bijlage 2018-39
OPDRACHTVERKLARING ZWERF EN GROEN
Zie artikel 10§2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van
22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie.
1/ Impactanalyse
Onderstaande opdracht vloeit voor uit de opgemaakte impactanalyse betreffende ‘zwerf en
groen’ en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 november 2018.
2/ VZW tAlternatief
Gemeente Zwevegem kiest ervoor om deze opdracht uit te besteden. De onderneming die
belast wordt met de uitvoering van deze opdracht is VZW tAlternatief, afdeling lokale
diensteneconomie, Blokkestraat 29 b te 8550 Zwevegem.
3/ Grondgebied
Het betrokken grondgebied is de gemeente Zwevegem.
4/ Takenpakket
De aard van de opdracht bestaat erin dat VZW tAlternatief 6 doelgroepwerknemers lokale
diensteneconomie voltijds inschakelt die zullen instaan voor onderstaand takenpakket:

Groenonderhoud 4500 uur
Op het grondgebied van ‘groot’ Zwevegem bevinden zich een 30km veldwegen. Deze worden
ook benoemd als ‘kerkwegen’ of ‘trage wegen’.
Trage wegen worden minstens 2x per jaar gemaaid en verder naar noodzaak en in overleg
met gemeente – dienst Groen & Natuur. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met
meldingen en/of prioritaire werken via IkMeld of Dienst Groen & Natuur.
Hiervoor wordt in de periode van 1 juni tot 1 oktober minimaal volgende inzet gegarandeerd:
o
1 ploeg van 4 man
o
Minstens 15 werkdagen per maand.
Daarnaast is er ook een detectiefunctie op het vlak toegankelijkheid, veiligheid en de staat van
de trage wegen en het domein (ATD gemeente wordt hiervan op de hoogte gesteld) voor de
burger.
Volgende opdrachten zitten zeker inbegrepen in deze taak :
•
•

lenteschoonmaak fontein gemeentepark.
Onderhoud groenzones OCMW (1300 uur – zie overeenkomst inzake tewerkstelling
personeelslid (A. Hostens) OCMW voor de duur van de tewerkstelling – deze uren
worden niet aangerekend.)

Onderhoud groenzones Transfo: 1150 uur
Zitbanken en vuilnisbakken: 900 uur
De zitbanken (150) en vuilnisbakken op het openbare domein (oa. langs vaartwegen) worden
onderhouden (opschuren, vernissen, vervangen).

Bushokjes: 300 uur
De bushokjes binnen grondgebied Zwevegem worden door de mobiele ploeg 2 x per jaar
onderhouden en opgepoetst. Eventuele schade wordt gemeld aan de bevoegde instanties.

Zwerfvuil: 5400 uur
In dezelfde beweging worden ook wegen en het openbare domein met de mobiele ploeg
zwerfvuilvrij gemaakt . De dienst vervult ook een opdracht inzake preventie van zwerfvuil op
het openbare domein. Dit aan de hand van visuele hulpmiddelen in samenwerking met de
milieudienst van de bevoegde gemeente vb. plaatsen waarschuwingsborden,…, educatieve
acties bij scholen in Groot Zwevegem,… Bij sluikstort ligt de nadruk tegenwoordig op
handhaving (vb. identificatie en opstellen GAS-boete met bevoegde ambtenaar,…) na het
vinden en opruimen van sluikstort. Op sluikstortmeldingen wordt getracht om steeds binnen
de 24u te reageren tijdens werkdagen.
De aanwezige afvalkorven (169 ) op het grondgebied Zwevegem worden steeds tijdig geledigd
(minimum wekelijks). Alsook de omgeving van de glasbollen ( 23) wordt van zwerfvuil en
sluikstort verlost. Dagelijks wordt alle zwerfvuil en afval uit de afvalkorven in het recyclagepark
gesorteerd.

Evenementen: 250 uur
Occasioneel wordt er ook bijgestaan in de opkuis van afval na evenementen die voor de
algemene bevolking zijn ingericht.
5/ Tewerkstelling
De doelgroepmedewerkers zullen tewerkgesteld worden bij de VZW.
6/ Doelpubliek
De doelgroep kan vrij algemeen omschreven worden als de bevolking van de gemeente en
alle andere burgers die gebruik maken van het openbaar domein. Dit wil zeggen: wandelaar,
fietser, marktganger, bezoeker kerkhof, parkbezoeker,… Dit met bijzondere aandacht voor
mensen met een mobiliteitsbeperking.
7/ Tarief

Voor deze dienstverlening zal gewerkt worden met een standaardtarief van 22 euro/uur
(gekoppeld aan de gezondheidsindex). De totale opdracht wordt op vandaag geschat op
12.500 uren.
Er wordt maandelijks gefactureerd met in bijlage een lijst met detail van taken, plaats, datum
en uren. De kost voor het afvoeren van groenafval (Imog Moen) en ander afval (containerpark)
wordt doorgerekend aan het lokaal bestuur na voorleggen facturen.
8/ Budget lokale overheid
De lokale overheid voorziet een budget van 275.000 euro/ jaar.
9/ Duur
De opdracht gaat in vanaf 1 januari 2019 en eindigt eind 2025.
10/ Evaluatie
De uitvoering van deze opdracht is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie binnen de
respectievelijke organen van de VZW. Bij negatieve evaluatie kan de uitbesteding worden
stopgezet. Indien de samenwerking wordt stopgezet, dient minstens een termijn van 90 dagen
te worden gerespecteerd. Deze evaluatie wordt gebaseerd op een pre-evaluatie op
dienstniveau (zie hieronder).
11/ Overleg op dienstniveau
Er zal maandelijks een overleg plaatsvinden op dienstniveau tussen de verantwoordelijken van
VZW tAlternatief en de verantwoordelijke gemeentediensten (dienst milieu en dienst groen en
natuur).
12/ Overdracht materiaal
Materiaal eigendom van de gemeente wordt “om niet” overgedragen aan vzw tAlternatief.
Lopende afbetalingen inzake materiaal aan vzw De Poort worden vanaf 1 januari 2019
overgenomen door vzw tAlternatief.

