Toelichtende nota Gemeenteraad
25.03.2019

1.

Toekennen eretitels aan mandatarissen.

Overeenkomstig het goedgekeurde reglement kan de gemeenteraad onder bepaalde voorwaarden eretitels
toekennen aan gewezen gemeenteraadsleden. Dhr. Gerard Amelynck, dhr. Eric Maes en mevr. Sabine Poleyn
voldoen aan de voorwaarden. Zij beschikken immers over respectievelijk 24 jaar, 18 jaar en 18 jaar
anciënniteit als raadslid.
2.

Advies jaarrekening 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal
kerkbestuur Zwevegem.

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
centraal kerkbestuur Zwevegem:
a) St.-Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 21 januari 2019 en die
zich als volgt voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage

2017
26 941,39
3 267,00

2018
42 748,60
0,00

verschil
15 807,21
-3 267,00

30 208,39
79 193,80

42 748,60
73 242,74

12 540,21
-5 951,06

b) St.-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 11 februari 2019
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage

2017
24 861,88
0,00

2018
29 692,52
0,00

verschil
4 830,64
0,00

24 861,88
15 346,99

29 692,52
17 105,38

4 830,64
1 758,39

c) St.-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 11 januari 2019
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage

2017
39 249,22
0,00

2018
45 327,81
0,00

verschil
6 078,59
0,00

39 249,22
25 430,43

45 327,81
21 375,52

6 078,59
-4 054,91

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 31 januari 2019
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT

2017

2018
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exploitatie
investeringen

19 295,05
5 430,00

14 285,64
0,00

-5 009,41
-5 430,00

globaal resultaat

24 725,05
28 667,55

14 285,64
29 424,69

-10 439,41
757,14

gemeentelijke toelage

e) St.-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 12 februari 2019 en die zich als volgt
voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage

2017
34 889,68
0,00

2018
42 475,74
0,00

verschil
7 586,06
0,00

34 889,68
34 056,16

42 475,74
31 819,53

7 586,06
-2 236,63

f) SS.-Amandus en Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 6 februari 2019 en die
zich als volgt voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage
g)

2017
18 420,75
0,00

2018
23 657,84
0,00

verschil
5 237,09
0,00

18 420,75
37 081,35

23 657,84
49 776,56

5 237,09
12 695,21

SS.-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 21 januari 2019
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT
exploitatie
investeringen

globaal resultaat
gemeentelijke toelage

3.

2017
935,27
0,00

2018
4 615,08
0,00

verschil
3 679,81
0,00

935,27
28 743,48

4 615,08
37 200,08

3 679,81
8 456,60

Goedkeuring jaarrekening 2018 en kennisname jaarverslag 2018 van de interlokale
vereniging burensportdienst.

De gemeente Zwevegem maakt sedert 26 maart 2007 deel uit van de interlokale vereniging
‘Burensportdienst’, samen met de gemeentebesturen Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem,
Wielsbeke en Avelgem. Op 25 maart 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging
van het ‘lidmaatschap’ in de interlokale vereniging Burensportdienst.
De leden-gemeenten van de interlokale vereniging Burensportdienst leggen overeenkomstig het decreet
intergemeentelijke samenwerking en de oprichtingsovereenkomst de jaarrekening ter goedkeuring voor aan
de gemeenteraad.
Het jaarverslag 2018 wordt ter kennisgeving voorgelegd. Het jaarverslag is een samenvatting van de
genomen acties. Het verslag bevat gegevens over de samenstelling van de vereniging en de verschillende
bijeenkomsten.
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4.

Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader
van gegevensuitwisseling.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
goed te keuren.
Met die overeenkomst kan de gemeente een lijst bekomen van de personen die vanaf 1 januari 2019 de
voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV.
Zodoende kan de gemeente, overeenkomstig de goedgekeurde belastingreglementen, de verminderingen
toestaan aan de rechthebbenden.
De belastingschuldigen die hiervoor in aanmerking komen, hebben wat de milieubelasting betreft, recht op
een vermindering van 25,00 euro.
5.

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

Er zijn dringend een aantal aanpassingen nodig aan het algemeen retributiereglement van de gemeente
Zwevegem. Deze aanpassingen situeren zich respectievelijk in volgende domeinen:
1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken
-

Diverse aanpassingen huwelijk: er wordt één drankje aangeboden (geen mogelijkheid meer om
bijkomende drankjes aan te vragen tegen betaling), champagne wordt afgeschaft en de bijkomende
kostprijs op zaterdag dient pas betaald te worden na 15u in plaats van na 13u.

21. Tarieven onderwijs
-

Tarief laatkomers wordt verhoogd van 5 euro naar 10 euro.

22. Activiteiten van de jeugddienst
-

Tarief opvang na sluitingsuur wordt verhoogd van 5 euro naar 10 euro.

23. Tarieven culturele activiteiten
-

Tarief voor gegidste wandelingen wordt toegevoegd: 75 euro.

25. Sportinfrastructuur
-

Aanpassing categorieën conferentiezalen Sportpunt 1: onderscheid tussen > 4u en < 4u.

-

Er wordt een hoofdstuk drankverbruik Sportpunt 1 toegevoegd.

26. Culturele infrastructuur
-

Sint-Paulus: aanpassing categorieën.

-

Priesterage: schrappen categorieën tentoonstelling.

-

Stenen Molen: schrappen alle tarieven, stopzetting verhuur.

-

Toevoegen zaal Kabaal DKO Zwevegem.

28. Verhuren van materiaal
-

Toevoegen diverse soorten materiaal.

30. Bibliotheek
6.

Aanpassen tarieven dranken De Wieke.
Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor het bereiden en leveren van
duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en jeugddienst 2019-2022.

De voorgaande opdracht voor bereiding en levering van maaltijden voor de scholen liep ten einde op 30 juni
2018.
In het voorjaar van 2018 werd een overheidsopdracht gevoerd, met de bedoeling om naadloos aan te
sluiten op deze opdracht. De jeugddienst van Zwevegem sloot voor het eerst ook aan bij deze prijsvraag.
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Deze opdracht kon echter niet gegund worden in 2018. Esthio kwam voor de volledige opdracht als
economisch meest voordelige inschrijver uit de bus. In 2018 werd Esthio echter getroffen door een sluiting
n.a.v. een salmonellavergiftiging. Dit voorval deed zich voor nà opening van de offertes, maar vóór gunning.
Esthio kon deze opdracht door dit voorval niet opnemen. Juridisch gezien konden wij geen kant op: het was
wettelijk gezien niet mogelijk om te gunnen aan een andere partij dan de economisch meest voordelige
inschrijver. Bovendien konden we, omwille van wettelijk te respecteren termijn, geen Europese opdracht
meer voeren en gunnen vóór 1 september 2018.
Op 9 juli 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen dan ook om niet te gunnen, en de
bestaande samenwerkingen te verlengen.
Om op 1 september 2019 van start te kunnen gaan binnen een nieuwe overheidsopdracht, maakten we
nieuwe opdrachtdocumenten op. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het accent meer te gaan
leggen zowel gezonde als duurzame voeding.
De basisscholen van het vrij onderwijs wensen opnieuw deel te nemen aan deze opdracht. Gemeente
Zwevegem treedt in deze opdracht ook op namens de vrije scholen van groot-Zwevegem.
De prijsvraag betreft een periode van 3 jaar.
De raming van de opdracht bedraagt 1.262.452 euro incl. btw, waarvan 644.296 euro ten laste van
gemeente Zwevegem, en 618.156 euro incl. BTW ten laste van de vrije basisscholen van groot-Zwevegem.
7.

Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor het
uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem
voor dienstjaar 2019 (1e herhaling 2018).

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd door buitengewone onderhouds- en herstellingswerken
aan wegen en aanhorigheden 2019, voor een totale raming van 815.208,75 euro excl. btw of 963.823,49
euro incl. deels btw riolering, deels btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij
middel van onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de
overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken, aan de aannemer die de eerste opdracht kreeg toegewezen door dezelfde aanbestedende overheid,
op voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met een basisproject en dat dit project het voorwerp
uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na openbare procedure.
Het bestek werd opgemaakt door het studiebureau Demey, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur
gemeente Zwevegem.
8.

Goedkeuring opdracht voor het aanleggen van nutsvoorzieningen voor het nieuwe
schoolgebouw te Heestert.

Voor de bouw van de nieuwe school te Heestert werd door de gemeente Zwevegem een aanvraag ingediend
voor de aansluiting van verschillende nutsleidingen, nl. water, gas en elektriciteit. De werken worden
geraamd op 30.004,85 euro incl. 6% btw verlegd.
9.

Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van de valkuil in Sportpunt 1 te Zwevegem.

De valkuilmousse, -matten en netten in Sportpunt 1 te Zwevegem zijn ongeveer 10 jaar oud. De mousse is
op verschillende plaatsen gescheurd en is volledig verschoven. De elastieken en het vangnet vertonen
slijtage. Op heden werd de valkuil op bepaalde plaatsen hersteld om de veiligheid te garanderen. Dit is
echter een tijdelijke oplossing. Een totale herstelling van de valkuil is duur. Bovendien is er geen garantie
dat deze herstelling 3 jaar zal standhouden. Daarom wordt door de dienst gebouwen en de dienst sport
voorgesteld om de valkuil volledig te vernieuwen.
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De kosten voor het vernieuwen van de valkuil worden geraamd op 98.615,00 euro incl. 21% btw verlegd.
De werken zouden gegund worden met de onderhandelingsprocedure, zonder voorafgaande bekendmaking.
10. Goedkeuring opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk en de zonnewering
in de bibliotheek te Zwevegem.
Het buitenschrijnwerk in de bibliotheek in Zwevegem moet dringend vervangen worden. Eveneens wordt er
extra zonnewering voorzien. De dienst gebouwen stelt voor om enkel de vleugels te vervangen. Zo wordt de
kostprijs beperkt.
Om de uniformiteit te behouden blijkt het aangewezen om de nieuwe vleugels eveneens in aluminium te
voorzien. Oorspronkelijk zouden de scharnieren van de verschillende ramen worden vervangen, daar dit niet
mogelijk blijkt, zal in budgetwijziging gevraagd worden dit bedrag te verhogen.
De vervanging van het buitenschrijnwerk en het plaatsen van extra zonnewering wordt geraamd op
42.168,50 euro, BTW incl.
De werken zouden onderhands worden gegund, zonder voorafgaande bekendmaking.
11. Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken
site Transfo Zwevegem - RDVIII : restauratie van de gevels van het Nieuw
Transfogebouw.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de renovatie- en herinrichtingswerken op de site
Transfo: restauratie van de gevels van het Nieuw Transfogebouw. De eindafrekening bedraagt 1.346.675,16
euro incl. 21% btw verlegd.
De werken in meer belopen 172.177,63 euro in totaal. Dit is 18,95% in meer t.o.v. het gunningsbedrag.
Voor een groot deel van deze meerwerken werd door de provincie een bijkomende restauratiepremie
toegekend.
12. Goedkeuring wegenis-, riolerings- en omgevingswerken in de verkaveling gelegen in het
stedelijk woongebied Slijpbeek - Stedestraat.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor het wegenisontwerp -3de fase – verkaveling Stedelijk woongebied
Slijpbeek.
Op 25 oktober 2018 werd door NV Woningbureau P. Huysentruyt een verkavelingsaanvraag ingediend. Het
betreft de derde fase voor de verkaveling van de gronden in het stedelijk woongebied Slijpbeek/Stedestraat
Het projectgebied is gelegen aan de oostelijke zijde van het kanaal Bossuit-Kortrijk en is oostelijk en
noordelijk begrensd door de Slijpbeek (2e cat.) en westelijk door de Stedestraat. Het projectgebied van deze
derde fase bestaat momenteel uit graslanden en is ongeveer 3 ha groot.
De bestaande groenzone langs de Slijpbeek wordt behouden. De bestaande voetweg (sentier nr. 91) langs
de Slijpbeek wordt verplaatst dichterbij de betrokken beek. Er worden vier ontsluitingswegen op de James
Ensorplein voorzien voor de betrokken woningen. Er worden 10 bouwblokken met aaneengesloten
bebouwing voorzien.
De wegenis zal kosteloos worden overgedragen door de gemeente.
13. Ontbinding interlokale vereniging burensportdienst.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging “Burensportdienst” kwam bijeen op 29 januari 2019 in
Zwevegem.
De vergadering kwam tot een akkoord om de werking van de interlokale vereniging niet meer te verlengen.
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Door het niet verlengen van de interlokale vereniging “Burensportdienst” moet deze vereniging in
vereffening gaan.
De gemeentebesturen die deelnemen aan de interlokale vereniging willen de sport voor allen verder
propageren.
De nood aan samenwerking blijft bestaan bij de sportdiensten die zetelden in de interlokale vereniging
‘burensportdienst’. Deze samenwerking is heel verrijkend en nuttig op verschillende vlakken: gezamenlijke
gemeente-overschrijdende

sportevenementen,

gezamenlijke

opleidingen,

ervaringsuitwisseling

en

kennisoverdracht,…
De intentieverklaring officialiseert de verdere samenwerking als feitelijke vereniging en legt een engagement
tussen de gemeenten vast. De intentieverklaring word aangegaan voor een periode van 6 jaar.
De gemeente Zwevegem neemt het voorzitterschap op voor de komende 2 jaar.
14. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) - aanduiden vertegenwoordiging
namens de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is lid van de Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG). Naar
aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden en de samenstelling van het college van
burgemeester en schepenen richt OVSG een oproep aan alle gemeenten die lid zijn om een afgevaardigde
aan te duiden voor de algemene vergadering.
15. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) - aanduiden vertegenwoordiging namens de
gemeente Zwevegem in de algemene vergadering en de raad van bestuur.
De gemeente Zwevegem is aangesloten als werkelijk lid van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).
Als werkelijk lid beschikt de gemeente Zwevegem over 1 mandaat in de algemene ledenvergadering. Een
vertegenwoordiger moet aldus aangeduid worden.
Indien gewenst kan de gemeente tevens een kandidaat voor de Raad van Bestuur of het Financieel Comité
voordragen.
16. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - aanduiden vertegenwoordiging
namens de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ingevolge de
algehele vernieuwing van de gemeenteraad vraagt de VVSG om vertegenwoordigers aan te duiden in de
bestuursorganen.
De VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.
VVSG doet een oproep aan de gemeenten om kandidaten voor te dragen voor de algemene vergadering, de
raad van bestuur en/of voor de zes bestuurlijke commissies.
17. Elk zijn huis nv - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en voordracht van een vertegenwoordiger
in de raad van bestuur.
Elk Zijn Huis NV is een kredietmaatschappij voor minder vermogende kandidaat-eigenaars. De gemeente
Zwevegem is aandeelhouder van Elke Zijn Huis NV. Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraad
moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering van
deze vennootschap.
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De raad van bestuur van Elke Zijn Huis NV wordt samengesteld uit maximaal 9 leden. Omwille van
allerhande redenen zijn drie mandaten van de openbare besturen-aandeelhouders vacant. Hoogstens 2 van
deze mandaten kunnen ingevuld worden door aandeelhouders uit West-Vlaanderen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de
algemene vergadering en om een kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur van Elke Zijn Huis NV.
18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere)
algemene vergadering en voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
De Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Wonen Regio Kortrijk werd in 2017 gevormd door de
samensmelting van Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, SHM Goedkope Woning en SHM
Eigen Haard is Goud Waard. De gemeente Zwevegem is aandeelhouder van de SHM Wonen Regio Kortrijk.
Bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers
aangeduid worden in de algemene vergadering van deze SHM.
De raad van bestuur SHM Wonen Regio Kortrijk wordt samengesteld uit 13 leden. Overeenkomstig artikel 40
15° van de Vlaamse Wooncode moet 1/3 van de leden van de raad van bestuur van een andere geslacht
zijn. In totaal moeten er dus minstens 5 leden van een ander geslacht zijn.
Om de algemene vergadering in staat te stellen om een genderdiverse raad van bestuur samen te stellen,
vraagt men een voordracht van één man en één vrouw als kandidaat-bestuurder. In de huidige
samenstelling van de raad van bestuur heeft de gemeente Zwevegem 1 mandaat in de raad van bestuur.
Omdat het nog niet duidelijk is of dit na 2020 ook nog zo zal zijn, wordt voorgesteld om de huidige
kandidaat bestuurder aan te stellen tot de algemene vergadering van 2021.
De vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering wordt aangeduid voor de loop van de
legislatuur (2019-2024).
19. Mijn Huis - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is aandeelhouder bij CVBA Mijn Huis. Bij de algehele vernieuwing van de
gemeenteraad moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene
vergadering van deze sociale huisvestingsmaatschappij. Deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid worden
voor de volledige duur van de legislatuur 2019 - 2024.
In de raad van bestuur van CVBA Mijn Huis is geen mandaat meer voorzien voor de gemeente Zwevegem.
20. Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard - aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering en
voordracht van vertegenwoordigers in de raad van bestuur.
De gemeente Zwevegem is vennoot in de cvba Eigen Haard. Bij de algehele vernieuwing van de
gemeenteraad moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene
vergadering van deze sociale huisvestingsmaatschappij.
Daarnaast moeten ook nieuwe kandidaat-bestuurders voorgedragen worden in de raad van bestuur. Eigen
Haard heeft 1306 sociale huurwoningen in beheer, waarvan 32 in leegstand voor renovatie of verhuur.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur daarbij bestaan uit maximaal 9 leden.
Gemeente Zwevegem kan 3 kandidaat-bestuurders voordragen in de raad van bestuur.
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21. Toerisme Leiestreek vzw - aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering en
de raad van bestuur.
De gemeente Zwevegem is lid van Toerisme Leiestreek vzw. Ingevolge de algehele vernieuwing van de
gemeenteraad vraagt de vzw om nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden in de beheersorganen.
De vertegenwoordiger in de algemene vergadering moet gekozen worden uit de gemeenteraadsleden, zijn
plaatsvervanger moet niet noodzakelijk een politiek mandaat hebben.
We moeten eveneens een politiek mandataris voordragen als kandidaat bestuurder. Deze voorgedragen
politiek mandataris voor de raad van bestuur is bij voorkeur de schepen voor toerisme en mag ook de
vertegenwoordiger zijn die voor de algemene vergadering wordt aangeduid.
22. Goedkeuren toetreding tot vervoerregioraad Kortrijk en aanduiden vertegenwoordigers.
Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt. Dit is ook zo voor de
vervoerregio Kortrijk waartoe de gemeente Zwevegem behoort. De opmaak en goedkeuring van dit
mobiliteitsplan is een taak van de vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad integraal en rechtstreeks
betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor hun eigen regio.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd toe te treden tot de vervoerregio. Dit houdt in:
actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad Kortrijk, beschikbare
informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van
concrete acties.
De gemeente engageert zich om actief mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Kortrijk.
23. vzw LOGO - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
De gemeente Zwevegem is lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-West-Vlaanderen (LOGO vzw). Naar
aanleiding van de installatie van de nieuwe raden is het aangewezen om een nieuwe afgevaardigde aan te
duiden in de algemene vergadering.
24. Projectvereniging Zuidwest - aanduiden van een lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur.
De gemeente Zwevegem is aangesloten bij de projectvereniging zuidwest. Met de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden zijn alle mandatarissen van de projectvereniging ontslagnemend. Statutair wordt
vastgelegd dat de schepen van cultuurbeleid, Isabelle Degezelle, als stemgerechtigd lid zetelt in de raad van
bestuur. De statuten bepalen ook dat elke deelnemende gemeente een lid met raadgevende stem mag
aanduiden. Deze afgevaardigde moet een raadslid zijn uit de oppositie.
25. Bekkenbestuur Leiebekken en Bovenscheldebekken - aanduiden vertegenwoordiger in het
bekkenbestuur van het Leiebekken en het Bovenscheldebekken.
Het Decreet Integraal Waterbeleid vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.
Op Vlaams niveau wordt het Integraal waterbeleid gecoördineerd door het CIW (Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid), op meer lokaal niveau door het Bekkenbestuur. In het bekkenbestuur, dat wordt
voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen.
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Vlaanderen is opgedeeld in 11 bekkens. De gemeente Zwevegem maakt deel uit van zowel het
Bovenscheldebekken als van het Leiebekken.
De provinciegouverneur van Oost- en West-Vaanderen vraagt een afvaardiging van een gemeentelijke
mandataris in respectievelijk het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken en het bekkenbestuur van het
Leiebekken.
26. Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert - aanduiden vertegenwoordiging namens de
gemeente.
Overeenkomstig de statuten van vzw Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert komt een einde aan het
lidmaatschap van de vzw wanneer de mandaatstermijn van het lid is verstreken. Eveneens volgens de
statuten moeten uiterlijk 3 maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad nieuwe
afgevaardigden aangeduid worden van de politieke fracties.
Overeenkomstig artikel 3 sectie 1 van de statuten telt de vereniging tenminste 21 leden, waarvan tenminste
9 afgevaardigden aangeduid door de politieke fracties.
Volgende politieke mandatenverdeling (9) wordt voorgesteld: 2 Lijst Burgemeester – 2 CD&V – 1 Sp.a – 2 NVA – 1 Groen – 1 Zwevegem Vooruit.
27. Parochiaal Centrum Moen - aanduiden vertegenwoordiging namens de gemeente.
Overeenkomstig de statuten van vzw Parochiaal Centrum Moen komt een einde aan het lidmaatschap van de
vzw wanneer de mandaatstermijn van het lid is verstreken. Eveneens volgens de statuten moeten uiterlijk 3
maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad nieuwe afgevaardigden aangeduid worden van
de politieke fracties.
Overeenkomstig artikel 3 sectie 1 van de statuten telt de vereniging tenminste 21 leden, waarvan tenminste
9 afgevaardigden aangeduid door de politieke fracties.
Volgende politieke mandatenverdeling (9) wordt voorgesteld: 2 Lijst Burgemeester – 2 CD&V – 1 Sp.a – 2 NVA – 1 Groen – 1 Zwevegem Vooruit.
28. Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Otegem - aanduiden vertegenwoordiging namens de
gemeente.
Overeenkomstig de statuten van vzw Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Otegem komt een einde aan het
lidmaatschap van de vzw wanneer de mandaatstermijn van het lid is verstreken. Eveneens volgens de
statuten moeten uiterlijk 3 maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad nieuwe
afgevaardigden aangeduid worden van de politieke fracties.
Overeenkomstig artikel 3 sectie 1 van de statuten telt de vereniging tenminste 21 leden, waarvan tenminste
9 afgevaardigden aangeduid door de politieke fracties.
Volgende politieke mandatenverdeling (9) wordt voorgesteld: 2 Lijst Burgemeester – 2 CD&V – 1 Sp.a – 2 NVA – 1 Groen – 1 Zwevegem Vooruit.
29. Ontmoetingscentrum Sint-Denijs - aanduiden vertegenwoordiging namens de gemeente.
Overeenkomstig de statuten van vzw Ontmoetingscentrum Sint-Denijs komt een einde aan het lidmaatschap
van de vzw wanneer de mandaatstermijn van het lid is verstreken. Eveneens volgens de statuten moeten
uiterlijk 3 maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad nieuwe afgevaardigden aangeduid
worden van de politieke fracties.
Overeenkomstig artikel 3 sectie 1 van de statuten telt de vereniging tenminste 21 leden, waarvan tenminste
9 afgevaardigden aangeduid door de politieke fracties.
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Volgende politieke mandatenverdeling (9) wordt voorgesteld: 2 Lijst Burgemeester – 2 CD&V – 1 Sp.a – 2 NVA – 1 Groen – 1 Zwevegem Vooruit.
30. Goedkeuring deontologische code voor mandatarissen.
In het decreet lokaal bestuur staat dat de gemeenteraad en de OCMW-raad een deontologische code
moeten aannemen.
Ook het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale
dienst dienen een deontologische code aan te nemen, die minstens dezelfde bepalingen bevat als de code
voor de respectieve raden.
Omwille van duidelijkheid en transparantie, opteerden we voor één gezamenlijke deontologische code, die
vandaag ter goedkeuring voorligt door beide raden. Na goedkeuring door de raden, wordt deze code
eveneens geagendeerd voor goedkeuring door het college, het vast bureau en het bijzonder comité.
31. Goedkeuring vervangingsregeling algemeen directeur.
Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur verplicht de gemeenteraad om te voorzien in een
vervangingsregeling van zowel de algemeen directeur als de financieel directeur bij afwezigheid of
verhindering. Het decreet bevat hierover geen verdere regels. Er moet minstens een regeling zijn voor
waarneming van het ambt vanaf 120 dagen afwezigheid.
Het is aangewezen om, zoals VVSG dit adviseert, meteen ook een regeling te voorzien voor kortere periodes
van vervanging.
Het decreet lokaal bestuur voorziet geen wettelijke voorwaarden waaraan een vervanger dient te voldoen.
We achten het aangeraden om te opteren voor leden van het managementteam.
32. Goedkeuring vervangingsregeling financieel directeur.
Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur legt aan de gemeenteraad de plicht op om te voorzien in een
vervangingsregeling van zowel de algemeen directeur, als de financieel directeur bij afwezigheid of
verhindering. Het decreet bevat hierover geen verdere regels. Er dient minstens voorzien te worden in een
regeling voor waarneming van het ambt vanaf 120 dagen afwezigheid.
We achten het aangewezen om, zoals geadviseerd door VVSG, meteen ook een regeling te voorzien voor
kortere periodes van vervanging.
Het decreet lokaal bestuur voorziet geen wettelijke voorwaarden waaraan een vervanger dient te voldoen.
We achten het echter aangeraden om te opteren voor een lid van het managementteam.

33. Goedkeuring notulen zitting 25 februari 2019.
De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 februari 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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