Toelichtende nota Gemeenteraad
25.11.2019

*

Kennisname verslagen adviesraden.

De raad neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering:
- van de adviesraad groen en bebloeming d.d. 17 september 2019;
- van de Minaraad d.d. 18 september 2019.
1.

Kennisname jaarverslag archief.

De raad neemt kennis van het jaarverslag van de archiefdienst (oktober 2018 – september 2019).
Dit jaarverslag wordt opgemaakt om subsidie te kunnen bekomen.
Het jaarverslag besteedt vooral aandacht aan de werking van de archiefdienst. Zo vermeldt het verslag het
aantal meter archief (29,78) dat werd overgedragen, de verschillende vragen die werden behandeld…
In vergelijking met het vorig werkingsjaar besteedt de archiefdienst verhoudingsgewijs meer en meer tijd
aan andere (niet-archief) taken, zoals informatieveiligheid.
Toch is de archiefwerking zelf vrij constant gebleven.
De hoeveelheid overgedragen archief is in vergelijking met vorig jaar verminderd. Het aantal vragen van
interne medewerkers voor de archiefdienst is gestegen (zowel qua digitaal archiefbeheer, postregistratie en
interne opvraging). Hieruit kan afgeleid worden dat de medewerkers wat vlotter hun weg naar de
archiefdienst vinden. Dit betekent echter ook dat verhoudingsgewijs de reguliere archiefwerking meer tijd in
beslag neemt, waardoor er minder tijd is voor vernieuwing en het wegwerken van de achterstand.
2.

Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk
aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2018.

Door het feit dat sommige OC’s of vzw’s geen onroerende voorheffing moeten betalen en andere wel
(ontmoetingscentra die eigendom zijn van de gemeente moeten geen onroerende voorheffing betalen)
ontstond er vroeger een discriminatie voor het verenigingsleven in diverse deelgemeenten van Zwevegem.
Om deze discriminatie op te heffen, werd vele jaren geleden door het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad van Zwevegem beslist dat de gemeente het deel van de onroerende
voorheffing dat ze van die vzw’s ontvangen heeft aan die betrokken vzw’s zou terugbetalen.
Het aandeel van de onroerende voorheffing voor de Provincie en voor het Vlaams Gewest blijft echter ten
laste van de betrokken vzw’s.
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 bijzondere toelagen aan twee cultuur vzw’s (factuur vzw OC Malpertus Heestert is nog niet
ingediend) ter terugvordering van het gemeentelijk aandeel in de OV 2018.
Het gaat over 2 bijzondere toelagen voor een totaal bedrag van 4.677,26 euro.
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3.

Toekenning toelage 2019 ten behoeve van Natuurpunt Zwevegem voor het onderhoud van
de vaarttaluds, de kanaalbermen en het Orveytbos op basis van werking 2019 en
zwerfvuilsubsidie 2019.

Het lokaal bestuur geeft jaarlijks werkingstoelagen 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, zoals de jaarlijkse toelage voor Natuurpunt Zwevegem: 2.000,00 euro voor de
natuurbeheerswerken op de

Vaarttaluds, de kanaalbermen en het Orveytbos en 250,00 euro

zwerfvuilsubsidie.
4.

Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop van een aanpalende strook grond van de
Trimaarzate te Sint-Denijs, aan een geïnteresseerde aanpalende eigenaar.

Een inwoner van de Jolainstraat in Sint-Denijs wenst een strook grond aan te kopen, gelegen tussen hun
perceelgrens en de gracht, grenzend aan het pas heraangelegde gedeelte van de Trimaarzate te Sint-Denijs.
De aankoop van de grond door de geïnteresseerde aanpalende eigenaar zou een definitieve juridische
zekerheid betekenen omtrent de grens van hun eigendom.
De grond heeft een oppervlakte volgens opmeting van 01a 39ca en zou verkocht worden voor de prijs van
1.807,00 euro.
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 mei 2019 principieel beslist tot verkoop van de grond.
De kosten voor het opmaken van het schattingsverslag, de opmetingskosten van de landmeter, alsook alle
kosten van de akte-verkoop zijn ten laste van de koper.
Tijdens het openbaar onderzoek van 12 augustus 2019 tot en met 26 augustus 2019, werd geen enkel
bezwaarschrift ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van akte inzake verkoop van het
onroerend goed.
5.

Imog - Retributies en flankerende maatregelen.

Begin dit jaar werd een werkgroep opgericht door de intercommunale IMOG om enkele belangrijke
beleidsbeslissingen te kunnen nemen die tegemoet komen aan de strenge doelstellingen van het
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2016 – 2022). De werkgroep die was
samengesteld uit de schepenen van milieu/omgeving, milieu- of omgevingsambtenaren en de directie van
IMOG, kwam tot een aantal besluiten, rekening houden met de werkelijke kosten voor inzameling en
verwerking van afval. Deze besluiten werden definitief vastgelegd in de raad van bestuur van 15 oktober
2019 en zijn gedragen door de colleges van de 11 vennoten. Gezien met een uniforme retributie een sterker
beleid kan worden gevoerd in de regio vraagt de raad van bestuur van IMOG om aan de gemeentevennoten de volgende voorstellen voor te leggen :
- retributies voor de restafvalzakken;
- vereenvoudigde tarieven op het recyclagepark;
- aansluitend flankerende maatregelen op het recyclagepark.
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6.

Gaselwest - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest op 12 december 2019.

Opdrachthoudende vereniging Gaselwest houdt op 12 december 2019 een buitengewone algemene
vergadering.
Op de agenda staat:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest. Deze vertegenwoordiger zal zijn
stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 12 december te Kluisbergen
afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.
Bijzondere aandacht dient te gaan naar agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering, zijnde
de statutenwijziging.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband
houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet
 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar de
uitgetreden Waalse gemeenten.
7.

Leiedal - Goedkeuring statutenwijziging en agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale Leiedal op 10 december 2019.

Intercommunale Leiedal houdt op 10 december 2019 een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda staat:
1. Statutenwijziging
2. Beleidsplan 2020-2025
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020
4. Jaaractieplan en begroting 2020
5. Benoeming bestuurders met stemrecht
6. Benoeming deskundigen
7. Varia
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Leiedal. Deze vertegenwoordiger zal zijn
stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 10 december te Kortrijk afstemmen
op het besluit van de gemeenteraad.
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8.

TMVS - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering
van TMVS op 10 december 2019.

De dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 10 december 2019 een buitengewone algemene
vergadering.
Op de agenda staat:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
9. Varia
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn
stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 10 december te Gent afstemmen op
het besluit van de gemeenteraad.
9.

Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op
17 december 2019.

Opdrachthoudende vereniging Psilon houdt op 17 december 2019 een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda staat:
1. Vaststelling beleidsplan 2019-2024
2. Vaststelling werkprogramma 2020
3. Vaststelling begroting 2020
4. Vervanging bestuurder namens deelgebied Westhoek
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Psilo. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag
in de buitengewone algemene vergadering van Psilo op 17 december te Kortrijk afstemmen op het besluit
van de gemeenteraad.
10. IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale IMOG op 17 december 2019.
Intercommunale Imog houdt op 17 december 2019 een buitengewone algemene vergadering.
Op de agenda staat:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2020
2. Begroting 2020
3. Uitwisselen aandelen I. VI. A
4. Varia
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Imog. Deze vertegenwoordiger zal zijn
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stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van Imog op 17 december te Harelbeke afstemmen
op het besluit van de gemeenteraad.
11. Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).
In de gemeenteraad van 24 september 2018 werd de laatste versie van de algemene politieverordening
goedgekeurd. Bij de implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) stellen we
vast dat er een aantal wijzigingen en/of toevoegingen aan de algemene politieverordening noodzakelijk zijn.
In eerste instantie zijn er vier artikels toegevoegd op vraag van de milieudienst. Deze aanpassingen hebben
te maken met de aanbieding van papier en karton (oud art. 216/nieuw art. 234), de inzameling van
huishoudelijk afval (art. 87), sluikstorten (art. 71), de selectieve inzameling groenafval (art. 76bis) en het
containerpark (oud art.242/nieuw art. 261).
In tweede instantie kregen we melding van de sanctionerend ambtenaar dat art. 7ter van onze algemene
politieverordening betrekking heeft op een gemengde inbreuk en hier dus de exacte tekst uit het
strafwetboek dient overgenomen te worden.
Een derde aanpassing heeft te maken met het schrijven van minister Joke Schauvliege omtrent het verdelen
van autokaartjes, flyers en dergelijke aan autoruiten (art. 98).
Een laatste wijziging gebeurt inzake brandveiligheid (nieuw art. 204-218). Het zijn specifieke bepalingen
over brandveiligheid in horeca-inrichtingen en gelijkaardige inrichtingen, op vraag van de dienst preventie
van Fluvia. Zowel Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen en Wevelgem hebben een gelijkaardig
artikel in hun algemene politieverordening. In bijlage een infofolder die Fluvia maakte voor o.a. horecauitbaters.
Vanwege het groot aantal wijzigingen werd ook de nummering van het bijzonder deel volledig herzien.
De wijzingen aan de algemene politieverordening treden in werking op 1 december 2019.
12. Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de
verkaveling VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (FASE 1), namelijk
"LIBELSTRAAT".
De gemeenteraad van 16 juli 2018 keurde het wegenisontwerp goed voor de nieuw aan te leggen straat
(Fase 1) in de verkaveling ‘Vlerick Vastgoed’, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem.
De verkaveling maakt deel uit van een goedgekeurd gefaseerd groter masterplan, namelijk masterplan ‘de
groene ring’.
In een eerste fase worden 30 loten voorzien voor grondgebonden woningen.
Twee loten zijn bestemd voor meergezinswoningen of gestapeld wonen onder de vorm van 3 afzonderlijke
blokken.
In de eerste fase van de verkaveling wordt er nieuwe wegenis aangelegd.
De wegenis wordt ingericht als woonerf met grijze betonstraatstenen.
De verkaveling wordt toegankelijk gemaakt via een aansluiting op de Avelgemstraat (N8).
Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de straatnaam “Libelstraat” aan de
nieuw aan te leggen straat (Fase 1) in de verkaveling ‘Vlerick Vastgoed’, gelegen nabij de Avelgemstraat te
Zwevegem.
13. Goedkeuring indienen Transfo DC-net (gelijkstroom) als projectvoorstel binnen UIAproject (Urban Innovative Actions) i.s.m. Leiedal.
De transformatie van Transfo verloopt volgens het A-B-C-D-E-concept (avontuur – business - cultuur duurzame energie - educatie). Stap voor stap wordt werk gemaakt van een ambitieus toekomstplan om van
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Transfo een zero-impactsite te maken waar de energiekringloop gesloten wordt. Innoverend en duurzaam,
circulair energie opwekken is de uitdaging voor de toekomst.
In de 5de oproep van het interessante maar strenge EU-programma Urban Innovative Actions ligt er voor
Transfo een grote opportuniteit door integratie van energy community. Het is de bedoeling dat er vanuit de
partners Leiedal - Provincie West-Vlaanderen - gemeente, in samenwerking met UGent, Flux50 en Eigen
Haard, die het projectvoorstel zouden indienen, fysisch een microgrid wordt uitgebouwd waaraan
hernieuwbare bronnen worden gekoppeld met het oog op een maximale zelfconsumptie door de gebruikers
(woningen, kantoren…). De bedoeling is een net te ontwikkelen waar alle hernieuwbare bronnen worden
verbonden via een rechtstreekse DC-lijn (gelijkstroom). Daarnaast zullen verschillende opslagtechnieken (vb.
supercondensator, batterijen, maar ook waterstof) via dezelfde DC-link gekoppeld worden. Een
overkoepelende coöperatieve is het kader waarbinnen alles functioneert, gekoppeld aan een optimalisatie
van de beheersstructuur op de site (implementatie van de conclusies uit het INTHERIT-project).
Het programma is bedoeld voor steden of verenigingen van steden en gemeenten met ten minste 50.000
inwoners. Het voorziet middelen om nieuwe en innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen te
testen. Per project is een maximaal budget van 5.000.000 euro mogelijk, waarvan 80% gesubsidieerd
(inclusief investeringen). De raad van bestuur van Leiedal zal op 22 november een beslissing nemen over de
inhoudelijke en financiële engagementen van Leiedal binnen dit project. Het voorstel sluit aan bij de
doelstellingen van het beleidsplan van Leiedal namelijk ontwikkeling van klimaatneutrale regio.
Van de gemeente wordt geen directe financiële inbreng verwacht. Inbreng zal in natura gebeuren (ter
beschikking stellen van gebouwen, opstalrecht).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om als partner te participeren aan het EU-programma UIA (Urban
Innovative Actions) samen met Leiedal, Provincie West-Vlaanderen, UGent, Flux50 en Eigen Haard en mede
het projectidee voor de site Transfo tot uitvoering te brengen.
14. vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem (KGTC) - Goedkeuring wijziging
statuten.
In zitting van 4 november 2019 keurde de buitengewone algemene vergadering van de autonome vzw
Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem (KGTC) 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.
Doordat de politieke afgevaardigden niet meer zullen zetelen in de raad van bestuur zal de vzw de ledenlijst
niet steeds opnieuw moeten neerleggen bij de kamer van koophandel op het ogenblik dat er een
bestuurswissel is langs politieke zijde.
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15. Goedkeuring notulen vorige zitting.
De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 28 oktober 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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