Toelichtende nota GR 25.02.2019

1.

Kennisname klimaatmanifest.

Het klimaatmanifest dat werd opgemaakt door Leiedal biedt een inspiratiekader voor lokaal klimaatbeleid.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist op 12 februari 2019 om het klimaatmanifest te
ondertekenen in naam van het gemeentebestuur Zwevegem. Het klimaatmanifest wordt nu voorgelegd aan
de gemeenteraad ter kennisname. Vanuit de diensten binnen de cluster Ruimte en omgeving willen we
duiden dat we als gemeente Zwevegem reeds heel wat acties ondernemen binnen de verschillende pijlers
van klimaatbeleid op lokaal niveau.

Dit wordt toegelicht in de begeleidende nota “Cluster Ruimte en

omgeving_toelichting bij klimaatmanifest”.
2.

Toekenning toelagen 2019 (deel 1).

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de
ondersteuning van hun werking.
Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke subsidiereglementen en op advies van
adviesraden.
Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Het betreft voornamelijk toelagen die voor de vermelde organisaties en adviesraden nodig zijn om de
werking te verzekeren, binnen de sectoren samenleving/welzijn, jeugd, sport en cultuur.
Het gaat over 32 toelagen voor een totaal bedrag van 42.472,48 euro.
3.

Goedkeuring takenpakket Riopact 2019 in het kader van de overeenkomst voor de
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.

De gemeente heeft met Aquafin en De Watergroep een overeenkomst onder de noemer Riopact voor de
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
In uitvoering van de Riopact overeenkomst wordt jaarlijks een praktisch takenpakket samengesteld in
overleg met de diverse partners.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het takenpakket 2019 goed te keuren.
Het pakket beschrijft het projectmanagement, het werftoezicht, de afkoppelingsdeskundige, het
studiebureau en de project gerelateerde kosten van de gemeentelijke investeringen in de Kortrijkstraat, de
afkoppeling knelpunten Otegem en collector Zwevegemstraat, ten bedrage van 160.000 euro. (79.620 euro
studies,

adviezen,

beheer

en

flankerende

services

+

80.000

euro

kosten

m.b.t.

lopende

investeringsdossiers).
De coördinatie, het plaatsen en in het dienst stellen van IBA’s zijn eveneens opgenomen in dit pakket, voor
een bedrag van 280.000 euro.
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4.

Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van openbare verlichting op diverse locaties in
Zwevegem dienstjaar 2019 - verledding fase 2.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor het vernieuwen van de openbare verlichting op verschillende plaatsen
in Zwevegem dienstjaar 2019 - verledding fase 2 voor een totaal bedrag van 81.579,13 euro excl. btw of
98.710,75 euro incl. btw verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.
Er wordt gekozen voor LED-verlichting.
LED-verlichting is de nieuwe standaard vooral omwille van zuinigheid en de dynamischere techniek (dimmen,
schakelen en doven). Rekening houdende met de dalende prijzen en de grote levensduur wordt de
terugverdientijd steeds gunstiger. Uit de inventaris blijkt dat van onze 5400 verlichtingstoestellen er meer
dan 60% ouder is dan 15 jaar. In functie van de ECO-doelstelling en de CO2-reductie is een ritme van
vernieuwing van 6 % per jaar noodzakelijk. Dit betekent een jaarlijks noodzakelijk budget van 440.000 euro
inclusief btw voor vernieuwing van de openbare verlichting. Het budget is opgenomen in het financieel
meerjarenbeleidsplan. De oudste armaturen en deze met het hoogste verbruik worden eerst vervangen. Dit
dossier wordt per jaar in verschillende fases opgemaakt en uitgevoerd.
Deze tweede fase voor 2019 omvat de volgende straten in Heestert : de Pontstraat en de Truweelstraat;
de Gauwelstraat, het Kerkhofplein, Kerkomtrek, de Outrijvestraat, Plein, de Spichtestraat en de Stijn
Streuvelstraat in Heestert.
5.

Goedkeuring opdracht voor het vervangen van het plafond in de gemeenteschool 't
Winckeling te Zwevegem.

Het plafond in de gemeenteschool ’t Winckeling te Zwevegem is dringend aan vervanging toe. De voorbije
jaren sijpelde er bij regenval water door het dak op het plafond. Ondertussen zijn de dakwerken afgerond en
kan het plafond nu vervangen worden. Oorspronkelijk stelde het oudercomité van de gemeenteschool ’t
Winckeling voor om het plafond zelf uit te breken. Het budget werd in 2018 dan ook opgemaakt met dit in
het achterhoofd. De afbraakwerken blijken nu ook groter dan het oudercomité voorzien had en stelt nu voor
om dit alsnog mee te laten opnemen in de opdracht. Er zal in budgetwijziging een verhoging gevraagd
worden.
De kosten voor het vervangen van het plafond worden geraamd op 36.093 euro, BTW incl.
De werken zouden gegund worden met de onderhandelingsprocedure, zonder voorafgaande bekendmaking.
6.

Goedkeuring opdracht voor reiniging en herstelling atletiekpiste en levering en plaatsing
van een discuskooi.

De atletiekpiste moet ongeveer om de 2 à 3 jaar gereinigd worden en ongeveer na 10 jaar grondig
gereinigd/hersteld worden. De laatste reiniging dateert van 2016. Nu is de grondige schoonmaak- en
renovatiebeurt aan de orde. Spoeling en schoonmaak van goten en opvangput na deze werken hoort bij de
opdracht.
De toplaag is op bepaalde intensief gebruikte plaatsen versleten, vooral op de plaatsen die veel worden
gebruikt, zoals voor de sprint- en springnummers. Ook de binnenbaan is er slechter aan toe dan de overige
banen. De toplaag moet dus deels opnieuw gespoten worden.
In de prijsvraag wordt een variant gevraagd voor het her spuiten van -enkel sprintbanen
-of sprintbanen en aanloop springnummers
-of sprintbanen/springnummers en binnenbaan.
Her en der is de ook ondergrond beschadigd en moeten plaatselijke herstellingen gebeuren. De grootste
beschadiging is te zien bij de start van de sprintnummers.
De merkplaatjes moeten vervangen worden.
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Na de uitvoering van de werken zullen de belijningen sterk vervaagd of verdwenen zijn. Er zal dus nieuwe
belijning nodig zijn.
Na realisatie moet de Vlaamse atletiek liga, op basis van de aangeleverde documenten en een plaats bezoek,
de piste goedkeuren. Pas daarna kan overgegaan worden tot betaling.
De kostprijs wordt geraamd op 100.000 euro.
De discuskooi moet om veiligheidsredenen vernieuwd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
wijziging van de reglementering die zal ingang vinden in 2020. In die regelgeving staat dat de kooi minstens
6 meter hoog moet zijn.
De individuele budgetsleutel zal verhoogd moeten worden in de eerstvolgende budgetwijziging. Het totale
krediet is wel toereikend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht: herstelling en reiniging van de atletiekpiste én
vernieuwing van de discuskooi goed te keuren.
7.

Oprichting van commissies in de schoot van de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 28 januari 2019 het huishoudelijk reglement goed. Hierin staat
dat de gemeenteraad raadscommissies kan oprichten met als taak de gemeenteraadszittingen voor te
bereiden en het algemene beleid van het gemeentebestuur te bespreken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd drie raadscommissies op te richten:

Commissie I: politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke
samenwerking;

Commissie II: openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit;
Commissie III: cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking.
8.

Samenstelling van commissies in de schoot van de gemeenteraad.

In de schoot van de gemeenteraad worden drie commissies opgericht.
Voor de raadscommissies die in deze gemeenteraadszitting in het leven worden geroepen, dienen de
mandaten evenredig te worden verdeeld onder de fracties die in de gemeenteraad zetelen. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd uit zijn leden, voor elke commissie 9 leden aan te duiden met stemrecht.
Gezien 2 fracties (sp.a en Zwevegem Vooruit) ten gevolge van de evenredige vertegenwoordiging niet
vertegenwoordigd worden in de commissies, kunnen zij een lid aanduiden die de commissies kan bijwonen
met raadgevende stem.
Per commissie wordt eveneens een voorzitter aangeduid.
9.

Hernieuwing gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - vaststelling
maatschappelijke geledingen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) dient na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad op 2 januari laatstleden, hernieuwd te worden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende maatschappelijke geledingen op te roepen om één of
meerdere personen voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: milieuen natuurverenigingen; verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van verenigingen van
handelaars of landbouwers; verenigingen van handelaars; verengingen van landbouwers; verenigingen van
werknemers; socio-culturele organisaties; jeugdverenigingen en ten slotte seniorenverenigingen. Daarnaast
wordt voorgesteld het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere behandeling van
de kandidaturen en een voorstel van samenstelling voor te leggen aan de volgende gemeenteraad.
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10. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering in buitengewone zitting
op 25 maart 2019.
De gemeente Zwevegem is voor meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest. Gaselwest houdt op 25 maart 2019 een algemene vergadering in buitengewone zitting.
Op de agenda staat:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad wordt opgedragen de agenda van de algemene
vergadering in buitengewone zitting goed te keuren.
11. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 20 maart
2019.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging TMVS.
TMVS dv houdt op 20 maart 2019 een buitengewone algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
3. Benoeming van de raad van bestuur
4. Mededelingen
Varia
Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad wordt opgedragen de agenda van de buitengewone
algemene vergadering goed te keuren.
12. Psilon - Goedkeuring agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 26 maart 2019.
De gemeente Zwevegem is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Psilon.
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen houdt op 26 maart 2019
een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda staat:
1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders
2. Aanduiding effectieve bestuurders
3. Aanduiding bestuurder met raadgevende stem
Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad wordt opgedragen de agenda van de buitengewone
algemene vergadering goed te keuren.
13. IMOG - Goedkeuring agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 19 maart 2019.
De gemeente Zwevegem is vennoot van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen (IMOG).
IMOG houdt op 19 maart 2019 een buitengewone algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders
3. Vaststellen van de presentiegelden
4. Varia
Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad wordt opgedragen de agenda van de buitengewone
algemene vergadering goed te keuren.
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14. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 28 maart
2019.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij Intercommunale Leiedal.
Leiedal houdt op 28 maart 2019 een buitengewone algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Installatie algemene vergadering
2. Benoeming raad van bestuur – bestuurders met stemrecht (geheime stemming)
3. Akteneming raad van bestuur – bestuurders zonder stemrecht
4. Vaststelling presentiegelden
5. Voorstelling Verslagboek 2013-2018 en vooruitblik Leiedal 2035
6. Varia
Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad wordt opgedragen de agenda van de buitengewone
algemene vergadering goed te keuren.
15. Gaselwest - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is voor meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest. Bij een nieuwe legislatuur moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid
worden

in

de

algemene

vergadering.

De

vertegenwoordigers

moeten

aangeduid

worden

bij

gemeenteraadsbesluit uit de leden van de gemeenteraad.
De algemene vergadering in buitengewone zitting vindt plaats op 25 maart 2019.
16. Gaselwest - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité Oost.
De gemeente Zwevegem is voor meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat bij algehele vernieuwing van de gemeenteraad, de
bestuursorganen opnieuw moeten worden samengesteld.
Elke aangesloten gemeente mag een kandidaat-lid voordragen voor het Regionaal Bestuurscomité waarvan
het deel uitmaakt. Diezelfde persoon kan voorgedragen worden als één van de negen leden van de raad
van bestuur.
17. TMVS dv - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging TMVS. Bij een nieuwe legislatuur
moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering. De
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden bij gemeenteraadsbesluit uit de leden van de gemeenteraad.
De buitengewone algemene vergadering vindt plaats op 20 maart 2019.
18. Psilon - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen Psilon (opdrachthoudende vereniging). Bij een nieuwe legislatuur moeten nieuwe
vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers moeten aangeduid worden bij gemeenteraadsbesluit uit de leden van de
gemeenteraad.
De buitengewone algemene vergadering vindt plaats op 26 maart 2019.
Toelichtende nota gemeenteraad 25 februari 2019

pagina 5

19. Psilon - Voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen Psilon (opdrachthoudende vereniging). Bij een nieuwe legislatuur kunnen kandidaten
voorgedragen worden voor de raad van bestuur. De raad ven bestuur telt 9 effectieve leden die volgens een
territoriale mandaatverdeling toegewezen worden. Deelgebied ‘Leiedal’, waarvan gemeente Zwevegem deel
uitmaakt, heeft recht op 6 mandaten in de raad van bestuur. Eén van die mandaten is voorbehouden voor
de stad Kortrijk, gezien de vestiging van het crematorium op hun grondgebied. De 5 overige mandaten
werden besproken op voorafgaandelijke beraadslaging tussen de gemeenten-vennoten binnen het
deelgebied Leiedal.
De buitengewone algemene vergadering waarop de bestuursleden zullen aangeduid worden, vindt plaats op
26 maart 2019.
20. Imog - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid
in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG). Bij een nieuwe legislatuur moeten nieuwe vertegenwoordigers en
plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering. De vertegenwoordigers moeten aangeduid
worden bij gemeenteraadsbesluit uit de leden van de gemeenteraad. Gemeente Zwevegem mag op basis
van de statuten 2 vertegenwoordigers aanduiden in de algemene vergadering.
De buitengewone algemene vergadering vindt plaats op 19 maart 2019.
21. IMOG - Voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
Gemeente Zwevegem is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid
(IMOG). Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraden zijn alle mandatarissen in IMOG van
rechtswege ontslagnemend.
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid (IMOG) heeft elke deelnemende gemeente recht op minstens één mandaat van bestuurder. De
gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied verdelen een mandaat over de periode van één
legislatuur. De vertegenwoordiger van het gedeelde mandaat zal voorgedragen worden bij het begin van de
mandaatperiode.
De buitengewone algemene vergadering waarop de bestuursleden zullen aangeduid worden, vindt plaats op
19 maart 2019.
22. Leiedal - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. Bij een nieuwe legislatuur moeten
nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering. De
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden bij gemeenteraadsbesluit uit de leden van de gemeenteraad.
De buitengewone algemene vergadering vindt plaats op 28 maart 2019.
23. Leiedal - Voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
Gemeente Zwevegem is aangesloten bij intercommunale Leiedal. Ingevolge de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden zijn alle mandatarissen in Leiedal van rechtswege ontslagnemend.
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Artikel 17 van de statuten van de intercommunale Leiedal bepaalt dat elke aangesloten gemeente recht
heeft op één mandaat van bestuurder met stemrecht.
Bij een nieuwe legislatuur moeten nieuwe bestuurders worden voorgedragen.
De bijzondere algemene vergadering waarop de bestuursleden zullen aangeduid worden, vindt plaats op 28
maart 2019.
24. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur
voor drinkwaterdiensten.
De bijzondere algemene vergadering van De Watergroep keurde een statutenwijziging goed met betrekking
tot de reorganisatie van haar provinciale bestuursorganen. Vanaf 1 januari 2019 worden de bureaus van de
provinciale comité afgeschaft en worden de provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur
voor drinkwaterdiensten een één aandeelhoudersbestuur voor rioolwaterdiensten (Riopactcomité).
Gemeente Zwevegem is vennoot bij De Watergroep voor wat betreft drinkwater en dient een afgevaardigde
aan te duiden voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater. Deze afgevaardigde moet een gemeenteraadslid
zijn en heeft bij voorkeur een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De
Watergroep.
25. De Watergroep - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers
aangeduid worden in de algemene vergadering van De Watergroep. Deze personen dienen geen lid te zijn
van de gemeenteraad. De vertegenwoordigers kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de
gemeentelijk legislatuur, nl. tot einde 2024.
26. Zefier cvba - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
Gemeente Zwevegem is aangesloten bij cvba Zefier. Bij een nieuwe legislatuur moeten vertegenwoordigers
en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering. Zefier is een cvba en valt dus niet
onder het toepassingsbied van het decreet over het lokaal bestuur.
De uitnodiging voor de algemene vergadering op 13 juni 2019 wordt verwacht uiterlijk de laatste week van
maart. De jaarvergadering gaat door op de 2de donderdag van de maand juni om 14u.
27. Goedkeuring notulen zitting 28 januari 2019.
De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Het zittingsverslag (audio) van de installatievergadering vindt u hier:
https://web-zwevegem.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-28-januari-2019
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