
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 JULI 2018 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Marleen Soens, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Raf Deprez, Brigitte Desmet, raadsleden. 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.02 uur. 

 

 

1.  OCMW - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2018-2020 - aanpassing 1. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 148. 

-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 juli 2018 betreffende vaststelling van het 

meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 van het OCMW werd vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn op 10 juli 2018. Overeenkomstig artikel 148 van het OCMW-decreet moet het 

meerjarenplan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

BESLUIT 

14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy 

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, Erik Maes, Sofie 

Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe) 

11 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 



Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic 

Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 van het OCMW goed zonder 

opmerkingen. 

MJP1: Strategische nota 

MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) 

MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) 

MJP4: Motivering van de wijzigingen aan het MJP 

 EXPLOITATIEBUDGET 

 INVESTERINGSBUDGET 

MJP5.1: Omgevingsanalyse 

MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico’s 

MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  

MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 

Het organogram van de diensten 

Een overzicht van het personeelsbestand 

Een overzicht van de budgethouders 

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken  

MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 

MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit 

MJP5.7: Financiële schulden 

MJP5.8: Bijlagen 

 

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Exploitatiebudget (B-
A) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 1.200.769,76 1.020.147,84 1.597.194,93 1.757.577,47 

                

   A. Uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.226.980,06 12.257.092,57 12.116.518,11 12.228.857,06 

   B. Ontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.427.749,82 13.277.240,41 13.713.713,04 13.986.434,53 
      1.a. Belastingen en 
boetes               
      1.b. Algemene 
werkingsbijdrage van 
andere lokale overheden 2.865.549,59 2.865.549,59 2.865.549,59 3.000.000,00 3.000.000,00 2.865.551,00 2.865.551,00 
      1.c. Tussenkomst 
door derden in het tekort 
van het boekjaar               

      2. Overige 8.863.184,29 8.675.191,22 10.033.025,87 10.427.749,82 10.277.240,41 10.848.162,04 11.120.883,53 

                

II. Investeringsbudget 
(B-A) -2.515.627,75 658.958,68 -7.607.398,86 -6.741.634,64 -2.370.684,60 75.000,00 -4.000,00 

                

   A. Uitgaven 3.043.495,63 6.826.613,63 7.834.744,41 7.238.219,64 3.598.093,60 35.000,00 14.000,00 

   B. Ontvangsten 527.867,88 7.485.572,31 227.345,55 496.585,00 1.227.409,00 110.000,00 10.000,00 

                

III. Andere (B-A) -840.620,08 -844.664,63 -818.589,21 6.159.288,29 -589.876,76 -1.144.073,32 -1.153.529,19 

                

   A. Uitgaven 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.114.876,76 1.144.073,32 1.153.529,19 
      1. Aflossing financiële 
schulden 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.114.876,76 1.144.073,32 1.153.529,19 
         1.a Periodieke 
aflossingen 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.114.876,76 1.144.073,32 1.153.529,19 



         1.b Niet-periodieke 
aflossingen               
      2. Toegestane 
leningen               

      3. Overige uitgaven               

   B. Ontvangsten 8.628,88     7.001.360,00 525.000,00     
      1. Op te nemen 
leningen en leasings       7.000.000,00 525.000,00     
      2. Terugvordering van 
aflossing van financiële 
schulden               
         2.a. Periodieke 
terugvorderingen               
         2.b. Niet-periodieke 
terugvorderingen               
      3. Overige 
ontvangsten 8.628,88     1.360,00       

                

IV. Budgettaire resultaat 
boekjaar (I+II+III) -2.480.858,63 530.922,08 -7.385.922,81 618.423,41 -1.940.413,52 528.121,61 600.048,28 

                

V. Gecumuleerde 
budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 10.665.362,35 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.947.926,40 7.512,88 535.634,49 

                

VI. Gecumuleerde 
budgettaire resultaat 
(IV+V) 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.947.926,40 7.512,88 535.634,49 1.135.682,77 

                

VII. Bestemde gelden 
(toestand op 31 
december) 3.263.299,58 812.075,15 839.947,78 839.947,78       

                

   A. Bestemde gelden 
voor exploitatie 491.991,21             
   B. Bestemde gelden 
voor investeringen 2.771.308,37 812.075,15 839.947,78 839.947,78       
   C. Bestemde gelden 
voor andere verrichtingen               

                

VIII. Resultaat op 
kasbasis (VI-VII) 4.921.204,14 7.903.350,65 489.555,21 1.107.978,62 7.512,88 535.634,49 1.135.682,77 

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Financieel draagvlak 
(A-B) 1.408.083,37 1.205.607,64 1.485.775,92 1.608.513,04 1.473.471,94 2.015.236,90 2.135.250,23 

                

   A. 
Exploitatieontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.427.749,82 13.277.240,41 13.713.713,04 13.986.434,53 
   B. Exploitatie-uitgaven 
exclusief de nettokosten 
van schulden (1-2) 10.320.650,51 10.335.133,17 11.412.799,54 11.819.236,78 11.803.768,47 11.698.476,14 11.851.184,30 
      1. Exploitatie-
uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.226.980,06 12.257.092,57 12.116.518,11 12.228.857,06 
      2. Nettokosten van de 
schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 407.743,28 453.324,10 418.041,97 377.672,76 

                

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A+B) 879.555,74 1.333.644,24 1.264.299,87 1.249.814,99 1.568.200,86 1.562.115,29 1.531.201,95 

                

   A. Netto-aflossingen 
van schulden 346.861,57 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.114.876,76 1.144.073,32 1.153.529,19 
   B. Nettokosten van 
schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 407.743,28 453.324,10 418.041,97 377.672,76 

                

Autofinancieringsmarge 
(I-II) 528.527,63 -128.036,60 221.476,05 358.698,05 -94.728,92 453.121,61 604.048,28 

 

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 1.943.106,10 euro. 



2.  OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2018-1. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 150 (156) stelt dat de OCMW-voorzitter het (de) budget(wijziging) toelicht op de 

gemeenteraad. Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als 

een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van 

het budget. 

-  Besluit Vlaamse Regering BBC artikel 27 betreffende de voorwaarden waaraan het (de) budget(wijziging) 

moet voldoen om te passen in het meerjarenplan. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2017 betreffende vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 

2017-2020 actualisatie van het OCMW Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende OCMW. - Goedkeuring 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020 actualisatie. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2017 betreffende vaststelling van het budget 2018 van het 

OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende aktename budget 2018 van het OCMW. 

-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 juli 2018 betreffende vaststelling van de 

budgetwijzing nummer 1 van het dienstjaar 2018. 

Verwijzingsdocumenten 

Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2018 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota de 

budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2018 van het OCMW goedgekeurd op 10 juli 2018. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het 

financiële boekjaar in de budgetwijziging is kleiner dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële 

boekjaar in het meerjarenplan. De budgetwijziging past bijgevolg niet in het meerjarenplan en dient ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Op 7 mei 2018 werd in Commissie I toelichting gegeven aan de raadsleden over de budgetwijziging nummer 

1 dienstjaar 2018 OCMW. 

Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt en dhr. Marc Claeys, schepen van sociale zaken in hun 

toelichting. 

BESLUIT 

14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy 

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, Erik Maes, Sofie 

Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe) 

11 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic 

Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 OCMW van het dienstjaar 2018: 



RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.173.217,29 -153.069,45 1.020.147,84 

        

   A. Uitgaven 12.111.345,64 145.746,93 12.257.092,57 

   B. Ontvangsten 13.284.562,93 -7.322,52 13.277.240,41 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.000.000,00   3.000.000,00 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 10.284.562,93 -7.322,52 10.277.240,41 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -2.829.342,02 458.657,42 -2.370.684,60 

        

   A. Uitgaven 3.120.342,02 477.751,58 3.598.093,60 

   B. Ontvangsten 291.000,00 936.409,00 1.227.409,00 

        

III. Andere (B-A) 506.998,24 -1.096.875,00 -589.876,76 

        

   A. Uitgaven 1.143.001,76 -28.125,00 1.114.876,76 

      1. Aflossing financiële schulden 1.143.001,76 -28.125,00 1.114.876,76 

         a. Periodieke aflossingen 1.143.001,76 -28.125,00 1.114.876,76 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 1.650.000,00 -1.125.000,00 525.000,00 

      1. Op te nemen leningen en leasings 1.650.000,00 -1.125.000,00 525.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.149.126,49 -791.287,03 -1.940.413,52 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.161.817,44 786.108,96 1.947.926,40 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.690,95 -5.178,07 7.512,88 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.690,95 -5.178,07 7.512,88 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt -94.728,92 euro. 

3.  Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 2019. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 15°. 

- Gemeentedecreet artikel 145. 



Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring van het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2015 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019 (bijlage 2018-25).  

Motivering 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- Reispassen, toe te voegen: 

o 270,00 euro voor superdringende procedure < 18 jaar aan te vullen met 0,50 euro 

administratief supplement 

o 300,00 euro voor superdringende procedure > 18 jaar aan te vullen met 5,50 euro 

administratief supplement 

2. Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen m.b.t. ruimtelijke ordening. 

- Aanpassing regelgeving. 

- Het woord voorafgaand wordt geschrapt. 

3. Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. 

- Schrapping 2 alinea’s en toevoegen woord meldingen. 

- Diverse omschrijvingen worden verduidelijkt in het overzicht van de retributies. 

- De retributie voor verzoek bijstellen omgevingsvergunning milieu en vraag tot omzetting van een 

milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning wordt verhoogd van 50,00 

euro naar 60,00 euro. 

4. Onkosten omgevingsvergunningen 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/108436


- De verwijzingen naar de oude stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen worden geschrapt. 

5. Verkoop van opdrachtdocumenten 

- Het woord bestek wordt vervangen door het woord opdrachtdocument. 

7. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, P+MD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

- Het woord PMD wordt vervangen door P+MD. 

- De omschrijving voor de inhoud van de P+MD-zak wordt aangepast. 

- Er wordt een nieuwe soort zak toegevoegd: de transparante foliezak. 

9. Verhuur borden parkeerverbod 

- Borden parkeerverbod kunnen niet langer opgehaald worden, de borden worden steeds geleverd en 

geplaatst door de technische dienst van de gemeente. De retributie voor de levering van borden 

parkeerverbod bedraagt 20,00 euro. 

11. Inname openbaar domein 

- Volgende zin wordt toegevoegd: “De onderbreking tussen twee werken moet langer zijn dan drie 

dagen, anders wordt dit beschouwd als een verlenging van de werken.” 

12. Kopieën en scannen 

- De diverse prijzen worden vereenvoudigd. 

15. Tarieven vergunningen begraafplaatsen 

- Volgende zin wordt toegevoegd: “Voor oud-strijders kan op aanvraag de vergunning telkens 

verlengd worden voor een termijn van 10 jaar. Deze verlenging is gratis.” 

18. Tarieven onderwijs 

- De retributies voor drankjes onderwijs worden geschrapt, die worden immers niet meer verkocht in 

de scholen. 

- In het hoofdstuk diverse onderwijs zijn er verschillende prijsaanpassingen. 

21. Tarieven sport 

- Alle retributies m.b.t. zwemmen worden geschrapt (hoofdstukken 21.1.-21.5., 21.8 en deel 21.10.) 

gezien de uitbating van het zwembad door een private partner. 

BESLUIT 

«Stemresultaat» 

Artikel 1 

De aanpassingen aan de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 en 21 van het algemeen 

retributiereglement - initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013 voor een 

termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 en reeds in diverse zittingen 

van de gemeenteraad aangepast - worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gecoördineerde versie van het retributiereglement (bijlage 2018-25) wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Van deze beslissing zal een voor eensluidend verklaard afschrift overgemaakt worden aan de 

toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

Motivering stemgedrag CD&V:  

de CD&V-fractie stemt tegen, dit heeft niet te maken met deze wijzigingen maar heeft te 

maken met een eerder ingenomen standpunt over een aantal tarieven die zij te hoog vinden, 

zie tarieven sport en begraafplaatsen. 

4.  Goedkeuring aanpassing reglement begraafplaatsen. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/108436


Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende goedkeuring aangepast reglement op 

begraafplaatsen. 

Situering 

-  Op de begraafplaatsen zijn ereperken voorzien voor de oudstrijders, gewezen krijgsgevangenen, 

verzetslieden, weggevoerden, oorlogsinvaliden waar verder zal begraven worden, zolang er plaatsen 

beschikbaar zijn. De duur van deze concessie is 30 jaar.  

- Kinderen beneden de zes kunnen begraven worden op de kinderbegraafplaats in volle grond. Het betreft 

hier een gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar. 

Motivering 

- Aan het college werd door de NSB gevraagd om de termijn van de concessies te verlengen. Het college 

stelt voor dit toe te staan voor een termijn van 10 jaar, op aanvraag, niet automatisch. Dit zou meerdere 

keren kunnen aangevraagd worden. Deze verlenging zou gratis zijn. 

-  Er wordt voorgesteld dat kinderen tot en met twaalf jaar kunnen begraven worden op de 

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Artikel 10 van het reglement op begraafplaatsen wordt als volgt aangepast: ‘Kinderen beneden de zes tot en 

met twaalf jaar kunnen begraven worden op de kinderbegraafplaats in volle grond. Het betreft hier een 

gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar’. 

Artikel 2 

Bij artikel 16 wordt volgende alinea toegevoegd: ‘Voor de oudstrijders kan de duur van de concessie van 30 

jaar op aanvraag verlengd worden met een termijn van 10 jaar. Dit kan meerdere keren, op aanvraag en 

telkens voor 10 jaar. Deze verlenging is gratis.’ 

Artikel 3 

De gecoördineerde tekst van het aangepast reglement begraafplaatsen (bijlage 2018-26) wordt als bijlage 

bij de beslissing gevoegd. 

De CD&V-fractie wenst de tekst van artikel 3 van het beslissend gedeelte van de 

ontwerpbeslissing te wijzigen.  

Zij zijn akkoord dat de gecoördineerde tekst wordt toegevoegd maar zij zijn niet akkoord dat 

deze versie wordt goedgekeurd, aangezien er bepalingen opgenomen zijn waarover zij zich 

eerder hebben onthouden of tegengestemd.  

De Raad verklaart zich akkoord om de beslissing in die zin aan te passen.  

Na aanpassing is de fractie akkoord om deze beslissing goed te keuren. 

5.  Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een 

mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van het Complex Project 'verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving'. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/107935


Juridische grond 

-  Het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid. 

-  Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 

organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid. 

-  Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, in het 

bijzonder artikel 18bis tot en met 18sexies waarbij de wegbeheerder ertoe gehouden is de door-stroming 

van het geregeld vervoer te garanderen en de gemeente verplicht is om voorafgaand advies aan De Lijn te 

vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke reglementen die een permanente invloed kunnen 

hebben op de exploitatie van De Lijn. 

-  Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse 

Gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in verband met wegwerkzaamheden, manifestaties en 

herinrichting van wegen. 

-  Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de 

VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband met het onderhoud van de openbare weg waarin sporen zijn 

gelegen, artikel 17 tot en met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in verband met 

de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een schuilhuisje. 

-  Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van het Complex Project 'verbeteren 

van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met 

de omgeving'. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van 

het Complex Project 'verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving' (bijlage 2018-27). 

- Verslag stuurgroep CP K-R8 van 4 mei 2018.  

- Toelichtende nota verlenging van het voorzorgsprincipe i.k.v. samenwerkingsovereenkomst 

Motivering 

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de mobiliteitsstudie in het kader van de 

verkenningsfase van het Complex Project. De verkeerskundige vraagstukken die in de verkenningsfase 

versneld worden onderzocht zijn gerelateerd aan een reeks processen en projecten op vlak van mobiliteit en 

infrastructuur die parallel lopen met het Complex Project, doch ook bijdragen tot de scope en de 

doelstellingen van het Complex Project. Deze projecten en processen hebben zowel betrekking op de 

weginfrastructuur, als op het openbaar vervoer en de fiets.  

Het Vlaams Gewest (aanbestedende overheid) staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie. 

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de weginfrastructuur 

ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17) in samenhang 

met de effecten voor het volledige verkeerssysteem in de regio. 

De verkenningsfase van het Complex Project wordt daarbij verdergezet volgens de Procesnota Complex 

project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de 

R8 in relatie met de omgeving” die hiervoor is opgemaakt. 

Tijdens de verkenningsfase van het complex project wordt het volgende versneld onderzocht:  
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-  het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige ingrepen in 

afwachting van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid); 

-  het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex Kortrijk-Zuid (“het Ei”) en 

het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale weginfrastructuur in het projectgebied en in 

functie van het bepalen van de ruimte-innames in de ruimtelijke ontwikkelingszones in de onmiddellijke 

omgeving ervan. 

Naar aanleiding van de vertraging in de studie rond het mobiliteitsonderzoek wegens onvoorziene 

omstandigheden en het zomerverlof en verwijzend naar de overeenkomst (zie bijlage) en naar de afspraak 

in de stuurgroep  K-R8 van 4 mei 2018 (zie verslag in bijlage) wordt aan de partners gevraagd om een 

formele beslissing te nemen over de verlenging van het voorzorgsprincipe (zie art. 10 en 12 van de 

samenwerkingsovereenkomst) van 30 juni 2018 tot 30 september 2018.  

Financiële gevolgen 

De opdracht van de dienstverlener wordt uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse Gewest.    

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de verlenging (bijlage 2018-27) van het voorzorgsprincipe i.k.v. 

de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van 

het Complex Project 'verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving'.  

Artikel 2 

Met betrekking tot deze parallel lopende processen en projecten wordt verwezen naar de afspraak volgens 

verslag van de stuurgroep CP K-R8 van 4 mei 2018 omtrent de verlenging voorzorgsprincipe i.k.v. de 

samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van het 

Scope Complex project ‘verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 2017.  

Artikel 3 

De opdracht van de dienstverlener wordt uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse Gewest.   

Artikel 4 

Ruimte Vlaanderen in Brugge wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

6.  Goedkeuring wegenistracé bijstelling verkaveling Losschaert voor lot 9. 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.7.12 §2. 

Juridische grond 

- Gemeentedecreet. 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

- Decreet Integraal Waterbeleid. 

Situering 

De aanvraag betreft de ontwikkeling van de woonverkaveling Losschaert. De volledige verkaveling is ca 4 ha 

groot en situeert zich ten noordwesten van de kern Zwevegem en sluit aan bij verschillende woonwijken in 

het zuiden en het westen. In het zuiden bevindt zich de grote sociale woonwijk Abeele die gekenmerkt 

wordt door een mix van rij- en patiowoningen en appartementen. Ten noorden van het plangebied en 

begrensd door de N391 zal ongeveer gelijktijdig met de woonzone, het bedrijventerrein Losschaert 
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ontwikkeld worden. Op 14 oktober 2016 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor de woonzone. 

Deze voorzag volgende indeling:  

- een zone voor koppelbouw met 16 koppelwoningen;  

- een zone voor groepswoningbouw in functie van sociaal wonen voor maximum 40 wooneenheden; 

- een zone woongroep (lot 9) voor 40 à 50 wooneenheden. 

Voorliggende aanvraag betreft een bijstelling voor lot 9. Het betreft een verdere detaillering van de invulling 

van lot 9. Lot 9 wordt ingedeeld in: 

- 24 loten voor grondgebonden woningen; 

- 1 lot voor een parkappartement met 24 woonentiteiten; 

- 1 lot voor urban villa met 13 woonentiteiten. 

De grondgebonden woningen staan in voor een gevarieerd aanbod van bescheiden, betaalbare en 

marktconforme woningen voor gezinnen met een private tuin. Deze woningen zijn gecentraliseerd rond een 

centraal pleingeheel. De parkappartementen bieden een breed aanbod van lichte en ruime appartementen 

met zicht op het park. De urban villa is een appartement dat het gevoel geeft van een woning zonder de 

zorgen van een tuin. De urban villa’s genieten van zicht op het park. Alle wooneenheden hebben private 

buitenruimten, onder de vorm van terrassen, wintertuinen of private tuinen. De opzet van de plannen laat 

toe om zoveel mogelijk buitenruimten te oriënteren naar een zuidoost of een zuidwestrichting. Private 

buitenruimten zijn duidelijk afgebakend door middel van tuinmuren of in de vorm van een inpandig terras. 

Dit bevordert de leefbaarheid van het masterplan en de privacy van de individuele woonentiteiten. Het lot is 

toegankelijk via de nieuwe aangelegde wegen Vanhemmens Hoevestraat en Joseph Vandeveldestraat. Voor 

de grondgebonden woningen wordt een nieuwe autoluwe weg aangelegd tussen beide bovenvermelde 

straten. Het openbaar domein heeft een breedte van 16 m en wordt aangelegd in kleinschalige elementen. 

De openbare weg wordt aangelegd in betonklinkers en de parkeerplaatsen (19) in grasbetondallen. Voor de 

appartementen (zowel de parkappartementen als de urban villa) wordt een gemeenschappelijke 

ondergrondse parkeergarage voorzien onder de parkappartementen. Deze wordt rechtstreeks aangesloten 

op de Vanhemmens Hoevestraat zonder bijkomend openbaar domein in te palmen. Er wordt per 

woonentiteit 1,5 parkeerplaats voorzien. Aangezien er ook enkele parkeervakken verdwijnen aan de 

toegangswegen (6st), is er een totaal van 98 parkeerplaatsen (privaat en openbaar) voorzien binnen het 

project.  De wandel/fietspaden tussen de verschillende bouwblokken worden aangelegd in grote betondalen. 

Het DWA-stelsel van de appartementen sluit aan op de nieuwe openbare riolering. De grondgebonden 

woningen worden aangesloten op een nieuwe DWA-leiding.  

De RWA-afvoer wordt verwezenlijkt door middel van een grachtensysteem. De loten 9.1 tot 9.13 zijn 

rechtstreeks aangesloten op de infiltratie-/buffergrachten. De twee meergezinswoningen worden voorzien 

van groendaken. Gezien het feit dat de omgevingsvergunningsaanvraag de aanpassing en uitbreiding van 

bestaande wegenis voorziet, dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over de zaak van 

de wegen in de nieuwe verkaveling, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen 

aangaande de omgevingsvergunningsaanvraag. De openbare wegenis, incl. riolering en het openbaar groen 

zal overgedragen worden aan de gemeente voor opname in het openbaar domein. 

Verzoek 

Op 6 april 2018 werd door Ekatov bvba een aanvraag ingediend tot bijstelling van de verkaveling. Deze 

bijstelling heeft ook betrekking op infrastructuurwerken. 

Advies  

- Gunstig advies van de dienst groen, natuur en landschap van 1 juni 2018. 

- Voorwaardelijk gunstig advies van de dienst publieke ruimte van 6 juni 2018. 



- De aanvraag werd openbaar gemaakt van 7 juni 2018 tot 6 juli 2018 volgens de regels vermeld in het 

besluit van de Vlaamse Regering  tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. Er werden tot op heden (26 juni 2018) nog geen bezwaren ingediend (termijn loopt 

nog tot 6 juli 2018).  

Motivering 

Het verkavelingsplan en de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein vormt een verdere stap 

in de ontwikkeling van het stedelijk project tussen de N391 en de kern van Zwevegem. Het project vormt 

een harmonieus en eenvormig geheel, dat in voldoende mate rekening houdt met de omgeving en de totale 

ontwikkeling van het plangebied. Uit het dossier, de inrichtingsstudie en de historiek van het 

planningsproces blijkt duidelijk dat het ontwerp tot stand is gekomen vanuit een globale, 

stedenbouwkundige visie met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het plan gaat uit van een stedelijke 

structuur die een hoogwaardige woonkwaliteit garandeert voor alle woontypes. Het ontwerp is in 

overeenstemming met de voorschriften van het RUP. De inrichting van het openbaar domein is er vooral op 

gericht om het autoluw karakter te benadrukken, dit wordt ook geaccentueerd door gebruik te maken van 

kleinschalige materialen, veel groenelementen en voldoende wandel- en fietsmogelijkheden. Op het plan 

ontbreekt het aan een publieke fietsstalplaats. Er dient minimum plaats voor 10 fietsen voorzien te worden. 

Deze kunnen in 1 of 2 groepen gebundeld worden. De omgevingsaanleg houdt rekening met het 

masterplan. Het groenconcept en de plantenkeuzes zijn aanvaardbaar. Gelet op de kleine private tuinen in 

deze verkaveling vormt het openbaar domein een dankbare extra groene ruimte voor de bewoners van de 

buurt. Deze groenzones worden door de verkavelaar aangelegd volgens een duidelijk plan. De 

omgevingsaanleg houdt rekening met technische aspecten zoals waterdoorlaatbaarheid, wortelgeleiding om 

schade aan verhardingen en infra te voorkomen, afdeklagen om het beheer te beperken, gebuikt 

kleinschalige materialen,…. waardoor het plan een meerwaarde bekomt. De DWA-afvoer voldoet aan de 

Code voor goede praktijk zowel wat betreft hellingen, diameters & dekking als wat betreft capaciteit en 

verhanglijn. Gelet op de ligging in een collectief te optimaliseren gebied dienen de individuele woonentiteiten 

van de verschillende kavels voorzien te worden van septische putten (minimuminhoud van 2000l) waarop 

enkel het zwart water wordt aangesloten. Bij de Urban Villa kan er geopteerd worden voor twee 

huisaansluitingen DWA diameter 150 mm omwille van de grotere afvalwaterbelasting. De RWA-afvoer 

voldoet aan de Code voor goede praktijk zowel wat betreft hellingen, diameters & dekking als wat betreft 

capaciteit en verhanglijn. De totale infiltratieoppervlakte bedraagt 171,5 m². Hierdoor is voldaan aan 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. 

Daarnaast blijft ook de verordening van toepassing bij omgevingsvergunningsaanvragen voor de individuele 

woningen.  

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 

opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 

ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de omgevingsvergunningsaanvraag ‘Bijstellen verkaveling 

Losschaert lot 9’ op naam van Ekatov bvba wordt goedgekeurd onder volgende voorwaarden: 

- de individuele kavels dienen voorzien te worden van septische putten (minimale inhoud 2000l) waarop 

enkel het zwart water wordt aangesloten; 

- er kan geopteerd worden voor twee huisaansluitingen DWA diameter 150 mm voor de urban villa wegens 

de grotere afvalwaterbelasting; 



- er dient een publieke fietsstalplaats voorzien te worden voor min. 10 fietsen ; dit kan gegroepeerd worden 

in 1 of 2 fietsstalplaatsen.   

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 

omgevingsvergunningssaanvraag op naam van Ekatov bvba conform de vigerende wetgeving inzake 

ruimtelijke ordening.  

7.  Goedkeuring wegenistracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de 

omgevingsvergunningsaanvraag ‘verkaveling Avelgemstraat’. 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.7.12 §2. 

Juridische grond 

- Gemeentedecreet. 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

- Decreet Integraal Waterbeleid. 

Verzoek 

Op 30 maart 2018 werd een aanvraag ingediend voor een verkaveling in de Avelgemstraat. Deze verkaveling 

heeft ook betrekking op infrastructuurwerken. 

Situering 

Ingevolge de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (M.B. 20 januari 2006) werd ten zuiden 

van de kern van Zwevegem een stedelijk woongebied bestemd. Het totale gebied heeft een oppervlakte van 

ca. 7,2 ha. Ten zuiden van het gebied is in het GRS van Zwevegem een zuidelijke weg voorzien die de 

verbinding vormt tussen de Ellestraat en de Avelgemstraat.  

Voor het totale plangebied werd een masterplan gemaakt. Hierbij staan volgende principes voorop: 

 het gebied bevindt zich op de overgang naar het open landschap. Ter hoogte van het open landschap 

wordt een open structuur gecreëerd; 

 de verkaveling is opgebouwd rond een organische wegenstructuur; 

 centraal in de verkaveling wordt een groene ‘ring’ voorzien als groengebied binnen de verkaveling en in 

functie van transparantie naar de Kasteelbeek; 

 ten behoeve van de openheid naar het zuiden toe worden 5 meergezinswoningen (4 tot 5 bouwlagen) 

ingeplant; 

 in totaal worden 160 wooneenheden gecreëerd waarvan 102 grondgebonden woningen en 58 

wooneenheden in meergezinswoningen.  

De verkaveling wordt toegankelijk gemaakt via een aansluiting op de Avelgemstraat (N8). De centrale 

ontsluitingsweg heeft een 4-tal vertakkingen met woningen en/of garages. De wegenis wordt ingericht als 

woonerf en voorzien van grijze betonstraatstenen. De langsparkeerplaatsen worden aangelegd in 

antracietkleurige betonstraatstenen. Het fiets- en wandelpad wordt uitgevoerd in zandkleurige 

cementbetonverharding.  

Het DWA-stelsel sluit aan op de bestaande constructie van Aquafin langs de Avelgemstraat. Het RWA-stelsel 

wordt aangesloten op een wadi in de groenzone. Deze wadi heeft een oppervlakte van 800 m² met een 

maximale diepte van 1,70 m. De wadi wordt afgewerkt met flauwe taluds.  

Gezien het feit dat de omgevingsvergunningsaanvraag de aanpassing en uitbreiding van bestaande wegenis 

voorziet, dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over de zaak van de wegen in de 

nieuwe verkaveling, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de 



omgevingsvergunningsaanvraag. De openbare wegenis, incl. riolering en het openbaar groen zal 

overgedragen worden aan de gemeente voor opname in het openbaar domein. De werken voor de wegenis 

worden geraamd op 495.954,23 euro excl. BTW. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

- Gunstig advies van de dienst groen, natuur en landschap van 16 mei 2018. 

- Gunstig advies van de dienst publieke ruimte van 27 juni 2018. 

- Er werd geen advies ontvangen van de provincie West-Vlaanderen dienst waterlopen. 

- De aanvraag werd openbaar gemaakt van 2 mei 2018 tot 31 mei 2018 volgens de regels vermeld in het 

besluit van de Vlaamse Regering  tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend dat als volgt kan samengevat worden: 

 er dienen meerdere ontsluitingen op de Avelgemstraat voorzien te worden; 

 er is enkel een doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien naar perceel 234G en niet voor 

autoverkeer. Met het oog op de verdere ontwikkeling wordt gevraagd om een ontsluiting voor 

autoverkeer te voorzien tot aan percelen 234G en 236A.  

Motivering 

Het verkavelingsplan en de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein vormt een invulling van 

een stedelijke woongebied dat bestemd werd bij de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk. 

Het project vormt een harmonieus en eenvormig geheel, dat in voldoende mate rekening houdt met de 

omgeving en de totale ontwikkeling van het plangebied. Uit het dossier, de inrichtingsstudie en de historiek 

van het planningsproces, blijkt duidelijk dat het ontwerp tot stand is gekomen vanuit een globale, 

stedenbouwkundige visie met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp is in overeenstemming met 

de voorschriften van het RUP.  

De ontsluiting is voorzien richting N8. Het is positief dat deze ontsluiting gebundeld wordt met de 

ontsluitingsweg van de verkaveling aan de overzijde van de Avelgemstraat (Zonnebloemstraat). Bij realisatie 

van een verbindingsweg tussen Avelgemstraat en Ellestraat moet een tweede ontsluiting richting deze 

nieuwe weg voorzien worden. Dan pas kan geoordeeld worden of de ontsluiting richting Avelgemstraat 

behouden moet blijven rekening houdende met de mogelijke toekomstige herinrichting van de 

Avelgemstraat en met een herinrichting van het kruispunt Avelgemstraat/Bellegemstraat.  

Er werd een bezwaar ingediend omtrent de ontsluiting naar de Avelgemstraat en de ontsluiting naar de  

aanpalende percelen in functie van de verdere realisatie van het project. Het voorzien van meerdere 

ontsluitingen naar de Avelgemstraat is niet mogelijk gezien een deel langs de Avelgemstraat reeds bebouwd 

is. Bovendien leiden bijkomende kruispunten tot bijkomende conflictpunten wat de verkeersveiligheid in 

gevaar brengt. Bijgevolg is het bezwaar op dat punt ongegrond. De ontsluiting naar perceel 236 A is geen 

probleem gezien de wegenis aangelegd wordt tot op de perceelsgrens. De ontsluiting naar perceel 234 G is 

niet mogelijk gezien er in de straat voor lot 4 tot 8 gewerkt wordt met een pijpenkop die eindigt ca. 5 m 

voor de perceelsgrens. In de voorgestelde situatie kan perceel 234 G pas ontwikkeld worden na realisatie 

van perceel 236 A. In het licht van een gefaseerde ontwikkeling is het echter wenselijk om eerst perceel 234 

G te ontwikkelen gezien het meer aansluit bij de woonkern waardoor een compactere uitbouw van de kern 

ontstaat en zodat een verdere insnijding in de open ruimte pas in een latere fase gebeurt. Bijgevolg wordt 

het ingediende bezwaar deels gegrond verklaard en moet de pijpenkop voor lot 8 doorlopen tot aan de 

perceelsgrens.  

De inrichting van het openbaar domein is er vooral op gericht om het autoluw karakter te benadrukken. Dit 

gebeurt door een inrichting als woonerf. Binnen het woonerf worden 15 parkeerplaatsen voorzien. Per 

woning (30 woningen) wordt ook een overdekte autostaanplaats voorzien in de woning of geclusterd op een 

locatie nabij de woning. Hiermee voldoet de verkaveling wat betreft de woningen aan de gehanteerde 



parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid. De voorschriften voorzien dat de parkeerbehoefte 

voor de meergezinswoningen collectief op het eigen lot of ondergronds moeten opgevangen worden. Op het 

plan ontbreekt het aan een publieke fietsstalplaats. Er dienen minstens 2 groepen van 5 publieke 

fietsstalplaatsen voorzien te worden binnen het openbaar domein.  

De plannen voor de omgevingsaanleg & groenaanleg van deze verkaveling, fase 1, zijn aanvaardbaar en 

passen in een totaalplan/masterplan. De plantenkeuzes zijn verdedigbaar. In een verdere uitwerking van het 

groenconcept/masterplan moet er bij de omgevingsaanleg/groenaanleg voldoende open en functionele 

ruimte behouden blijven. Met andere woorden, de groenzones mogen niet overal opgeofferd worden voor de 

aanleg van wadi’s en grachten/poelen. 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Het aanvraagdossier wordt opgemaakt in overleg met 

Riopact. Dit werd positief geadviseerd met volgende opmerkingen waarmee de uitvoeringsplannen dienen 

rekening te houden: 

 aansluiting op Aquafin-collector voorzien na de wervel in plaats van opwaarts. Er is hiervoor destijds een 

wachtopening voorzien d300; 

 detail van de constructies graag overmaken; 

 type wervel duidelijk op te geven; 

 specificatiefiches van huisaansluitputjes en straatkolken toe te voegen; 

 verduidelijking van infiltratieoppervlak op basis van schets met afmetingen; 

 stelsel D9-D4 mag dieper voorzien worden (dus zonder valconstructie) hierdoor krijgt de gemeente 

toekomstig ook nog de mogelijkheid om de woningen langs de Avelgemstraat aan te sluiten op een 

opwaartse streng van D9. 

De aanleg van een infiltratiebekken en het voorzien van infiltratiekolken en poreuze huisaansluitputjes 

(gelegen boven het grondwaterpeil) wordt voorzien in de nodige infiltratiecapaciteit.  

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 

opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 

ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1:  

Het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de omgevingsvergunningsaanvraag ‘verkaveling 

Avelgemstraat’ op naam van Vlerick Vastgoed wordt goedgekeurd onder volgende voorwaarden: 

 de wegenis voor de loten 4 tot 8 moet doorgetrokken worden tot tegen de grens met perceel 234G; 

 er dienen minstens 2 groepen van 5 fietsstalplaatsen voorzien te worden;  

 het advies van Riopact dient strikt gevolgd te worden: 

o aansluiting op Aquafin-collector voorzien na de wervel in plaats van opwaarts ; er is hiervoor destijds een 

wachtopening voorzien d300. 

o detail van de constructies graag overmaken; 

o type wervel duidelijk op te geven; 

o specificatiefiches van huisaansluitputjes en straatkolken toe te voegen; 

o verduidelijking van infiltratieoppervlak op basis van schets met afmetingen; 

o stelsel D9-D4 mag dieper voorzien worden (dus zonder valconstructie) hierdoor krijgt de gemeente 

toekomstig ook nog de mogelijkheid om de woningen langs de Avelgemstraat aan te sluiten op een 

opwaartse streng van D9. 

Artikel 2:  



Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 

omgevingsvergunningssaanvraag op naam van Vlerick Vastgoed conform de vigerende wetgeving inzake 

ruimtelijke ordening. 

8.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van 

voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2019. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

-  Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

-  Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

-  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-lro-18-05, opgemaakt door publieke ruimte, dienst wegen en infrastructuur. 

Motivering  

Jaarlijks dienen onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd te worden aan de voetpaden en 

aanhorigheden van de gemeente Zwevegem, dit volgens een welbepaalde planning, opgemaakt door de 

dienst wegen en infrastructuur. In diverse verkavelingen dienen de secundaire wegenis en/of voetpaden 

aangelegd of gerenoveerd te worden. Onder secundaire wegenis dient verstaan te worden : het realiseren 

van voetpaden, parkeerstroken en wandelwegen evenals het herstellen / aanpassen van de aanpalende 

openbare groenzones en – stroken. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een ontwerper aan te stellen voor 

2019. Het budget voor werken aan voetpaden wordt in 2019 geraamd op 350.000 euro en voor trage wegen 

op 55.000 euro inclusief btw en inclusief ereloon. Hiervoor werden opdrachtdocumenten pr-lro-18-05 

opgemaakt waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een 

onderhandelingsprocedure. Op basis van keuzes in de volgende legislatuur omtrent meerjarenplanning en 

budgetten zal later een meerjarige opdracht opgemaakt worden zodat een ontwerp kan opgemaakt worden 

op basis van een planning, timing en fasering van te voorziene werken over een langere periode.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings- Beleidsitem Algemene Actie Raming incl. btw 



enveloppe rekening 

2019 IE-OB 020000 224007 - 
20.570,00 euro 

2019 IE-BD 7.1 020000 224007 AC 7.1.1.02 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Principiële goedkeuring wordt verleend voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een 

ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2019, conform 

opdrachtdocumenten pr-lro-18-05 met een totale raming van 17.000,00 euro excl. btw of 20.570,00 euro 

incl. btw. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 020000 – AR 224007 en IE-BD 7.1 

– BI 020000 – AR 224007 – AC 7.1.1.02 van het budget 2019. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast een ontwerper aan te stellen conform de 

bepalingen opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

9.  Schoolreglement gemeentelijke basisscholen 2018-2019. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 

- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid de artikelen 28 en 37. 

- Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd 

door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de 

leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van aanpassing schoolreglement (bijlage 2018-28). 

- Het schoolreglement basisonderwijs 2018-2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 juli 2017. 

Motivering 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen 

regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Het decreet basisonderwijs van 25 februari 

1997 is voor enkele aspecten gewijzigd. Verschillende daaruit voortvloeiende omzendbrieven concretiseren 

de specifieke maatregelen. De aanpassingen dienen opgenomen te worden in het schoolreglement. Deze 

hebben betrekking op: 

 Capaciteitsbepaling 

 Scherpe en minderscherpe maximumfactuur 

 Bijdrageregeling 

 Huiswerk 

 Agenda 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/108021


 Evaluatie en rapport 

 Tuchtprocedure en beroepsprocedure 

 Getuigschriften en beroepsprocedure 

 Onderwijs aan huis 

 Leerlingengegevens en privacy 

 Rookverbod 

Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van het college van 

burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde schoolreglement voor het basisonderwijs (bijlage 2018-28) wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het schoolreglement basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 

ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 

akkoord. 

10.  Academiereglement deeltijds kunstonderwijs 2018-2019. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 

- Decreet kunstonderwijs van 28 februari 2018. 

- Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd 

door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de 

leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school. 

Motivering 

Het schoolbestuur moet ook in het deeltijds kunstonderwijs een reglement opstellen dat de betrekkingen 

regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde academiereglement voor het deeltijds kunstonderwijs (bijlage 

2018-29) wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het academiereglement voor het deeltijds kunstonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en 

nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, 

die ondertekenen voor akkoord. 

 

11.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 juni 2018 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/108021
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/111751
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/111751


 

 

 

De zitting wordt gesloten om 20.39 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


