Toelichtende nota Gemeenteraad
29.04.2019

*

Kennisname verslagen adviesraden.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van:
- de algemene vergadering d.d. 7 maart 2019 van de adviesraad groen en bebloeming;
- de algemene vergadering d.d. 11 maart 2019 van de ouderenadviesraad;
- de algemene vergadering d.d. 12 maart 2019 van de Minaraad.
1.

Goedkeuring wijzigingen statuten vzw gemeentelijke schietstand Zwevegem.

In zitting van 19 maart 2019 keurde de algemene vergadering van de autonome vzw gemeentelijke
schietstand Zwevegem hun statutenwijziging unaniem goed.
De wijzigingen betreffen vooral de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur.
De politieke afgevaardigden zullen niet meer zetelen in de raad van bestuur maar wel nog in de algemene
vergadering.
De vertegenwoordiging wijzigt van 50/50 verhouding politieke afvaardiging/gebruikersafvaardiging naar een
politieke afvaardiging als volgt: 1 vertegenwoordiger per fractie weliswaar met respect van de verhouding
meerderheid-minderheid. De schepen van sport wordt hier ambtshalve aan toegevoegd. De evenredigheid
vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen, altijd hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
De afgevaardigden van de gebruikerszijde worden niet meer aangeduid door de sportraad. De vzw beslist
zelf hoeveel afgevaardigden er zullen zetelen voor de gebruikerszijde.
De sportraad vaardigt wel 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering af.
De verwijzingen in de oude statuten naar de vroegere “vzw sportbeheer Zwevegem” en naar de
“delegatieovereenkomst” met die vroegere vzw sportbeheer Zwevegem worden vervangen door de
“exploitatieovereenkomst” met “de gemeente” van 25 november 2013.
De wijzigingen kaderen in het feit dat deze vzw in de vorige legislatuur werd erkend als een autonome vzw.
Doordat de politieke afgevaardigden niet meer zullen zetelen in de raad van bestuur zal de vzw de ledenlijst
niet opnieuw moeten neerleggen bij de kamer van koophandel op het ogenblik dat er een bestuurswissel is
langs politieke zijde.
2.

Vzw schietstand - aanduiding vertegenwoordiging namens de gemeente Zwevegem in de
algemene vergadering.

Vzw schietstand nam op 19 maart 2019 nieuwe statuten aan. Deze nieuwe statuten bepalen niet langer dat
er een 50/50 verhouding politieke afvaardiging/gebruikersafvaardiging aangehouden wordt. In de
vernieuwde samenstelling van de vzw mag elke politieke fractie 1 vertegenwoordiger afvaardigen. De
schepen van sport wordt daarbovenop ambtshalve toegevoegd.
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3.

vzw Transfo - aanduiding vertegenwoordiging namens de gemeente Zwevegem in de
algemene vergadering.

De algemene vergadering van de vzw Transfo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente
Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en Leiedal. Deze vertegenwoordigers bekleedden bij hun
aanstelling een politiek mandaat, maar ondertussen is dat van een aantal onder hen niet meer het geval.
Bij de start van een nieuwe legislatuur is het aangewezen om nieuwe vertegenwoordigers voor de gemeente
Zwevegem aan te duiden in de algemene vergadering.
Om de vereniging een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven, wordt best gekozen voor een
maximale vertegenwoordiging van alle betrokken partijen.
Er wordt voorgesteld om naast de burgemeester, de bevoegde schepenen en ambtenaren van elke fractie
één lid voor te dragen.
4.

Ondertekening charter voor een Gezonde Gemeente 2019-2024.

Als lokaal bestuur vinden wij een goede gezondheid voor iedereen belangrijk.
Met de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente engageert Zwevegem zich om tijdens deze
legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid, dat iedereen kansen biedt en
stimuleert om gezond te leven. Het gaat over gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en
welzijnsvoorzieningen, gezonde woningen, een gezond klimaat, veiligheid, gezonde leefstijl,…
Zwevegem geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt ook mee aan de
realisatie

van

de

Vlaamse

gezondheidsdoelstellingen

en

de

internationale

duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Onze beleidsintenties zijn:
-

Planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid.

-

Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025.

-

Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.

-

De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid.

-

Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd
geheel vormen van educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding.

5.

-

Een voorbeeldfunctie vervullen.

-

Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om de intenties te realiseren.

-

Samenwerken met het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland.
Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de
wielerwedstrijd Grote Prijs Marcel Kint te Zwevegem op zondag 26 mei 2019.

Op zondag 26 mei 2019 vindt de wielerwedstrijd Grote Prijs Marcel Kint plaats te Zwevegem. Gezien de
grote volkstoeloop die wordt verwacht, is het aangewezen om een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP)
goed te keuren. Het BNIP werd opgemaakt in samenspraak met verschillende disciplines in het kader van de
noodplanning.
6.

Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 28 mei 2019.

Leiedal houdt op 28 mei 2019 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag over de activiteiten in 2018
1.1.

Verslag van de raad van bestuur

1.2.

Verslag van de commissaris-revisor

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018
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3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming externe deskundigen (artikel 18 statuten Leiedal)
5. Statutenwijziging (artikel 48 Leiedal)
6. Varia
De statutenwijziging is enerzijds te wijten aan het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat van kracht is sinds 1
januari 2019. Anderzijds zorgt de wijziging van artikel 6 van de statuten ervoor dat de duur van Leiedal kan
verlengd worden tot 31 december 2035.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van Leiedal. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de
algemene vergadering van Leiedal op 28 mei 2019 te Deerlijk afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
7.

IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 21 mei 2019.

De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) houdt op
21 mei 2019 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1.

Verslag van de Raad van Bestuur

2.

Lezing van de jaarrekening per 31 december 2018

3.

Verslag van de Commissaris

4.

Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2018

5.

Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6.

Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7.

Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten

8.

Verlenging opdracht commissaris-revisor

9.

Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid

10.

Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 jaar dienst

11.

Toelichting activiteiten 2018

12.

Varia

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordigers van de
gemeente in de algemene vergadering van IMOG. Deze vertegenwoordigers zullen hun stemgedrag in de
algemene vergadering van IMOG op 21 mei 2019 te Harelbeke afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
8.

Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 13 juni 2019.

Zefier cvba houdt op 13 juni 2019 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van Zefier. Deze vertegenwoordiger zal haar stemgedrag in de
algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2019 te Brugge afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
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9.

TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 11 juni 2019.

Dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 11 juni 2019 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de
algemene vergadering van TMVS dv op 11 juni 2019 te Gent afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
10. Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 18 juni 2019.
Dienstverlenende vereniging Psilon houdt op 18 juni 2019 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en de rekeningen in 2018
1.1.

Verslag van de raad van bestuur

1.2.

Verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
5. Vaststellen bedrag presentievergoeding raad van bestuur
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van Psilon. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de
algemene vergadering van Psilon op 18 juni 2019 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
11. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het huren van
kerstverlichting in Zwevegem voor dienstjaar 2019-2020-2021.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kerstverlichting te huren voor de eindejaarperiodes 2019-2020; 20202021 en 2021-2022.
De kerstverlichting moet conform onze huisstijl zijn qua kleuren en stijl. Eveneens werd de locatie van de
verschillende kerstbomen en de kerstverlichting besproken in alle dorpsraden. Het advies van de dorpsraden
werd meegenomen in de opmaak van het dossier.
De plaatsen waar deze kerstverlichting wordt opgehangen zijn : Zwevegem Centrum, Zwevegem Toyeplein,
Zwevegem Gemeentepunt, Zwevegem Knokke, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs.
Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen, opdrachtdocumenten pr-cbo-19-01 opgemaakt met een
totale raming van 129.336,90 euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij
middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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12. Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen van openbare verlichting op diverse locaties in
Zwevegem dienstjaar 2019 - verledding fase 3.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor het vernieuwen van de openbare verlichting op verschillende plaatsen
in Zwevegem in 2019 voor een totaal bedrag van 119.647,54 euro excl. btw of 144.773,52 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. Zwevegem kiest echter om de openbare verlichting op 10 jaar te
vervangen door LED. 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 derde fase voor 2019 omvat de volgende straten : de Ellestraat, de Paridaanstraat, de Lettenhofstraat
en de Engelandlaan in Zwevegem, de Hulweg en de Kapellestraat in Moen en de Keiberg in Heestert.
13. Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen betreffende instap in het
raamcontract van ICT aankoopcentrale stad Brugge.
Gemeente en OCMW Zwevegem krijgen de kans om in te stappen in het ICT raamcontract van stad Brugge
die in deze optreedt als aankoopcentrale. Stad Brugge heeft reeds ervaring met de gunning van drie
opeenvolgende raamovereenkomsten. De huidige raamovereenkomst eindigde eind 2018.
Stad Brugge voerde voor de huidige opdracht een mededingingsprocedure met onderhandelingen waar ook
andere besturen konden op intekenen. Er werd reeds halfweg 2018 te kennen gegeven dat gemeente en
OCMW Zwevegem opnieuw wensten aan te sluiten. Door een misverstand werden de gemeente en het
OCMW niet opgenomen.
Samen met Stad Brugge werd onderzocht of instap nog mogelijk was (zowel voor ons als voor andere
besturen), en op welke manier dit eventueel zou kunnen.
Een latere (huidige) instap bleek mogelijk te zijn, behalve voor het perceel multifunctionals. Voor ons
bestuur vormt dit geen enkel probleem, gezien wij voor deze opdracht aangesloten zijn bij de
aankoopcentrale van Farys (Creat).
De uitvoeringstermijn bedraagt 3 jaar en is 3 maal met 1 jaar verlengbaar (5 jaar en met 1 jaar verlengbaar
voor perceel 1).
Reeds 369 besturen (gemeentes, ocmw’s politiezones, AGB’s, ziekenhuizen,…) zijn ingegaan op dit aanbod.
Het totale contract wordt geraamd op 20 à 25 miljoen euro op jaarbasis voor alle percelen samen.
De raamovereenkomst is gesplitst in verschillende percelen die elk afzonderlijk gegund werden. Leveranciers
konden zich kandidaat stellen voor één of meerdere percelen.
De opdracht bestaat uit diverse percelen, zowel werken en diensten als leveringen. Het type wordt bepaald
per perceel.
Perceel nr

Perceel titel

datum gunning

leverancier

1

Hardware

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

2

Software

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
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42, 1654 Huizingen
3

Consultancy

systeemondersteuning

11/02/2019

infrastructuur
4

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

Softwareondersteuning

19/11/2018

Cronos NV, Veldkant 33A, 2550
Kontich

5

Switching

18/02/2019

Nextel

NV,

Koralenhoeve

19,

2160 Wommelgem
6

Netwerk-

en

securitycomponenten

en

18/02/2019

ondersteuning
7

Glasvezel

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

18/02/2019

Fabricom

NV,

Centrum-Zuid

3020, 3530 Houthalen
8

Servers en storage

11/02/2019

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

9

GIS

11/02/2019

GIM NV, Philipssite 5 bus 27,
3001 Leuven

10

Draadloze netwerken

18/02/2019

Bryggia, Leuvensesteenweg 540,
bus 3, 1930 Zaventem

11

Audiovisuele oplossingen

19/11/2018

Realdolmen NV, Vaucampslaan
42, 1654 Huizingen

12

Multifunctionals edm --> geen toetreding mogelijk

14. Goedkeuring notulen zitting 25 maart 2019.
De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 maart 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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