopzetting vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de stopzetting van de dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

31. - 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 maar wordt afgewezen als ongegrond. De belastingplicht blijft
gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

32. - 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 maar wordt afgewezen als ongegrond.
De belastingplicht blijft gehandhaafd en de belasting dient in dit geval betaald te worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

33. - Bestellingen.

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

34. - Mandaten.

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

35. - Goedkeuring gunning aankoop software Subsidiemanager voor
subsidiebeheer.

BESLUIT
Het college geeft goedkeuring voor de aankoop software Subsidiemanager voor subsidiebeheer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

36. - Bijstand van een raadsman voor de verdediging van de belangen van
gemeente Zwevegem voor het hof van beroep - Telenet group NV/gemeente
Zwevegem.

BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor de verdediging van de
belangen van gemeente Zwevegem voor het hof van beroep - Telenet group nv/gemeente Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

37. - Kennisname verslag lokaal woonoverleg van 9 september 2021.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van het lokaal woonoverleg van 9 september 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

38. - Kennisname evaluatie Zomerplan 2021.

BESLUIT
Het college neemt kennis van de evaluatie van het Zomerplan 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

39. - Kennisname verslag vergadering CKB/Gemeentelijke overheid.

BESLUIT
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering d.d. 22 september 2021 van het Centraal
Kerkbestuur en de Gemeentelijke overheid aangaande het budget voor 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

40. - Kennisname verslagen adviesraden.

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

41. - 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

BESLUIT

43. - Bespreking verzoek Jean Pierre Christiaens tot herstel trage wegen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoek tot het herstellen van trage
wegen op grondgebied Zwevegem en geeft opdracht aan de dienst Gis, Mobiliteit en Infrastructuur om
een antwoord te sturen aan betrokkene waarbij gecommuniceerd wordt dat de gemeente bezig is met
een werkgroep trage wegen die zowel prioritaire verbindingen als secundaire wegen vastlegt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

