
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

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

Luc Vanassche, schepenen; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

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

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, 

Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Sem Vanhessche, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, secretaris; 

Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Afwezig: Sabine Poleyn, raadslid, afwezig voor agendapunten 5 en 6; 

Sofie Vermeulen, raadslid, afwezig voor agendapunt 14. 

 

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur. 

 

 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van: 

-  de algemene vergadering d.d. 29 november 2016 van de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid 

Zwevegem; 

- de algemene vergadering d.d. 12 december 2016 van de gemeentelijke ouderenadviesraad Zwevegem. 

1.  Aanstelling voorzitter gemeenteraadsommissie III. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42-43 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende samenstelling van commissies in de schoot van 

de gemeenteraad. 

- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende aktename ontslag gemeenteraadslid. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Schrijven van dhr. Anthony De Jonckheere dd. 29 november 2016. 

Motivering 

In de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd Anthony De Jonckheere aangesteld als lid en voorzitter van 

gemeenteraadscommissie III. Op 29 november 2016 kondigde Anthony De Jonckheere aan dat hij ontslag 

neemt als gemeenteraadslid. De gemeenteraad nam op 19 december 2016 akte van het ontslag. 



Gezien zijn ontslag als gemeenteraadslid moet een ander N-VA gemeenteraadslid aangeduid worden om 

Anthony te vervangen in de gemeenteraadscommissie. Christiana Deprez wordt vanuit de N-VA voorgedragen 

als vervanger van Anthony. 

Gezien Anthony De Jonckheere tevens voorzitter van de gemeenteraadscommissie was, moet een nieuwe 

voorzitter worden aangeduid onder de leden. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. Anthony De Jonckheere wordt in gemeenteraadscommissie III vervangen door mevr. Christiana Deprez 

voor de fractie N-VA. 

Artikel 2 

Na geheime stemming met 14 stemmen voor op naam van Christiane Deprez en 13 stemmen voor op naam 

van Sem Vanhessche wordt mevr. Christiana Deprez, wonende Winkelstraat 93 te 8550 Zwevegem, aangeduid 

als voorzitter van gemeenteraadscommissie III in navolging van het ontslag van dhr. Anthony De Jonckheere 

als gemeenteraadslid. 

2.  IMOG: aanduiden van een stemgerechtigde bestuurder naar aanleiding van het ontslag van 

een gemeenteraadslid. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende Imog: aanduiden van twee stemgerechtigde 

bestuurders. 

- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende aktename ontslag gemeenteraadslid. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Schrijven van dhr. Anthony De Jonckheere dd. 29 november 2016. 

Motivering 

In de gemeenteraad van 25 februari 2013 werd dhr. Anthony De Jonckheere aangesteld als bestuurder bij 

intercommunale IMOG tot de vervaldag in 2019. Op 29 november 2016 kondigde dhr. Anthony De Jonckheere 

aan dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. De gemeenteraad nam op 19 december 2016 akte van het 

ontslag. 

Mevr. Sofie Vermeulen wordt voorgedragen als nieuwe bestuurder in intercommunale Imog tot de vervaldag 

in 2019. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Mevr. Sofie Vermeulen wordt namens de gemeente Zwevegem aangeduid als bestuurder bij Imog ter 

vervanging van dhr. Anthony De Jonckheere. Het mandaat wordt waargenomen tot de vervaldag in 2019. 

3.  Goedkeuring 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. 

Verwijzingsdocumenten 

Algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019 met aanpassingen (bijlage 2017-01). 

Motivering 

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd aan het algemeen retributiereglement: 

3. Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten 

Met ingang van de inwerkingtreding van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

wordt bovenstaande retributie vervangen door: 

Titel: Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende 

de omgevingsvergunning 

Ingevolge artikel 797 van het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, treedt dit decreet - in de huidige 

stand van zaken - grotendeels in werking vanaf 23 februari 2017, zijnde één jaar na publicatie van het BVR in 

het Belgisch Staatsblad. 

Vanaf 23 februari 2017 worden stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen en activiteiten onderworpen aan één procedure ingesteld door het decreet betreffende 

de omgevingsvergunning. 

Artikel 5 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning bepaalt, door verwijzing naar het decreet 

algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) de 

projecten die vergunning plichtig en melding plichtig zijn. 

De retributie “Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten” (zie huidig hoofdstuk 

3) verwijst naar de begrippen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning, begrippen die met 

ingang van 23 februari 2017 verdwijnen.  

De belasting inzake aanrekening op het afleveren van milieuvergunningen (gemeenteraad van 19 december 

2016 - aanslagjaar 2017-2019) is gebaseerd op het decreet betreffende de milieuvergunningen van 28 juni 

1985. Dit decreet verdwijnt vanaf 23 februari 2017. Het betreffende belastingreglement zal vanaf 

inwerkingtreding bijgevolg opgeheven worden. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85503


Gezien er maar één procedure meer zal bestaan en om bovenstaande inkomsten te garanderen, is het 

aangewezen om een nieuw reglement voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in de vorm van een 

aanpassing aan het algemeen retributiereglement. 

De retributies bedragen: 

aanvraag 

omgevingsvergunning met 

enkel stedenbouwkundige 

aspect 

gewone procedure, 

digitaal 

60,00 euro + 25,00 

euro per 

woongelegenheid 

(vanaf de 2e 

woongelegenheid) 

 

 gewone procedure, 

analoog 

100,00 euro + 

25,00 euro per 

woongelegenheid 

(vanaf de 2e 

woongelegenheid) 

 

 vereenvoudigde 

procedure, digitaal 

35,00 euro + 25,00 

euro per 

woongelegenheid 

(vanaf de 2e 

woongelegenheid) 

 

 vereenvoudigde 

procedure, analoog 

50,00 euro + 25,00 

euro per 

woongelegenheid 

(vanaf de 2e 

woongelegenheid) 

 

aanvraag 

omgevingsvergunning voor 

ingedeelde inrichting 

klasse 1(IIOA* klasse 1) - 

al dan niet in combinatie met 

een stedenbouwkundige 

handeling 

gewone procedure 500,00 euro verplicht digitaal 

 vereenvoudigde 

procedure 

50,00 euro verplicht digitaal 

aanvraag 

omgevingsvergunning voor 

ingedeelde inrichting 

klasse 2(IIOA klasse 2) - al 

dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling 

gewone procedure 125,00 euro verplicht digitaal 

 vereenvoudigde 

procedure 

50,00 euro verplicht digitaal 

omgevingsproject met 

enkel meldingsplicht (IIOA 

klasse 3 of melding enkel 

stedenbouw) 

digitaal indienen 25,00 euro verplicht digitaal 

voor bedrijven, 

burger mag 

analoog indienen 



 analoog indienen 50,00 euro  

aanvraag voor het 

verkavelen van gronden 

met wegenis 100,00 euro + 

25,00 euro per lot 

verplicht digitaal 

 zonder wegenis 25,00 euro per lot verplicht digitaal 

verzoek bijstellen of 

afwijking 

milieuvoorwaarden 

 50,00 euro verplicht digitaal 

vraag tot omzetting van 

een milieuvergunning 

verleend voor 20 jaar naar 

een  permanente 

vergunning  

(art. 390 

omgevingsvergunningsdecreet) 

digitaal indienen 50,00 euro  

bekendmaking van het 

verstrijken van elke 

geldigheidsperiode van 

twintig jaar van een 

omgevingsvergunning van 

onbepaalde duur  

(art. 83 § 1, lid 3 

omgevingsvergunningsdecreet) 

digitaal indienen 25,00 euro  

melding van overdracht 

van de vergunning voor 

een ingedeelde inrichting 

of activiteit 

digitaal indienen 25,00 euro  

het wijzigen van het 

voorwerp van de aanvraag  

(art. 30 of 45 

omgevingsvergunningsdecreet) 

digitaal indienen 25,00 euro  

aanvraag bijstelling van 

verkaveling 

met OO, digitaal 60,00 euro  

 met OO, analoog 100,00 euro  

 zonder OO, digitaal 35,00 euro  

 zonder OO, analoog 50,00 euro  

bodemsaneringsprojecten  60,00 euro  

aanvraag planologisch 

attest 

 500,00 euro  

aanvraag 

stedenbouwkundig attest 

 25,00 euro  

* IIOA: “ingedeelde inrichting of activiteit” zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 27 

november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 

bijlagen. 



De retributies zijn verschuldigd ongeacht het bestuursniveau waar de aanvraag of melding wordt gedaan en 

ongeacht het bestuursniveau dat dient te beslissen (Vlaams, provinciaal of gemeentelijk). 

De retributies zijn verschuldigd door de aanvrager of de melder die gehouden is tot het indienen van de 

aanvraag of het doen van de melding. 

Er wordt een vrijstelling verleend aan: de Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en 

Verenigingen van gemeenten, alle aan de gemeenten ondergeschikte besturen (zoals verzelfstandige 

agentschappen, kerkfabrieken en het OCMW en zijn verzelfstandigde agentschappen). 

4. Onkosten stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

Met ingang van de inwerkingtreding van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

wordt bovenstaande retributie vervangen door: 

Titel: Onkosten omgevingsvergunning 

De werkelijke kosten (tarief Bpost) van aangetekende zendingen in het kader van de organisatie van het 

openbaar onderzoek worden doorgerekend aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. 

Wanneer publicatie in een dagblad vereist is, worden de werkelijke kosten doorgerekend aan de aanvrager 

van de omgevingsvergunning. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De aanpassingen aan het algemeen gemeentelijk retributiereglement - 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 - worden goedgekeurd. Een gecoördineerde versie van het reglement, toegevoegd als bijlage 

bij dit besluit, wordt goedgekeurd (bijlage 2017-01). 

Artikel 2 

Met ingang van de inwerkingtreding (dit is in de huidige stand van de wetgeving op 23 februari 2017) van de 

aanpassingen aan het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt het belastingreglement inzake 

aanrekening op het afleveren van milieuvergunningen (gemeenteraad van 19 december 2016 - aanslagjaar 

2017-2019) opgeheven. 

Artikel 3 

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

overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

4.  Goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 en kennisname budgetwijziging 

2016 en budget 2017 van de OCMW-vereniging W13. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 betreffende goedkeuring  van het besluit van de OCMW-

raad van 13 januari 2015 betreffende oprichtingsbesluit regionaal samenwerkingsverband OCMW’s (W13) 

en goedkeuring van de statuten W13. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019 

en budget 2016 van de OCMW-vereniging W13. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85503


Verwijzingsdocumenten 

- Gewijzigd meerjarenplan 2015-2019, goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 16 december 2016 

van W13. 

- Budgetwijziging 2016, goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 16 december 2016 van W13. 

- Budget 2017, goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 16 december 2016 van W13. 

Motivering 

De algemene vergadering van W13 keurde op 16 december 2016 het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019, 

de budgetwijziging 2016 en het budget 2017 goed. De omzendbrief van het agentschap binnenlands bestuur 

(2013/6) stelt dat de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging moet goedkeuren.  

De wijzigingen in het meerjarenplan 2015-2019 hebben betrekking op zowel exploitatie als investeringen. 

De aanpassingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van aanpassingen inzake personeel, budgetten en projecten. 

Het meerjarenplan wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de OCMW-raad van 17 januari 2017. 

De budgetwijziging 2016 en het budget 2017 wordt enkel ter kennisgeving voorgelegd aan zowel de OCMW-

raad als de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van W13 goed. 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016 en het budget 2017 van W13. 

 

 Raadslid Sabine Poleyn verlaat de zaal. 

5.  Voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 

2011 en 2012. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42. 

Juridische grond 

-  Wet van 31 december 1963, gewijzigd door de Wet van 14 januari 2013, betreffende de civiele bescherming, 

art. 10 par.4 3°lid 

-  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 9 juli 2015 betreffende omslag brandweerkosten. 

- Vonnis dd. 27 november 2014 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, eerste 

kamer met drie rechters, rechtsprekend in burgerlijke zaken. 

- Brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 19 december 2016 betreffende voorstel definitieve 

afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012. 

Motivering 

Bij aangetekende brief van 19 december 2016 deelt de provinciegouverneur een voorstel van de definitieve 

afrekening van forfaitaire bijdragen brandweer op basis van de Wet van 31 december 1963, gewijzigd door 

de Wet van 14 januari 2013, voor de jaarrekeningen, 2011 en 2012, mee. 

De voorgelegde afrekening is de volgende : 

Rekening 2011  



Te betalen 44.776,18 euro 

 

Rekening 2012  

Te betalen 43.799,91 euro 
 

TOTAAL te betalen 88.576,09 euro 

2011 en 2012  

Blijkens art. 10 § 4, 3° lid van de Wet van 31 december 1963, gewijzigd door de Wet van 14 januari 2013, 

betreffende de civiele bescherming, beschikt de gemeenteraad opnieuw over een termijn van zestig dagen om 

over dit voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor het voorstel van definitieve 

afrekening over de jaren 2011 en 2012, opgenomen in de voorliggende brief van 19 december 2016, ongunstig 

te adviseren op volgende gronden. 

Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder het toepassingsgebied 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen valt.   

Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het voorliggende voorstel 

beantwoordt aan de omschrijving van het begrip “bestuurshandeling” zoals bepaald in art. 1 van de wet van 

29 juli 1991 en de gouverneur valt onder het begrip “bestuur” zoals door dit artikel eveneens gedefinieerd. 

Blijkens artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 moet de akte zelf, d.i. het thans voorliggende voorstel over de 

definitieve afrekening over de jaren 2011 en 2012, de juridische en de feitelijke overwegingen weergeven die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

Minstens op volgende wijze schendt de beslissing van de gouverneur de wet van 29 juli 1991: 

- De wet van 29 juli 1991 (met name art. 3)  is geschonden doordat de precieze berekening geen deel 

uitmaakt van de brief (er wordt enkel in abstracto een systeem meegegeven), terwijl de wet vereist dat 

de redenen waarop de beslissing steunt, dus ook de concrete berekening, deel moet uitmaken van de 

beslissing.  Dit argument is heel goed te begrijpen omdat, bij gebreke aan een concrete berekening, de 

betrokken besturen de berekening niet op (reken)fouten kunnen controleren. 

- Hetzelfde artikel van de wet van 29 juli 1991 is eveneens geschonden doordat in sub 2 van de  brief van 

19 december 2016 nergens cijfermatig en via in het besluit aangehaalde cijfers wordt aangeduid hoe de 

historische meerkost van de Y-korpsen tegenover de Z-korpsen, rekening houdend met de verdeling van 

de kosten in het verleden, zou kunnen leiden tot een forfaitaire som bepaald op 6 % van de totale kosten 

van de Z-centra. 

- De wet wordt andermaal en in hetzelfde artikel geschonden doordat in sub 3 van de aangehaalde brief 

wordt verwezen naar een brief van 4 maart 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken die onwettig 

is doordat hij buiten het grondwettelijk kader en in strijd met de bevoegdheid van de wetgever 

voorwaarden toevoegt én in deze brief enkel rekening wordt gehouden met het bevolkingscijfer en het 

kadastraal inkomen en niet tevens met lokale en regionale omstandigheden zoals nochtans opgelegd in 

art. 10 par. 3 van de wet civiele bescherming.  Opnieuw ook – en dat geldt voor iedere stap in de 

redenering – is geen concrete berekening toegevoegd. 

Het ontbreken van het voorgaande laat de gemeente telkens niet toe om de afrekening te controleren.  

Zodoende voldoet de beslissing van de gouverneur, neergelegd in de brief van 19 december 2016, niet aan 

de vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29 juli 1991. 



Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29 juli 1991 op voormelde wijze 

schendt. 

Bij vonnis van 27 november 2014 heeft de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk in 

een procedure die mede door ons gemeentebestuur werd ingesteld tegen de Belgische Staat, waarvan de 

provinciegouverneur in casu een orgaan is, o.m. verbod opgelegd om voor de gemeenterekeningen 2011 en 

2012 nog enige bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekeningen van de 

genoemde steden en gemeenten op basis van art. 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming. 

Tegen dit vonnis heeft de Belgische Staat beroep ingesteld.  De zaak in nog hangende voor het Hof van Beroep 

te Gent waar ze is gefixeerd voor pleidooi op 27 januari 2017. 

Ook al is dit vonnis van 27 november 2014 niet uitvoerbaar bij voorraad en ook al is het beroep daaromtrent 

nog hangende voor het Hof van Beroep te Gent, dan nog is het zo dat tot zolang het vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg West-Vlaanderen niet is hervormd, het vonnis moet worden gerespecteerd door de Belgische 

Staat.   

In de praktijk houdt dit in dat de provinciegouverneur de berekening voor de jaren 2011 en 2012 niet kan en 

mag uitvoeren, gezien dit strijdig zou zijn met het voormelde vonnis dat in elk geval gezag van gewijsde heeft. 

Het voornemen om nu in strijd met dit vonnis toch bijdragen in rekening te brengen is des te meer 

onaanvaardbaar, nu de beroepsprocedure nog deze maand (op 27 januari 2017) voor pleidooi staat, en het 

dus kennelijk de bedoeling is om nog snel de betwiste bijdragen te innen vooraleer een eventueel voor de 

Belgische Staat ongunstig arrest wordt geveld.  Dit getuigt van onbehoorlijk bestuur. 

Er is niet alleen de voormelde burgerlijke procedure.  Door nu plots in beweging te komen is de gouverneur 

kennelijk ook van plan om, althans voor de jaren 2011 en 2012, nog snel de uitkomst vóór te zijn van de 

procedure voor het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 14 van de wet van 9 november 2015 

houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (B.S. 30 november 2015). De zaak is in beraad genomen 

op 16 november 2016 en het arrest volgt vermoedelijk deze of volgende maand. 

Het aangehaalde artikel 14 van de wet van 9 november 2015 verleent, op onwettige wijze, retroactieve werking 

aan de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming.  In essentie delegeert de wet van 14 januari 2013 – binnen bepaalde grenzen – rechtstreeks de 

bevoegdheid aan de provinciegouverneurs om de afrekeningen inzake brandbeveiliging op te stellen. 

De provinciegouverneur heeft precies, in zijn brief van 19 december 2016, gebruik gemaakt van deze 

bevoegdheid die hem op onwettige wijze, retroactief, is toegekend. 

Om te beletten dat de gouverneur dergelijke retroactieve toepassing zou maken werd voor het Grondwettelijk 

Hof de nietigverklaring van art. 14 van de wet van 9 november 2015 gevorderd. 

Het getuigt in hoofde van de Belgische Staat allerminst van behoorlijk bestuur om, wetende dat een zaak bij 

het Grondwettelijk Hof in beraad is genomen, nog snel een procedure te starten en door te zetten om 

zodoende, tegen het ogenblik dat er arrest is, een bestuurshandeling te hebben gesteld die dan eventueel 

onwettig blijkt te zijn. Het behoorlijk bestuur vereist dat de Belgische Staat een afwachtende houding 

aanneemt. 

Voorbehoud wordt gemaakt waar het behoort nog verder te argumenteren tegen de voorliggende beslissing 

van de gouverneur. 

De gemeenteraad sluit zich aan bij de voorgaande argumentatie van het college en maakt deze tot de hare. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 19 december 2016 (ontvangen op 20 december 2016) 

uitgaande van de provinciegouverneur met voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag 

brandweerkosten (forfaitaire bijdragen brandweer) op basis van de wet van 31 december 1963 voor de 

jaarrekeningen 2011 en 2012. 

Artikel 2 

De gemeenteraad oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

Artikel 3 

De gemeenteraad adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis de 

afrekening in haar geheel “ongunstig”. 

Artikel 4 

De gemeenteraad geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 

6.  Omslag brandweerkosten. - Definitieve afrekening 2013 en 2014. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele bescherming, art. 10§3. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 betreffende omslag brandweerkosten – definitieve 

berekeningen 2013 en 2014 (advies). 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende omslag brandweerkosten – definitieve 

berekeningen 2013 en 2014 (tweede voorstel). 

Verwijzingsdocumenten 

Brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 21 december 2016 betreffende omslag 

brandweerkosten – definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor de jaren 

2013 en 2014. 

Situering 

Op 11 mei 2016 en op 11 oktober 2016 deed de gouverneur respectievelijk een eerste en een tweede voorstel 

voor de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer 2013 en 2014. Zowel op het eerste als op het 

tweede voorstel bracht de gemeenteraad een negatief advies uit. 

De gouverneur heeft bij schrijven van 21 december 2016 zijn besluit van 20 december 2016 overgemaakt 

waarbij hij de diverse bezwaren van 10 gemeentebesturen afwijst en de voorlopige staten van de afrekening 

van de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014, zoals overgemaakt bij gemotiveerde brief van 11 oktober 

2016, bevestigt. 

Motivering 

De gemeenteraad handhaaft de bezwaren zoals geformuleerd in het negatief advies van 28 november 2016. 

Meer bepaald wordt vastgesteld dat zowel het voorstel van de afrekening van 11 oktober 2016 als het besluit 

van de Gouverneur van 20 december 2016 een flagrante schending inhoudt van de motiveringsplicht zoals 

vastgelegd in de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van de bestuurshandelingen. 

In het besluit van 20 december 2016 wordt impliciet erkend dat het voorstel van afrekening van 11 oktober 

2016 niet of nauwelijks was gemotiveerd, door voor te houden dat de gemeentebesturen maar beroep hadden 

moeten doen op de wet van 11 april 1994 betreffende de Openbaarheid van Bestuur om nadere inlichtingen 



te vragen, inzage te krijgen in het dossier en uitleg te krijgen over de onderliggende berekeningen. 

Vanzelfsprekend is dit geen geldig excuus om de motiveringsplicht terzijde te schuiven. De motivering van een 

beslissing moet op zich afdoende zijn en blijken uit de beslissing zelf. De motiveringsplicht kan niet terzijde 

worden geschoven door de mogelijkheid om beroep te doen op de wetgeving openbaarheid van bestuur. 

De onbetwistbare vaststelling is derhalve dat de gouverneur met de betwiste beslissing: 

-  op geen enkele wijze aangeeft hoe de cijfers voor 2013 en 2014 berekend zijn;  

-  op geen enkele wijze aangeeft op welke grondslag de zogeheten historische meerkost van de Y-korpsen 

tegenover de Z-korpsen zou kunnen leiden tot een forfaitaire som bepaald op 6% van de totale kosten van 

de Z-centra 

-  op geen enkele wijze antwoordt op het bezwaar dat toepassing wordt gemaakt van een onwettige 

ministeriële omzendbrief van 4 maart 2013. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad beslist de uitvoering te weigeren van het besluit van de gouverneur van 20 december 2016 

houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 

2014 en verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken deze onwettige beslissing niet goed te keuren. 

 

 Raadslid Sabine Poleyn komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

7.  Aanpassing van de nummering 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. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

met stad Kortrijk betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS Kortrijk en aanstellen 

sanctionerend ambtenaren. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 betreffende Goedkeuring bijzondere politieverordening 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en 

parkeren en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 

werkende toestellen 

Verwijzingsdocumenten 

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 

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

vastgesteld met automatisch werkende toestellen (aangepaste artikelnummering) (bijlage 2017-02). 

Motivering 

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. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85502


De dossiers inzake GAS-inbreuken worden behandeld door de sanctionerend ambtenaren van Kortrijk op basis 

van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Zwevegem sloot met stad Kortrijk. Omwille van de 

eenvoud en het efficiënte werken hebben de sanctionerend ambtenaren gevraagd om de artikelnummering 

van de Zwevegemse bijzondere politieverordening af te stemmen op de artikelnummering van de Kortrijkse 

verordening. Inhoudelijk zijn en blijven de documenten ongewijzigd. 

Volgende wijzigingen werden aangebracht: 

- Artikel 7 werd ingevoegd: (leeg). 

- Voormalig artikel 15, 16 en 17 werden samengevoegd in artikel 16 

- Aanpassing in artikel 29: de inbreuken op de artikelen 5 tot en met 25 ….. wordt de inbreuken op de 

artikelen 5 tot en met 24 

- Aanpassing in artikel 30: de inbreuken op de artikelen 26 tot en met 29 wordt de inbreuken op de 

artikelen 25 tot en met 28 ….. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende wijzigingen aan de artikelnummering van de bijzondere politieverordening betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor 

overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen 

worden goedgekeurd: 

- Artikel 7 werd ingevoegd: (leeg). 

- Voormalig artikel 15, 16 en 17 werden samengevoegd in artikel 16 

- Aanpassing in artikel 29: de inbreuken op de artikelen 5 tot en met 25 ….. wordt de inbreuken op de 

artikelen 5 tot en met 24 

- Aanpassing in artikel 30: de inbreuken op de artikelen 26 tot en met 29 wordt de inbreuken op de 

artikelen 25 tot en met 28 ….. 

Artikel 2 

Een gecoördineerde versie van de bijzondere politieverordening, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd (bijlage 2017-02). 

8.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het reinigen ramen diverse 

gebouwen gemeentebestuur Zwevegem en OCMW voor dienstjaar 2017 - 2018 - 2019. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

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

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. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85502


-  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-cbo-17-05. 

- Raming. 

- Lijst verschillende beleidsitems. 

Motivering 

Sinds enkele jaren worden de ramen in het Gemeentepunt door een bedrijf gereinigd. Daar deze opdracht nu 

ten einde loopt, wordt door de dienst gebouwen voorgesteld om alle gebouwen die eigendom zijn van de 

gemeente Zwevegem door eenzelfde firma te laten reinigen. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat alle 

ramen op een vooraf afgesproken tijdstip zullen worden gepoetst. Ook het OCMW wil de ramen van 

verschillende gebouwen laten reinigen. Bijgevolg is het aangewezen om alle locaties, zowel deze van het 

gemeentebestuur als deze van het OCMW, in één opdracht te bundelen. De opdracht wordt als volgt geraamd: 

 excl. btw incl. 21% btw 

OCMW 25.200,00 euro 30.492,00 euro 

 excl. btw  incl. 6% btw verlegd 

Gemeentebestuur Zwevegem – 

onderwijs 

42.100,00 euro 44.626,00 euro 

 excl. btw  incl. 21% btw verlegd 

Gemeentebestuur Zwevegem – 

diverse andere gebouwen 

44.400,00 euro 53.724,00 euro 

De uitvoeringstermijn loopt in 2017 – 2018 – 2019.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. 6% btw verlegd 

(gemeentebestuur Zwevegem 

– onderwijs) 

2017 – 2018 - 2019 zie lijst in bijlage 610300 44.626,00 euro 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. 21% btw verlegd 

(gemeentebestuur Zwevegem 

– div gebouwen) 

2017 -2018 -2019  Zie lijst in bijlage 610300 53.724,00 euro 

Gunningsprocedure 

Open aanbesteding. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het reinigen van diverse gebouwen eigendom van 

gemeente Zwevegem en diverse gebouwen eigendom van OCMW met een totale raming van 111.700,00 euro 

excl. btw of 128.842,00 euro incl. (6%, 21%) btw (verlegd), enerzijds 42.100,00 euro excl. btw of 44.626,00 

euro incl. 6 % btw verlegd ten laste van gemeentebestuur Zwevegem - onderwijs, 44.400,00 euro excl. btw 

of 53.724,00 euro incl. 21 % btw verlegd ten laste van gemeentebestuur Zwevegem – div andere gebouwen 

en anderzijds 25.200,00 euro excl. btw of 30.492,00 euro incl. 21 % btw ten laste van OCMW Zwevegem.  

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een open aanbesteding. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI zie lijst in bijlage bij de beslissing gevoegd 

– AR 610300 van het budget 2017, 2018 en 2019. 

9.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in het kader 

van de herinrichting openbaar domein "Trimaarzate" in de Helkijnstraat Sint-Denijs. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2016/S&A/G1/KF – 299022 van 17 november 2016 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten i.k.v. 

herinrichting openbaar domein “Trimaarzate” in de Helkijnstraat te Sint-Denijs, voor een totaal bedrag van 

26.585,21 euro excl. btw ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

Binnen afzienbare termijn, begin 2017, wenst de provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem de 

herinrichting van het openbaar domein, met name het oud stationsplein en de fietsrouteverbinding 

“Trimaarzate” in de Helkijnstraat te Sint-Denijs starten. 

In het kader van deze herinrichtingswerken zal zowel het wegdek, de parkeerstroken en de voetpaden in de 

Helkijnstraat te Sint-Denijs vernieuwd worden. 

Op bovenvermelde locatie is het L.S.- en O.V.-net nog bovengronds en dit op verouderde betonpalen. 

Het is aangewezen om bij de herinrichting van het openbaar domein in de Helkijnstraat te Sint-Denijs 

gelijktijdig het L.S.- en O.V.-net ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen en/of te 

vervangen. Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze 

van verlichting in de Helkijnstraat te Sint-Denijs. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 27.979,09 euro 

Detail 



A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 16.877,33 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 3.070,35 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 6.637,53 euro 

       
    Totaal excl. btw 26.585,21 euro 

    btw verlegd op deel C 1.393,88 euro 

    Totaal incl. btw 27.979,09 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten i.k.v. 

herinrichting openbaar domein “Trimaarzate” in de Helkijnstraat te Sint-Denijs, dit voor een totaal bedrag van 

26.585,21 euro excl. btw (deels vrij van btw, deels verlegd) of 27.979,09 euro ten laste van de gemeente. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 020000 - AR 225007 van het budget 

2017.  

Artikel 3 

Eandis, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

10.  Transfo: goedkeuring aangepast ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren 

van renovatie- en herinrichtingwerken - deel A: restauratie machinezaal en ketelhuizen. - 

Fase 4: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen  – deel staalwerken - RD VI. - 

Fase 5: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen - deel glaswerken en 

glasreinigingsinstallatie - RD VII. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende de 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. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2006 betreffende principiële goedkeuring voor het aanstellen van 

een ontwerper met als doel het uitvoeren van algemene renovatie – en herinrichtingswerken, deel A : 

restauratie machinezaal en ketelzaal in site Transfo, Paul Ferrardstraat 15 te 8550 Zwevegem. 



-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2007 betreffende goedkeuring 

gunning aanstelling ontwerper, zijnde Tijdelijke vereniging RCR & Coussée en Goris Architecten bvba, 

Molenaarsstraat 111/25 te 9000 Gent. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2009 betreffende goedkeuring ontwerp met vaststeling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van renovatie – en herinrichtingswerken in site Transfo Zwevegem – deel A: 

restauratie machinezaal en ketelhuizen – fase 4: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen – deel 

staalwerken – restauratiedossier VI, met een totale raming van 1.002.339,58 euro excl. btw of 1.212.830,89 

euro incl. btw. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2009 betreffende goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van renovatie – en herinrichtingswerken in site Transfo Zwevegem – deel A: 

restauratie machinezaal en ketelhuizen – fase 5 : beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen – deel 

glaswerken en glasrenigingsinstallatie – restauratiedossier VII, met een totale raming van 739.443,29 euro 

excl. btw of 894.726,38 euro incl. btw. 

Verwijzingsdocumenten 

- Motivatienota. 

- Bestek. 

- Plannen. 

- Raming. 

Motivering  

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we voor de draagstructuur van de glazen huid in de ketelhuizen 

Transfo zelf zouden afsteunen. 

Na uitvoering van dossier RD V bleek dit niet zo evident door de aanwezige asbest in de ketels en de 

onmogelijkheid om deze te ontmantelen. Bijgevolg is er een nieuwe manier gezocht om het dragen van de 

structuur mogelijk te maken. Aan de ontwerper werd gevraagd om het dossier RD VI en VII te herwerken. De 

plannen, meetstaat en bestek zijn aangepast. Er zal nu afgesteund worden naast de ketels, op bestaande 

draagstructuur. 

Er is ook beslist om de 2 dossiers (RD VI +VII) samen aan te besteden. 

De raming van dit ontwerp bedraagt: 

Fase 4: RD VI beschermen van de bestaande gevels ketelhuizen - deel staalwerken: 1.002.339,58 euro excl. 

btw, waarvan 995.181,20 euro excl. btw in aanmerking komen voor de berekening van premies.  

of euro incl. btw verlegd.  

Fase 5: RD VII beschermen van de bestaande gevels ketelhuizen – deel glaswerken en 

gevelreinigingsinstallatie: 739.443,29 euro excl. btw, waarvan 734.434,73 euro excl. btw in aanmerking komen 

voor de berekening van premies.  

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017-2018 IE-OB 070501 228007 AC 6.6.1.05 
Fase 4 : 1.212.830,89 euro 

Fase 5 : 894.726,39 euro 

Gunningsprocedure 

Open aanbesteding. 

BESLUIT 



EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van renovatie – en herinrichtingswerken in 

site Transfo Zwevegem – deel A : restauratie machinezaal en ketelhuizen: 

- fase 4: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen – deel staalwerken – restauratiedossier VI, met 

een totale raming van 1.002.339,58 euro excl. btw of 1.212.830,89 euro incl. btw. 

- fase 5: beschermen van bestaande gevels rond ketelhuizen – deel glaswerken en glasreinigingsinstallatie – 

restauratiedossier VII, met een totale raming van 739.443,29 euro excl. btw of 894.726,39 euro incl. btw, 

conform het bestek opgemaakt door TV RCR / Coussée & Goris. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van open aanbesteding. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070501 – AR 228007 – AC 6.6.1.05 

van het investeringsbudget 2017. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit uittreksel wordt bezorgd aan de ontwerper. 

11.  Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van herstellingswerken aan buurtwegen 

n.a.v. winterschade in de gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 2011. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43. 

Juridische grond 

- Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, inzonderheid artikel 17 § 2. 

-  Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten. 

-  Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 23 april 2007 betreffende goedkeuring opdracht en bepaling der 

gunningswijze voor het afsluiten van een erelooncontract voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds– 

en herstellingswerken aan wegenis en voetpaden 2007-2012. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2007 betreffende goedkeuring 

aanstelling van ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds– en herstellingswerken aan 

wegenis en voetpaden 2007-2012, zijnde Arcadis Gedas, Sint-Jorisstraat 21 te 8500 Kortrijk (thans Arcadis 

Belgium nv, gehuisvest in Gent) tegen een ereloon van 4,75% van de kostprijs, 0,05 % voor de 

veiligheidscoördinator ontwerpfase en 0,10 % voor de veiligheidscoördinator gunningsfase. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 18 juli 2011 betreffende goedkeuring ontwerp voor het uitvoeren 

van herstellingswerken aan buurtwegen n.a.v. winterschade in de gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 

2011, bestek nummer 1699, opgemaakt door Arcadis Belgium, met een totale raming van 582.229,10 euro 

excl. btw of 704.497,21 euro incl. btw en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van een 

openbare aanbesteding. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2011 betreffende goedkeuring 

gunning van bovenvermeld dossier aan Nv Stadsbader, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke - Stasegem voor 

het totale bedrag van 415.162,20 euro excl. btw of 502.346,26 euro incl. btw. 



-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2013 betreffende goedkeuring 

uitbreiding van de opdracht voor het uitvoeren van herstellingswerken aan buurtwegen n.a.v. winterschade 

in de gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 2011 conform verrekening nr. 1 voor een totaal 

ramingsbedrag van 185.482,25 euro excl. btw of 224.433,52 euro incl. btw in meer, omvattende werken in 

de in de Sint-Arnoutstraat, Kastanjeboomstraat, Zwevegemstraat / Scheldestraat en Deerlijkstraat. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2016 betreffende goedkeuring 

proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 8 december 2016. 

Verwijzingsdocumenten 

Eindafrekening der werken, opgemaakt door Arcadis Belgium, Gent. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

De eindafrekening werd opgemaakt waaruit blijkt dat de werken als volgt werden uitgevoerd: 

 

De meerwerken tegen overeengekomen prijzen zijn vooral het gevolg van het overlagen begrinding met 

asfaltlaag in de Kastanjeboomstraat, uitgraving met verwijderen voor gebruik buiten de werf, geotextiel, 

funderingen schraal beton, uurlonen materieel, regieprestaties en tenslotte herstellen open langsvoegen 

tussen betonplaten met gietasfalt, opbreken bestaande ongewapende betonverharding, nieuwe Fast-Track 

betonverharding, werfsignalisatie, aanwerken klinkers, zandcement, arceringen en leveren en plaatsen 

rijwegdeksels in de Scheldestraat. De in de eindafrekening opgesomde staat van werken geeft geen aanleiding 

tot opmerkingen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investeringsenveloppe Beleidsitem Algemene rekening 

2016 IE-OB 020000 224007 

Detail 

Firma Bedrag eindafrekening incl. btw 

Nv Stadsbader, Harelbeke 869.175,49 euro 

Gunningsbedrag : 415.162,20

Verrekening 1 185.482,25

totaal 600.644,45

Minwerken VH : -86.019,56

Meerwerken VH : 86.883,78

Minwerken verrekening : -29.741,53

Meerwerken verrekening : 24.607,99

Meerwerken OP : 105.524,62 17,57%

Totaal in meer : 101.255,30

Subtotaal : 701.899,75

Herzieningen : 16.427,10

TOTAAL : 718.326,85

Btw verlegd 21 % : * 150.848,64

ALGEMEEN TOTAAL : 869.175,49

t.e.m. VS 5 via de aannemer en de rest via btw verlegd



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van herstellingswerken 

aan buurtwegen n.a.v. winterschade in de gemeente Zwevegem voor het dienstjaar 2011  voor een totaal 

bedrag van 869.175,49 euro incl. btw. Deze eindafrekening maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 020000 – AR 224007 van het budget 

2016. 

Artikel 3 

De aannemer en de ontwerper worden in kennis gesteld van dit besluit. 

12.  Goedkeuring charter 'Goe Gespeeld'. 

Bevoegdheid 

Artikel 42 van het gemeentedecreet. 

Verwijzingsdocumenten 

- Meerjarenbeleidsplan 2014-2019. 

- Charter Goe Gespeeld Vlaanderen. 

- Goe Gespeeld in Zwevegem – 26 acties (bijlage 2017-03). 

Advies  

Advies gemeentelijke jeugdraad d.d. 30 september 2016. 

Motivering 

Eén van de acties in het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 is het invoeren en het actief promoten van het Goe 

Gespeeld charter. 

Goe Gespeeld wil een positief speelklimaat in Vlaanderen garanderen en roept gemeenten op om het Goe 

Gespeeld charter ‘Spelen is een kinderrecht’ te ondertekenen en de acht charterpunten in de praktijk om te 

zetten.   

Alle acht de charterpunten werden in Zwevegem grondig bekeken en verder uitgewerkt. De jeugdsector kwam 

tot 26 acties om goed te kunnen spelen. 

Er wordt voorgesteld om het charter officieel te laten ondertekenen op de buitenspeeldag 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het Goe Gespeeld Charter ‘Spelen is een kinderrecht’ wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het Goe Gespeeld plan voor Zwevegem met de 8 charterpunten en 26 acties, zoals in bijlage bij deze beslissing 

gevoegd, wordt goedgekeurd (bijlage 2017-03). 

In Zwevegem… 

1. Spelen kinderen in alle openbare ruimte, hiervoor … 

1.1. … hebben we een soepel reglement speelstraten 

1.2. … hebben we gratis speelkoffers voor speelstraten 

1.3. … voorzien we jaarlijks een budget voor het investeren in nieuwe speelpleintjes 

1.4. … proberen we speelprikkels te integreren op straat 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85273
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85273


1.5. … gaan we na of speelplaatsen van scholen kunnen opengesteld worden buiten de schooluren 

1.6. … onderzoeken we of permanente speelstraten mogelijk zijn 

2. Spelen kinderen in het groen, hiervoor … 

2.1. … hebben we speelzones in het Mortagnebos, het Banhoutbos en het Lettenhofpark 

2.2. … richten we groenzones kindvriendelijk in 

2.3. … besteden we aandacht aan speelgroen bij het aanleggen of herinrichten van speelpleintjes 

2.4. … gaan we op zoek naar een geschikte locatie voor een speelbos/geboortebos 

3. Is spelen geen overlast, hiervoor … 

3.1. … hebben we in het politiereglement opgenomen dat het geluid van spelende kinderen niet 

als overlast kan beschouwd worden 

3.2. … hebben we de Jeugdraad betrokken bij de opmaak van het GAS-reglement 

3.3. … gaan we op een positieve manier om met ernstige klachten en gaan we met alle partijen in 

gesprek 

4. Kunnen kinderen zich veilig verplaatsen, hiervoor … 

4.1. … investeren we in veilige, eenduidig ingerichte schoolomgevingen 

4.2. … besteden we bijzondere aandacht aan veilige, trage wegen 

4.3. … brengen we het speelweefsel in kaart 

5. Is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk, hiervoor …  

5.1. … staan we via de werkgroep Jeugdinfra in voor investeringen in en het onderhoud van de 

jeugdlokalen 

5.2. … stellen we alle openbare ruimte ter beschikking voor speelactiviteiten van 

jeugdverenigingen 

6. Creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen, hiervoor…  

6.1. … sporen we jeugdverenigingen aan om proactief en met wederzijds respect in dialoog te 

gaan met de buren 

6.2. … promoten we buiten spelen op een actieve manier 

6.3. … gaan we op zoek naar geschikte locaties voor hangplekken 

6.4. … informeren we buren van de vakantiewerkingen over die werkingen 

7. Houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren, hiervoor … 

7.1. … willen we zelf een werkbaar instrument ontwikkelen samen met de gemeentediensten om 

de impact na te gaan 

8. Ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte, hiervoor … 

8.1. … laten we kinderen hun zeg doen wanneer speelpleintjes in hun buurt worden ingericht 

8.2. … leggen we verkavelaars op om de verplichte groene ruimte te clusteren tot bespeelbare 

percelen 

8.3. … gaan we op zoek naar de geschikte instrumenten om inspraak van kinderen en jongeren 

ook in andere domeinen mogelijk te maken 

Artikel 3 

Het Goe Gespeeld Charter wordt officieel ondertekend op de Buitenspeeldag op 19 april 2017. 

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 19 december 2016 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.01 uur. 

 



 

 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


