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1.  Kennisname financiële rapportering financieel directeur. 

In uitvoering van het gemeentedecreet brengt de financieel directeur verslag uit  aan de gemeenteraad en 

aan het college van burgemeester en schepenen over het thesauriebeheer, de liquiditeitspositie, de 

beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. 

Daarenboven rapporteert de financieel directeur aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van 

voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen. 

2.  Goedkeuring statutenwijziging W13. 

Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het Decreet over het lokaal bestuur goed, dat een 

hervorming impliceert van de huidige OCMW-verenigingen en dit vanaf 1 januari 2019. Dit decreet heeft geen 

inhoudelijke impact op de werking van W13. Dit decreet heeft wel impact op een aantal bepalingen in de 

statuten, die aldus moeten aangepast worden om conform het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur te 

kunnen werken. 

De raad van beheer van W13 opteerde er in de zitting van 23 februari 2018 voor om in het kader van goed 

bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 in overeenstemming met het nieuwe 

Decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken.  

In de zitting van 30 maart 2018 hechtte de raad van beheer van W13 zijn goedkeuring aan de 

statutenwijziging. Deze wijziging houdt geen verzwaring van de verplichting in, noch brengt deze een 

vermindering van de rechten van de deelgenoten teweeg. Bijgevolg dient geen voorafgaande instemming van 

alle deelgenoten te worden gevraagd. Op 25 mei 2018 ging de raad van beheer akkoord om de statuten aan 

te passen, conform het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur.  

De algemene vergadering van W13 besliste op 29 juni 2018 om de statuten te wijzigen. Deze statutenwijziging 

gaat in op 1 januari 2019. 

De algemene vergadering van W13 besliste om overeenkomstig het OCMW-decreet de statutenwijziging ter 

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelgenoten/de raad van bestuur van het CAW 

Zuid-West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering. De algemene vergadering van W13 besliste om de 

statutenwijziging ter kennisgeving voor te leggen aan de OCMW-raden van de deelgenoten. 

3.  Goedkeuring aanpassing art 29 en art 30 van de bijzondere politieverordening betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan 

en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 

vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 

In de gemeenteraad van 27 juni 2016 werd een bijzondere politieverordening goedgekeurd. Bepaalde 

inbreuken op stilstaan en parkeren worden hierdoor strafbaar gesteld via gemeentelijke administratieve 

sancties. 

in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017 verscheen het Koninklijk Besluit van 23 april 2017 betreffende de 

verhoging van de bedragen van de onmiddellijke inningen betreffende het wegverkeer. Hierin werden alle 

bedragen van de onmiddellijke inningen voor de overtredingen op de wet van 16 maart 1968 en zijn 
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uitvoeringsbesluiten met 5% verhoogd vanaf 1 mei, met afronding tot op de euro (bijv. : 55 euro + 5% = 

57,75 euro → 58 euro; 110 euro + 5% = 116 euro). 

Deze verhoging heeft tot gevolg dat in de gemeenten waar geen GAS-afhandeling werd voorzien van 

parkeerovertredingen, de parkeerovertredingen worden gesanctioneerd met een onmiddellijke inning van 58 

euro of 116 euro. In de gemeenten waar wel GAS werd ingevoerd, gelden nog steeds de bedragen van 55 

euro en 110 euro. 

Om deze ongelijkheid weg te werken, keurde de ministerraad op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken 

Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot op 8 december 2017 

een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 in die zin 

dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen ook wijzigen. 

De wijziging zal de GAS-boetes zo gelijk trekken met de boetes voor overtredingen die volgens de gerechtelijke 

procedure verlopen. De publicatie van dit Koninklijk Besluit gebeurde op 10 augustus 2018 en trad in werking 

op 1 september 2018. 

Door de wijziging van het Koninklijk Besluit moeten ook de bepalingen betreffende het boetebedrag in de 

bijzondere politieverordening worden aangepast.  

Om ervoor te zorgen dat de bijzondere politieverordening niet telkens gewijzigd moet worden wanneer de 

bedragen wijzigen, wordt volgende aanpassing voorgesteld aan de artikelen 29 en 30 van de bijzondere 

politieverordening: er worden geen concrete boetebedragen meer opgenomen maar er wordt enkel nog 

verwezen naar het Koninklijk Besluit dat de boetebedragen bepaalt. 

4.  Goedkeuring aanpassingen Algemene Politieverordening (APV).  

Ingevolge de wijzigingen in de  algemene politieverordening van Kortrijk, door de gemeenteraad van Kortrijk 

op 12 maart 2018 goedgekeurd, moeten in de algemene politieverordening van Zwevegem een aantal 

aanpassingen gebeuren.  

 Inzake milieu 

Artikel 103 waarin staat dat iedere woning moet worden voorzien van een septische put, een individuele 

voorbehandelingsinstallatie of een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, wordt verwijderd omdat dit in de 

Vlarem II wetgeving is geregeld.  

Artikel 265 

§1.  Onverminderd artikel 107 van het algemeen deel is het tevens verboden via de rioolputten, of op enige 

andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken 

of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu, zoals onder andere 

luierdoekjes, (frituur)olie, verf, enz. 

§2.  Het is verboden hemel- of afvalwater van private eigendommen op de openbare weg (incl. voetpad) te 

laten lopen, uitgezonderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek art. 640. 

§3.  De eigenaars die conform het waterverkoopreglement en het reglement private waterafvoer een keuring 

van hun private waterafvoer moeten laten opmaken, moeten op eenvoudig verzoek van de bevoegde 

ambtenaar hun positieve keuring kunnen voorleggen. 

Door het invoeren van de blauwe P+MD-zak waarin naast het gekende PMD-afval nu ook verpakkingen in hard 

plastic mogen gestopt worden, dient het huidige APV aangepast te worden. 

Artikel 217.   

§1.  De harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+.M.D.) en de foliezakken 

worden huis aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de 

door *bevoegde overheid bepaalde dagen en wijze .  

§2.  De aangeboden harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankkartons en foliezakken mogen 

geen K.G.A., glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten noch op enige wijze verontreinigd zijn. 
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Artikel 218.   

Harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en afzonderlijke folies dienen voor de huis 

aan huis inzameling aangeboden te worden in de daartoe bestemde recipiënten die verkrijgbaar zijn bij de 

gemeente en de door de gemeente aangenomen verdelers tegen een door de gemeenteraad te bepalen 

bedrag.  

De verschillende fracties van het P+.M.D.  afval mogen gemengd in het daartoe bestemde recipiënt worden 

aangeboden. De folies worden aangeboden in een transparante foliezak. 

Het gewicht van het recipiënt mag niet hoger zijn dan 18 kg.  Het recipiënt moet zorgvuldig  gesloten worden 

aangeboden. Het is verboden  om P+.M.D. afval aan het recipiënt vast te maken of naast het recipiënt te 

plaatsen. Het P+.M.D. afval moet leeg zijn en uitgespoeld worden.   

Het P+.M.D. afval en de transparante foliezak mag slechts na 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag van 

ophaling en voor 5 uur de ophaaldag zelf aangeboden worden.  

Artikel 239. 

§3.  *P+MD moet worden aangeboden in de officiële blauwe P+MD-zak, zodat er geen andere plastiek tussen 

de *P+MD te recht komt. 

 Inzake begraafplaatsen  

Artikel 276.  

Het *stoffelijk overschot van kinderen beneden de twaalf jaar kan *begraven worden op de 

kinderbegraafplaats in volle grond. Het betreft hier een gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar. 

5.  Goedkeuring getekende verkoopbelofte van grond te Zwevegem, 1ste afdeling, sectie B, 

nummer 173/N. 

In 2008 heeft de gemeenteraad de afsprakennota en de toewijzing van de opdracht “Projectregie in het kader 

van het Inbreidingsproject Leopoldstraat” aan de Intercommunale Leiedal goedgekeurd, conform de 

bepalingen in de afsprakennota. 

De gemeenteraad heeft een overeenkomst afgesloten inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling 

van het Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

Hiervoor werd een opdracht gegeven aan Leiedal om het Binnengebied Leopoldstraat te realiseren in 

samenwerking met de eigenaars van het gebied en de gemeente Zwevegem, en hiertoe alle noodzakelijke 

stappen te zetten voor de aankoop van de gronden en de panden binnen de marges van het destijds 

opgemaakt schattingsverslag. 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in maart 2018 de overeenkomst inzake projectregie voor 

de ontwikkeling van het Inbreidingsgebied Leopoldstraat te verlengen tot 31 december 2018.  

Hiervoor werd thans door de Intercommunale Leiedal een belofte tot verkoop van gronden onderschreven 

door mevr. Karola Hönemann en Consoorten Derycke. Deze belofte is geldig tot 16 januari 2019. 

Er wordt meer bepaald circa 233 m² grond voor verkoop afgestaan door mevr. Karola Hönemann en 

Consoorten Derycke aan de gemeente. De verkoop gebeurt om een betere inrichting te bekomen van de 

eigendommen in het binnengebied. 

De gemeente zal de grond aankopen tegen de prijs van 34.950,00 euro. 

Indien de belofte tijdig gelicht wordt, zal de verkoop tot stand komen onder de opgenomen voorwaarden 

volgens de verkoopbelofte. Hiervoor dient de authentieke akte verleden te worden vóór 16 januari 2019. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ondertekende verkoopbelofte door mevr. Karola 

Hönemann en Consoorten Derycke, in het kader van de projectregie voor het Inbreidingsproject Leopoldstraat 

te Zwevegem. 
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6.  Goedkeuren princiepsbeslissing oprichting VZW tAlternatief. 

tAlternatief is het samenwerkingsproject/partnerschap van de gemeente Zwevegem, OCMW Zwevegem, VZW 

De Poort, vzw Groep Ubuntu en vzw BIK.  

Via tAlternatief bundelen de partners de krachten en zetten ze in op samenwerking en een gezamenlijk aanbod 

van tewerkstelling en dienstverlening = werkervaringsfabriek. 

De gemeente participeert in dit breed samenwerkingsverband met als doel: arbeidsplaatsen en 

werkervaringskansen bieden voor risicowerkzoekenden. Er worden jobs gecreëerd voor personen met een 

moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt en men biedt een mogelijkheid naar doorstroom (competenties en 

vaardigheden worden getraind in een veilige omgeving) van gekwalificeerde arbeiders binnen de gemeente. 

Het samenwerkingsverband biedt de kans tot verdieping van de begeleidingsmethodiek zowel voor 

doelgroepmedewerkers als contractuelen.  

Deze samenwerking werd in 2016 geconcretiseerd in overeenkomsten.  

Dit resulteerde niet in de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, het was een samenwerking sui generis 

met alle nadelen van dien. Zo bleef het personeel, personeel van iedere partner. De gemeente leverde toen 7 

doelgroepmedewerkers en 2 voltijds equivalent omkaderingspersoneel. Wat de financiële afspraken betreft 

nam elke partner de werkingskosten van zijn respectievelijke kernactiviteit op zijn eigen boekhouding. Voor 

de ter beschikkingstelling van de lokalen en de return werden aparte overeenkomsten afgesloten. 

In praktijk is de uitvoering van de overeenkomsten niet altijd even transparant en lijkt het ons opportuun om 

een nieuwe rechtspersoon op te richten waarin gemeente en OCMW participeren. Daartoe is de overdracht 

van de LDE erkenning van de gemeente naar de nieuw op te richten VZW een voorwaarde. Alle partners 

brengen hun personeel en middelen in de VZW. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het principe van 

de overdracht en de oprichting van een VZW goed te keuren en mandaat te geven aan een werkgroep om 

deze overdracht voor te bereiden. 

7.  Goedkeuring princiepsbeslissing rond participatie door burgercoöperatieven in lokale 

energieprojecten - VlasKracht. 

De gemeente Zwevegem onderschreef het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich bijgevolg om 

de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020.  

Om de doelstellingen te halen moeten er naast het drastisch verlagen van de vraag naar energie ook 

maatregelen worden genomen om de energie die we nodig hebben zo duurzaam mogelijk op te wekken. 

Windenergie is hierbij de voornaamste groene stroombron. Het is belangrijk om burgers mee te krijgen in het 

verhaal.  

De burger mag niet enkel de lasten ervaren van projecten rond het opwekken van hernieuwbare energie, zoals 

b.v. de bezorgdheid over de impact van windmolenprojecten op zijn woonkwaliteit. Als we ervoor zorgen dat 

de burger voordeel kan halen uit de hernieuwbare projecten, krijgen we een groter maatschappelijk draagvlak. 

Oprichting burgercoöperatie 

Via de oprichting van burgercoöperaties zoals Vlaskracht, participeren burgers rechtstreeks in hernieuwbare 

energieprojecten, volgens de 7 ICA-principes (International Cooperative Alliance-principes). Je bent als burger 

aandeelhouder van de coöperatie en je oogst hernieuwbare energie. Je hebt als eigenaar inspraak en je 

bepaalt mee naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt.  

De gemeente werkt een participatiemodel uit met begeleidende maatregelen, die zorgen voor een betere 

herverdeling van de lusten en de lasten. Hierdoor zal het draagvlak bij burgers en lokale besturen toenemen, 

en tevens de kans op het halen van vergunningen voor de projectontwikkelaar (verkorte 

vergunningsprocedure). De gemeente kan in zijn participatiemodel onderschrijven dat minstens 50% van elk 
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hernieuwbare energieproject wordt voorbehouden voor rechtstreekse participatie (burgers, bedrijven, 

gemeente). Wettelijk kan dit bij de projectontwikkelaars niet worden afgedwongen, maar het zal het sociaal-

maatschappelijk draagvlak wel vergroten om dergelijke projecten te realiseren op ons grondgebied.  

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd om voor nieuwe energieprojecten (o.a. zon en 

wind op het grondgebied van Zwevegem) te voorzien in een rechtstreekse participatie tot 50 % van burger 

en lokale overheid via coöperaties, volgens de ICA-principes.  

Er wordt ook goedkeuring gevraagd voor de kwantitatieve en kwalitatieve gunningscriteria die voor de 

aanbesteding van nieuwe projecten op publieke en semipublieke gronden van toepassing zijn.  

8.  Goedkeuring voorstel tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 91 te Zwevegem.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de verlegging van de voetweg 91 gelegen in 

Zwevegem, tussen de Stedestraat en de Slijpbeek en vervolgens langs de bedding van de Slijpbeek tot aan 

de grens met Deerlijk.  

De vraag voor verlegging van de voetweg komt van NV Woningbouw Paul Huyzentruyt en Flanders Immo 

Jacques Bostoen NV, met het oog op de realisatie van de verkaveling Slijpbeek en voor het aanleggen van 

een waterbufferbekken bij de Slijpebeek, voor rekening van de Provincie.  

De voetweg 91 heeft een breedte van 2 meter.  

Het eerste nog bestaande en te verleggen deel van de voetweg 91 tot aan de Slijpebeek , is gelegen op de 

percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 854W, 855E, 866A, 868C en 867B , recht tegenover de kerk op de Kappaert 

langs de Stedestraat tot aan de Slijpebeek. Dit deel is begrepen in een verbrede private weg en doet dienst 

als ontsluiting van de aangrenzende landerijen, de vroegere hoeve Spincemaille te Zwevegem en de 

voormalige watermolen, “Slypemolen”. 

Het verdere deel van de te verleggen voetweg 91 langs de Slijpebeek naar de gemeentegrens met Deerlijk, is 

gelegen op de percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 866A, 865B en 864A.  

Het nieuwe tracé van de voetweg 91 wordt aangelegd met een breedte van 2,5 m. en is opgeschoven ten 

opzichte van de actuele ligging van de buurtweg voor een zo goed mogelijke realisatie van de verkaveling en   

om het waterbufferbekken optimaal in te richten. 

9.  Goedkeuring opdrachtdocumenten, keuze wijze van gunnen en mandaat aan OCMW 

Brugge voor het voeren van de overheidsopdracht "raamcontract keuringen voor OCMW 

Zwevegem-Brugge-Harelbeke-Izegem-gemeentebestuur Zwevegem- Zorg Izegem- 

Zorgbedrijf Harelbeke".  

De gemeente sloot in 2013 een raamcontract keuringen (voor veiligheid, zoals branddetectie, inspecties lift, 

speeltuigen…) voor OCMW Kortrijk-Zwevegem-Brugge-Harelbeke-Izegem-Roeselare-Waregem en voor de 

gemeentebesturen Izegem en Zwevegem. 

De overeenkomst loopt ten einde op 31 december 2018.  

Er moet dus een nieuwe overheidsopdracht worden gevoerd.  

Wij wensen opnieuw samen met diverse besturen prijsvoordeel te halen uit de gezamenlijke schaalgrootte en 

hier de markt te laten spelen. Anderzijds wensen wij een bestaande praktijk verder te zetten conform de 

geldende regelgeving. 

In die optiek werden door OCMW Brugge de nodige opdrachtdocumenten opgemaakt. Deze bereikten ons 

echter niet tijdig om nog ter goedkeuring voor te leggen op de gemeenteraad van juli. Om de vooropgezette 

timing te halen, besliste OCMW Brugge wel om deze al te publiceren op 20 juli 2018. 
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Om bij deze gezamenlijke aankoop rechtsgeldig te kunnen optreden namens het gemeentebestuur, is het 

nodig dat de gemeente hiertoe (retroactief) een mandaat verleent aan OCMW Brugge. Voor het OCMW ligt de 

goedkeuring van het mandaat eveneens voor op de OCMW-raad van 11 september 2018. 

De opdracht werd gepubliceerd bij wijze van openbare procedure, met Europese bekendmaking. De duur van 

de opdracht zou gelden vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om retroactief mandaat te verlenen aan OCMW Brugge 

om op te treden namens de gemeente Zwevegem voor de opdracht “raamcontract keuringen voor OCMW 

Zwevegem-Brugge-Harelbeke-Izegem-gemeentebestuur Zwevegem-Zorg Izegem-Zorgbedrijf Harelbeke. 

Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd akkoord te gaan met de keuze van gunningswijze, namelijk 

openbare procedure met Europese bekendmaking. 

10.  Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de uitbreiding van de 

parking sportcentrum, Bekaertstraat in Zwevegem. 

De parkeerdruk in het sportcentrum is vrij hoog en door de nieuwe bestemming van Sportpunt 2 zal dit alleen 

maar toenemen. 

De bestaande toegang achteraan het tenniscentrum voor voertuigen naar de overdekte tennishal is verdwenen 

door de aanleg van de padel-terreinen. Een nieuwe poort werd geplaatst in de zijmuur van de overdekte 

terreinen 10 en 11. 

De nieuw aan te leggen parking bestaat dus uit een toegangsweg met dubbele functie, namelijk ontsluiting 

van de 25 nieuwe parkeerplaatsen, aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels en als toegangsweg voor 

de tennishal. 

In een 2° fase zal ook de parking ter hoogte van de schietstand en de begraafplaats opgeschikt en verfraaid 

worden. 

Voor deze opdracht werd door studiebureau Demey, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur, bestek 

nummer 18.03 opgemaakt met een totale raming van 77.267,50 euro excl. btw of 89.542,53 euro incl. deels 

btw riolering, deels btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.   

11.  Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen (verledding fase 3) van openbare verlichting 

op diverse locaties in Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor fase 3 in de vernieuwing/verledding van de openbare 

verlichting op verschillende plaatsen in Zwevegem voor een totaal bedrag van 134.544,53 euro incl. btw 

verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.  

De werken kaderen in het meerjarenbeleidsplan van de gemeente voor de vernieuwing van de openbare 

verlichting.  

De vernieuwing van de openbare verlichting moet zorgen voor een lager energieverbruik.  

Eandis engageert zich voor de studie, de opmaak en de begeleiding. 

LED-verlichting is de nieuwe standaard, vooral omwille van de zuinigheid en de dynamischere techniek 

(dimmen, schakelen en doven). Rekening houdende met de dalende prijzen en de grote levensduur wordt de 

terugverdientijd steeds gunstiger.  

Uit de inventaris blijkt dat van onze 5400 verlichtingspalen er meer dan 60% ouder zijn dan 15 jaar.  

In functie van de ECO-doelstelling en de CO²-reductie is een ritme van vernieuwing van 6 % per jaar 

noodzakelijk.  
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Dit resulteert in een jaarlijks noodzakelijk budget van 440.000 euro inclusief btw voor vernieuwing van de 

openbare verlichting.  

De vernieuwing van de openbare verlichting zal in fasen gebeuren. De oudste armaturen en deze met het 

hoogste verbruik worden eerst aangepakt.  

Deze derde fase omvat de volgende straten : de Avelgemstraat, de Otegemstraat en het Guldensporen- 

fietspad. 

12.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het reinigen ramen van 

verschillende gebouwen gemeente en OCMW Zwevegem voor het jaar 2019 - 2020 - 2021. 

Het reinigen van de ramen in de verschillende gebouwen van de gemeente en OCMW Zwevegem kan niet 

worden uitgevoerd door het intern poetspersoneel omdat er teveel ramen zijn die te hoog zitten en dit zorgt 

voor teveel extra werk...  

Er wordt voorgesteld om alle ramen van de gebouwen in eigendom van de gemeente te laten reinigen door 1 

firma. Zo garanderen we dat de ramen op een vast tijdstip worden gereinigd en is er een correcte opvolging 

van het onderhoud mogelijk.  

Ook het OCMW Zwevegem wil de ramen van verschillende gebouwen laten reinigen. Bijgevolg is het 

aangewezen om alle locaties, zowel die van de gemeente als van het OCMW, in één opdracht te bundelen.  

De uitvoeringstermijn loopt 2019 – 2020 -2021.  

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 

De opdracht voor het reinigen van de ramen van diverse gebouwen van de gemeente en OCMW Zwevegem 

wordt geraamd op 96.975,00 euro excl. btw of 117.339,75 euro incl. 21% btw verlegd.  

13.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor plaatsen van ramen in DKO - 

OC de Brug. 

In twee leslokalen in DKO – OC De Brug komt er heel weinig tot geen daglicht binnen. Daar dit leslokalen zijn 

die gebruikt worden als schilderlokaal en dergelijke, is extra daglicht geen overbodige luxe. De dienst 

gebouwen stelt voor om in deze twee leslokalen extra ramen te plaatsen.  

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De opdracht voor het leveren en plaatsen van ramen in DKO – OC De Brug wordt geraamd op 11.500,00 euro 

excl. btw of 13.315,00 euro incl. 6% btw. 

14.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 16 juli 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


