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1.  OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

1. Exploitatiebudget 

 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 daalt met 279.644,83 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

 

De uitgaven 2019 stijgen met 219.303,55 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

R 2014 R 2015 R 2016

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 1.524.968,94

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 1.200.769,76 1.711.282,10 1.245.324,11

Wijziging -279.644,83

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 12.543.669,25

Uitgaven (NA) 12.226.980,06 11.946.556,26 12.762.972,80

Wijziging 219.303,55

Toelichtende nota Gemeenteraad 

16.12.2019 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 16 december 2019 - pagina 2 

 

 

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

 

Verbruikte goederen 

 

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Daling aankopen van vlees en vis  (- 7.000,00 euro). 

 Daling aankopen diepvriesgroenten (- 5.000,00 euro). 

 Daling aankopen animatie (- 5.000,00 euro). 

 

Diensten & diverse leveringen 

 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 129.000,00 euro): audit WZC + interim 

management WZC. 

 Stijging uitzendkrachten WZC (+ 25.000,00 euro). 

 Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 6.800,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel IT-materiaal en software (+ 7.853,73 euro). 

 Stijging algemene kosten De Courbe i.f.v. syndic (+ 29.000,00 euro). 

 

Personeelskosten 

 

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 

2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2020 

overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 

2% stijgen. 

 

In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal 

WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Verbruikte goederen (VOOR) 598.700,00

Verbruikte goederen (NA) 538.361,96 509.078,49 638.190,75 580.681,30 587.252,98 583.700,00

Wijziging -15.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 2.217.951,42

Diensten & diverse leveringen (NA) 1.376.256,80 1.568.660,80 1.749.280,91 2.003.417,13 2.101.702,77 2.359.452,83

Wijziging 141.501,41

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Personeelskosten (VOOR) 8.399.652,17

Personeelskosten (NA) 7.853.965,33 7.719.581,32 8.378.434,63 8.383.779,94 7.923.196,55 8.369.453,31

Wijziging -30.198,86

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 918.286,19

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 551.831,38 537.192,05 646.553,56 846.323,87 886.064,61 1.040.787,19

Wijziging 122.501,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Financiële kosten (VOOR) 409.079,47

Financiële kosten (NA) 532.929,21 489.600,12 446.050,35 412.777,82 448.339,35 409.579,47

Wijziging 500,00
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(0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE) en maatschappelijk 

werker kwaliteitszorg (0,5VTE). 

Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd.  

 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

 

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:  

 

 Stijging minderwaarde op realisatie operationele vorderingen (+ 25.000,00 euro). 

 Stijging leefloon (+ 68.000,00 euro). 

 Stijging steun (+ 34.500,00 euro). 

 

Financiële kosten 

 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Stijging diverse financiële kosten (+ 500,00 euro). 

 

ONTVANGSTEN 

 

De ontvangsten 2019 dalen met 60.341,28 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Opbrengsten uit de werking”: 

 

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 14.068.638,19

Ontvangsten (NA) 13.427.749,82 13.657.838,36 14.008.296,91

Wijziging -60.341,28

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 8.215.033,05

Opbrengsten uit de werking (NA) 6.130.706,04 6.205.023,21 7.294.671,19 7.622.496,76 7.734.527,22 8.082.541,77

Wijziging -132.491,28

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 5.852.870,76

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 5.571.355,73 5.332.540,47 5.602.626,04 5.804.733,60 5.922.721,34 5.925.020,76

Wijziging 72.150,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Financiële opbrengsten (VOOR) 734,38

Financiële opbrengsten (NA) 26.672,11 3.177,13 1.278,23 519,46 589,80 734,38

Wijziging 0,00
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 Daling doorfacturatie energiekosten assistentiewoningen (- 17.500,00 euro). 

 Daling opbrengsten mutualiteiten DVC (- 59.772,02 euro). 

 Daling vervoer residenten DVC (- 5.500,00 euro). 

 Daling opbrengsten uit maaltijden (- 9.656,76 euro). 

 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Subsidies en andere operationele opbrengsten”: 

 

 Stijging subsidies leefloon (+ 46.700,00 euro).  

 Daling subsidies Fedasil (- 50.000,00 euro). 

2. Investeringsbudget 

 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 stijgt met 725.265,30 

euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

 

De uitgaven 2019 dalen met 901.807,30 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

R 2014 R 2015 R 2016

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -€ 2.515.627,75 € 658.958,68 -€ 7.607.398,86

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -€ 1.047.244,05

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -€ 6.741.634,64 -€ 1.078.771,08 -€ 321.978,75

Wijziging 725.265,30

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) € 3.043.495,63 € 6.826.613,63 € 7.834.744,41

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) € 1.255.788,05

Uitgaven (NA) € 7.238.219,64 € 2.332.418,08 € 353.980,75

Wijziging -901.807,30
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De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 

 Aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro) en aankoop 2 elektrische fietsen (6.000,00 

euro) wordt doorgeschoven naar 2020. 

 Krediet voor project LOI Otegemstraat 71 wordt ten bedrage van 845.307,30 euro doorgeschoven 

naar 2020. 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Realisatie nieuwbouw WZC”: 

 

 Krediet voor sealmachine gas keuken WZC wordt verhoogd met 2.500,00 euro. 

 Krediet uitrusting WZC daalt met 23.000,00 euro. 

 

ONTVANGSTEN 

 

De ontvangsten 2019 dalen met 176.542,00 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) € 1.016.307,30

Uitgaven (NA) € 67.630,38 € 31.912,97 € 4.271.617,81 € 5.882.830,12 € 2.250.142,17 € 135.000,00

Wijziging -881.307,30

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Uitgaven (VOOR) € 75.000,00

Uitgaven (NA) € 970,50 € 35.209,97 € 37.417,06 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00

Wijziging 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Uitgaven (VOOR) € 164.480,75

Uitgaven (NA) € 2.974.894,75 € 6.759.490,69 € 3.525.709,54 € 1.355.389,52 € 82.275,91 € 143.980,75

Wijziging -20.500,00

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) € 527.867,88 € 7.485.572,31 € 227.345,55

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) € 208.544,00

Ontvangsten (NA) € 496.585,00 € 1.253.647,00 € 32.002,00

Wijziging -176.542,00
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De daling in de investeringsenveloppe “Algemene financiering” kan verklaard worden door de verkoop 

van landbouwgronden.  

2.  Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

1. EXPLOITATIEBUDGET 

 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 stijgt met 536.915,81 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

 

De uitgaven 2019 stijgen met 142.322,93 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-AF (Algemene financiering)

Ontvangsten (VOOR) € 208.544,00

Ontvangsten (NA) € 20.000,00 € 16.654,64 € 54.190,60 € 186.585,00 € 1.253.647,00 32.002,00

Wijziging -176.542,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00

Ontvangsten (NA) € 5.480,49 € 14.167,12 € 173.154,95 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00

Ontvangsten (NA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00

Ontvangsten (NA) € 502.387,39 € 7.454.750,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00

R 2014 R 2015 R 2016

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 4.556.588,39

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 6.949.821,90 6.800.713,11 5.093.504,20

Wijziging 536.915,81

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 32.384.776,20

Uitgaven (NA) 29.642.672,02 31.020.649,95 32.527.099,13

Wijziging 142.322,93



 
Toelichtende nota gemeenteraad 16 december 2019 - pagina 7 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

 

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

 

Verbruikte goederen 

 

Geen wijzigingen. 

 

Diensten & diverse leveringen 

 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 Stijging erelonen en vergoedingen selectie personeel (+ 11.000,00 euro). 

 Stijging korsten voor werving en selectie (+ 11.000,00 euro). 

 Stijging erelonen en vergoedingen in functie van Citizenlab (+ 10.250,00 euro). 

 Stijging aankopen materieel dienst groen in functie van aankoop vuilnisbakken (+ 21.000,00 euro). 

 Stijging erelonen en vergoedingen voor optredens (+ 28.000,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen Sportpunt 2 (+ 9.500,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen voetbal (+ 9.225,00 euro). 

 Stijging programmatie themakampen (+ 19.800,00 euro). 

 Stijging prestaties van derden IT voor onderwijs (+ 20.000,00 euro). 

 Stijging erelonen studieopdrachten in functie van projectregie DKO Leiedal (+ 24.400,00 euro). 

 

Personeelskosten 

 

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 

2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2020 

overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 

2% stijgen. 

 

In 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: diensthoofd IT (zie vertrek clusterverantwoordelijke 

Staf). 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Verbruikte goederen (VOOR) 650.843,00

Verbruikte goederen (NA) 538.401,90 518.241,57 537.862,50 585.727,95 596.969,04 650.843,00

Wijziging 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 7.594.686,32

Diensten & diverse leveringen (NA) 6.211.430,02 6.052.338,04 6.561.042,49 6.783.443,08 6.804.425,01 7.802.437,46

Wijziging 207.751,14

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Personeelskosten (VOOR) 13.344.391,46

Personeelskosten (NA) 11.959.208,31 12.253.040,67 12.461.923,40 12.669.949,83 13.436.420,05 13.205.503,25

Wijziging -138.888,21

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 9.823.409,42

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 7.400.612,26 8.414.718,35 8.304.388,00 8.483.340,40 9.177.108,58 9.910.519,42

Wijziging 87.110,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Financiële kosten (VOOR) 971.446,00

Financiële kosten (NA) 1.245.956,24 1.141.355,02 1.095.989,06 1.120.210,76 1.005.727,27 957.796,00

Wijziging -13.650,00
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Er werd bijkomend 36.621,87 euro voorzien voor de participatieambtenaar (voltijdse aanstelling in plaats 

van halftijds). 

 

In de 2de budgetwijziging werden de personeelskredieten overlopen, de kredieten waar geen vervanging 

werd voorzien voor afwezigheden werden bijgestuurd. 

 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

 

 Stijging minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (+ 12.500,00 euro). 

 Stijging subsidies gevelrenovatie (+ 35.000,00 euro). 

 Stijging doorstorting DKO aan Vlaamse overheid (+ 40.000,00 euro). 

 

Financiële kosten 

 

De financiële kosten dalen als gevolg van de daling van op te nemen leningen in 2019, zie onderstaand 

overzicht: 

 

 

 

ONTVANGSTEN 

 

De ontvangsten 2019 stijgen met 679.238,74 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht: 

R 2014  R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Op te nemen leningen (VOOR) 8.000.000,00

Op te nemen leningen (NA) 4.590.366,12 6.600.000,00

Wijziging -1.400.000,00

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 36.941.364,59

Ontvangsten (NA) 36.592.493,92 37.821.363,06 37.620.603,33

Wijziging 679.238,74
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De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

 

Opbrengsten uit de werking 

 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Stijging verkoop van grafkelders (+ 20.000,00 euro). 

 Stijging toegangsgelden podiumactiviteiten (+ 25.000,00 euro). 

 Stijging programmatie themakampen (+ 7.500,00 euro). 

 Stijging inschrijvingsgelden DKO (+ 15.000,00 euro). 

 

Fiscale opbrengsten 

 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Daling opcentiemen onroerende voorheffing (- 384.107,06 euro), zie fiscale constructie Betafence. 

 Stijging aanvullende belasting op personenbelasting (+ 849.181,36 euro), positieve herraming FOD 

Financiën. 

 Daling drijfkracht (- 35.284,00 euro). 

 Stijging GAS parkeren (+ 11.000,00 euro). 

 

Subsidies en andere operationele opbrengsten 

 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande: 

 

 Stijging compensatie vermindering OOV energiezuinige woningen (+ 22.000,00 euro). 

 Stijging subsidies VIA 3-4 (+ 27.000,00 euro). 

 Stijging subsidies Vlaio gevelrenovatie (+ 18.347,48 euro). 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 4.584.637,93

Opbrengsten uit de werking (NA) 4.108.760,70 4.328.264,03 4.519.632,20 4.739.382,80 4.683.778,21 4.689.887,93

Wijziging 105.250,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR) 19.154.289,83

Fiscale opbrengsten en boetes (NA) 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 18.806.136,79 19.062.397,57 19.600.255,13

Wijziging 445.965,30

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 12.212.334,78

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 9.727.488,20 10.709.572,86 10.503.923,09 11.795.500,14 13.001.488,54 12.339.260,76

Wijziging 126.925,98

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Financiële opbrengsten (VOOR) 990.102,05

Financiële opbrengsten (NA) 885.174,52 875.522,74 1.869.426,25 1.251.474,19 1.073.698,74 991.199,51

Wijziging 1.097,46
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Financiële opbrengsten 

 

De stijging kan verklaard worden door de aanpassing intrestsubsidie Groene Kouter. 

 

2. INVESTERINGSBUDGET 

 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 stijgt met 834.299,85 

euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

 

De uitgaven 2019 dalen met 820.175,85 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

R 2014 R 2015 R 2016

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -9.318.819,76

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -3.786.568,32 -7.118.473,74 -8.484.519,91

Wijziging 834.299,85

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 14.043.060,53

Uitgaven (NA) 5.225.727,67 9.455.707,43 13.222.884,68

Wijziging -820.175,85
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De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 

 Overdrachten naar 2020: aanpassingen Gemeentepunt (- 35.000,00 euro), afbraak pastoriewoning 

Knokke (- 20.000,00 euro), aankopen informaticamaterieel (- 73.750,00 euro), aanpassingen OC De 

Brug (- 25.000,00 euro), aanpassing sanitair BIB andersvaliden (- 20.000,00 euro), 

gebouwenbeheerssysteem Sportpunt 1 (- 40.000,00 euro), vernieuwen daken schietstand (- 

60.000,00 euro), speelpleintjes (- 10.000,00 euro), sportmateriaal (- 10.000,00 euro). 

 Schrappen kredieten voor uitvoering regiomasterplan openbare verlichting (- 544.257,00 euro) 

gezien overdracht aan Fluvius. 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” zijn er geen wijzigingen. 

 

In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” zijn er geen wijzigingen. 

 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” werd er 15.000,00 euro extra voorzien voor DKO 

nieuwe school. 

 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” zijn er geen wijzigingen. 

 

ONTVANGSTEN 

 

De ontvangsten 2019 stijgen met 14.124,00 euro. 

 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) 8.319.900,81

Uitgaven (NA) 6.130.191,53 597.572,73 4.059.961,42 3.499.396,26 8.254.481,67 7.484.724,96

Wijziging -835.175,85

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 187.207,58

Uitgaven (NA) 1.035.859,09 2.451.775,91 1.758.432,08 892.778,15 200.524,23 187.207,58

Wijziging 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 393.553,17

Uitgaven (NA) 510.000,00 95.000,00 65.560,28 457.450,49 135.733,63 393.553,17

Wijziging 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 4.814.398,97

Uitgaven (NA) 610.000,00 5.079.968,81 375.699,72 864.858,61 4.829.398,97

Wijziging 15.000,00

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 328.000,00

Uitgaven (NA) 1.165,88 322.855,00 365.279,82 403,05 109,29 328.000,00

Wijziging 0,00
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Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 

 De stijging heeft betrekking op de verkoop van tuigrond Slypebeek (+ 14.124,00 euro). 

 

In de overige investeringsenveloppes zijn er geen wijzigingen. 

3.  Kwijting bestuurders AGB Zwevegem na goedkeuring rekening 2018. 

De gouverneur heeft de jaarrekening 2018 van AGB Zwevegem goedgekeurd. Het nazicht van de 

jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Wel is er één bemerking gemaakt, van eerder 

technische aard. “Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties” vertoont in de jaarrekening 2018 een 

debetsaldo van 91 euro terwijl deze rekening normaal gezien een creditsaldo of geen saldo dient te 

vertonen. Er werd hiervoor intussen een correctieboeking uitgevoerd. 

Conform artikel 235, §4, derde lid van het decreet lokaal bestuur beslist de gemeenteraad jaarlijks over de 

aan de bestuurders van het AGB te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is 

alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom gemeentebedrijf niet wordt verborgen door 

enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering over de uitvoering van de 

beheersovereenkomst. 

  

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29

Wijziging

R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 4.724.240,77

Ontvangsten (NA) 1.439.159,35 2.337.233,69 4.738.364,77

Ontvangsten (NA) 14.124,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) 931.482,49

Ontvangsten (NA) 634.027,57 1.497.000,00 377.732,42 1.203.813,93 2.204.866,13 945.606,49

Wijziging 14.124,00

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 304.541,25

Ontvangsten (NA) 0,00 133.325,71 609.000,00 133.325,71 0,00 304.541,25

Wijziging 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 0,00

Ontvangsten (NA) 200.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wijziging 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 3.485.717,03

Ontvangsten (NA) 0,00 0,00 18.850,62 71.696,71 74.336,30 3.485.717,03

Wijziging 0,00

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 2.500,00

Ontvangsten (NA) 0,00 197.020,00 95.144,25 30.323,00 58.031,26 2.500,00

Wijziging 0,00
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4.  Goedkeuring MJP 2020-2025 AGB Zwevegem. 

In het AGB Zwevegem is de exploitatie van de machinezaal en polyvalente zaal van Transfo Zwevegem 

ondergebracht. 

In exploitatie zijn twee acties opgenomen: aantrekken nieuwe educatieve activiteiten onder meer in functie 

van het uitwerken van het bezoekersparcours en realiseren van een marktconform prijzenbeleid. 

In het meerjarenplan werd rekening gehouden met de overname van de lening ING door gemeente 

Zwevegem. 

In investeringen zijn kredieten voorzien voor de verwarming in de polyvalente zaal en het herschilderen van 

de machinezaal. 

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel 

evenwicht: 

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul. 

De kerncijfers van het meerjarenplan AGB Zwevegem: 

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 38 271,50 37 933,57 37 585,94 37 228,31 37 860,42 37 481,94 

II. Investeringssaldo 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 

IV. Financieringssaldo -36 619,73 -36 619,73 -36 619,73 -36 619,73 -36 619,73 -36 619,73 

V. Budgettair resultaat van het 
boekjaar 

1 651,77 1 313,84 966,21 -14 391,42 1 240,69 862,21 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat 
vorig boekjaar 

40 645,37 42 297,14 43 610,98 44 577,19 30 185,77 31 426,46 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 42 297,14 43 610,98 44 577,19 30 185,77 31 426,46 32 288,67 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Autofinancieringsmarge 1 651,77 1 313,84 966,21 608,58 1 240,69 862,21 

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 

1 651,77 1 313,84 966,21 608,58 1 240,69 862,21 

 

5.  Goedkeuring raamovereenkomst Transfo, af te sluiten tussen de intercommunale Leiedal, 

provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur Zwevegem. 

Het project Transfo is een project met een bovengemeentelijke regionale uitstraling waarbij van bij de start 

werd gezocht naar partners om het project mee te helpen dragen. De provincie West-Vlaanderen en de 

intercommunale Leiedal zijn partners vanaf het eerste uur. In 2007 werd een eerste raamovereenkomst 

afgesloten tussen de drie partners die eindigde in 2013. Een tweede overeenkomst werd afgesloten in 2014 

en eindigde in 2019. Het betreft een raamovereenkomst die een totaalbeeld moet geven van de 

engagementen van de partners en het kader aangeeft waarbinnen de verantwoordelijkheden van de drie 

partijen bepaald worden. De partijen engageren zich nu voor een nieuwe overeenkomst. In deze 

overeenkomst wordt o.a. een verdeelsleutel bedongen voor alle ‘omkaderingskosten’. De algemene werking 

van de vzw Transfo Zwevegem die niet gedekt wordt door subsidies van andere overheden noch door 

bijdragen van andere publiek- en privaatrechtelijke personen, valt onder de noemer ‘omkaderingskosten’. 

Onder ‘omkaderingskosten’ wordt verstaan de kosten die verband houden met: management en personeel, 

marketing/communicatie en werkingskosten. De omkaderingskosten zijn geraamd op een bedrag van 

maximaal 900.000 euro (zes jaar). De gemeente, de provincie en Leiedal engageren zich om hun aandeel in 

deze omkaderingskosten te betalen. De bijdrage per partij per jaar bedraagt elk 1/3 van de 

omkaderingskosten. Voor de gemeente betekent dit een bijdrage van 50.000 euro per jaar voor de duur van 

zes jaar vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 
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6.  Goedkeuring budget 2020 vzw Transfo Zwevegem. 

Het budget 2020 van vzw Transfo Zwevegem wordt met volgende cijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad: 

Resultatenrekening 
Rekening 

2018 
Budget 
2019 

Proef en saldi 
31.08.2019 

Budget 2020 

Kosten 93.818,99 102.237,00 67.603,09 167.337,00 

Opbrengsten 87.933,43 103.000,00 82.286,37 168.000,00 

TOTAAL -5.885,56 763,00 14.683,28 663,00 

Gemeentelijke werkingstoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raamovereenkomst - 

deel Zwevegem (1/3) 
24.397,88 30.000,00 24.462,97 50.000,00 

 

7.  Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2020. 

Voor het aanslagjaar 2020 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke 

vennootschappen, de verenigingen en de gemeenschappen die gemiddeld meer dan driehonderd personen 

tewerkstellen op het grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 27,00 euro/kWh worden 

geheven op de motoren, die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de 

brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft.  

8.  Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2020. 

De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar 2020 bedraagt 75 euro per jaar. 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid (t.e.m. 2019 was dit het gezinshoofd) op 1 januari behoort tot de 

categorie die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals 

geregistreerd in het bestand van de kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting, 50 euro. 

De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting, na voorlegging van het bewijs van leefloon. 

9.  Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2020. 

Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 

1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente hun domicilie hebben. 

De belasting wordt vastgesteld op 7,5% en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 

belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

10.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020. 

De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 van 

2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen als gevolg van het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 

hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse 
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Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 

opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 

vorige aanslagjaar”. 

De gemeente moet haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588 om de fiscale 

druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017. 

Voor het aanslagjaar 2020 wordt het aantal opcentiemen bijgevolg vastgesteld op 1228. 

11.  Gemeentelijke belasting op masten en pylonen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Vanaf 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op allerhande masten en pylonen (met een minimale 

hoogte van 15 meter), geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

De belasting wordt vastgesteld op 2.750,00 euro per mast of pyloon/jaar (t.e.m. aanslagjaar 2019 was dit  

2.500,00 euro). 

De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente heeft een substantiële 

invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente Zwevegem als woonomgeving. Naast de visuele hinder 

van de masten en de pylonen is er ook de perceptie van het bestaan van een gezondheidsrisico wat tot 

gevolg heeft dat natuurlijke en rechtspersonen minder geneigd zijn zich te vestigen in de gemeente 

Zwevegem, hetgeen negatieve financiële consequenties voor de gemeente met zich meebrengt. De belasting 

op masten en pylonen is dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd. 

In overeenstemming met de omzendbrief van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit, wordt 

een vrijstelling voorzien voor constructies voor het produceren van groene stroom (onder meer 

windmolens). Gezien de landschap verstorende effecten van dergelijke masten en pylonen gecompenseerd 

worden door het milieuvriendelijke aspect ervan en gezien de gemeente Zwevegem de producenten van 

groene stroom niet wenst te ontmoedigen. 

12.  Gemeentelijke belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en van gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Sinds 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

reclamebladen, zowel verspreiding in brievenbussen als op de openbare weg. 

De verordening betreft niet-geadresseerd reclamedrukwerk met handelskaraker en gelijkgestelde producten. 

Onder gelijkgestelde producten verstaan we: stalen en reclamedragers van gelijk welke aard die ertoe 

aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen maken van diensten, producten of transacties 

door de adverteerder aangeboden. 

Het gemeentebestuur beoogt met het heffen van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-

geadresseerde reclamebladen, de papierberg te beperken en het principe van “de vervuiler betaalt”, toe te 

passen. 

De belasting werd voor de periode 2014-2019 vastgesteld op 0,025 euro per verspreid exemplaar. Met een 

belasting per bedeling wordt het principe “de vervuiler betaalt” veel minder gerespecteerd. Vandaar wordt 

voor de periode 2020-2025 niet langer gewerkt met een forfaitair tarief, maar met een tarief op basis van 

het gewicht: 

 11-19 gram:  0,03 euro/bedeeld exemplaar  

 20-49 gram:  0,05 euro/bedeeld exemplaar 

 50-99 gram:  0,07 euro/bedeeld exemplaar 

 100-499 gram:  0,10 euro/bedeeld exemplaar 

 500-999 gram:  0,40 euro/bedeeld exemplaar 

 Vanaf 1.000 gram:  0,75 euro/bedeeld exemplaar 
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Er werd eveneens aan de vrijstellingen gesleuteld: 

 De gemeente Zwevegem wenst de aanwezigheid van de lokale handel te behouden en verder te 

stimuleren. Vanuit een milieustandpunt is het eveneens interessant dat de inwoner van Zwevegem 

goederen en diensten lokaal kan verwerven. Om deze reden wordt het op periodieke basis 

verspreiden van drukwerk met de nadruk op het bekendmaken van handelaars met een 

hoofdactiviteit in Zwevegem vrijgesteld wanneer 75% van de oppervlakte bestaat uit diverse 

advertenties van ondernemingen met een hoofdactiviteit in Zwevegem en die gratis de 

gemeentelijke info in hun publicatie afdrukken. 

 Het verspreiden van kleine folders (minder dan 11 gram) in Zwevegem wordt vrijgesteld op 

doelmatigheidsgronden en na afweging van kosten en baten en gezien de beperkte milieu-impact. 

 Om sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen, erkende feest comités, onderwijsinstellingen en 

politieke partijen de kans te geven om de inwoners op een degelijke manier te informeren en warm 

te maken voor hun activiteiten wordt ook hiervoor een vrijstelling voorzien.   

13.  Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Om de wildgroei van nachtwinkels te verhinderen, alsook de hiermee gepaard gaande overlast, wordt voor 

een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025, een jaarlijkse belasting geheven op 

nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. 

Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels worden verstaan: iedere 

vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere 

activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op 

duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet 

van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of 

alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. 

Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven. 

De openingsbelasting is een éénmalige belasting van 6.000,00 euro en is verschuldigd bij elke opening van 

een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. 

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel. 

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, 

welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in 

het jaar is. 

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor de openingsbelasting 

verschuldigd is, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het belastingreglement. 

14.  Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen 

en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 

2025. 

Vanaf 1 januari 2014 werd een belasting ingevoerd op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het 

register leegstand. 

De gemeentelijke leegstandsheffing is verschuldigd vanaf de eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: 

- Eerste verjaardag van inventarisatiedatum:     2.000,00 euro 

- Tweede verjaardag van inventarisatiedatum:     2.500,00 euro 

- Derde verjaardag van inventarisatiedatum:     3.000,00 euro 
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- Alle verjaardagen volgend op de 3e verjaardag van inventarisatiedatum:  3.000,00 euro 

Er zijn in het reglement een aantal vrijstellingen van heffing voorzien. 

15.  Gemeentelijke belasting op frituuruitbatingen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een gemeentelijke 

belasting te heffen op een vaste frituuruitbating op openbaar domein (van tenminste 1 jaar): 3.000,00 euro 

per jaar in Zwevegem-Centrum en 1.000,00 euro per jaar buiten Zwevegem-Centrum (in wijken en op de 

deelgemeenten). 

16.  Gemeentelijke belasting op tweede verblijven. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025. 

Voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt een belasting 

gevestigd op tweede verblijven. 

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 750,00 euro per jaar en per tweede verblijf (t.e.m. 2019 was het 

tarief 375,00 euro). 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar (blote eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter…) 

van het tweede verblijf, op 1 januari van het belastingjaar. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het 

tweede verblijf wordt verhuurd, of wanneer het tijdelijk niet wordt gebruikt. 

17.  Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op 

niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 

2025. 

Vanaf 1 maart 2016 werd een belasting ingevoerd op het weghalen en het verwijderen van sluikstort. 

De kosten voor recyclage, de nuttige toepassing en het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën. Het principe “de vervuiler 

betaalt” vormt de basis van het gemeentelijk afvalbeleid. Overeenkomstig dit principe moeten de 

verwerkingskosten van de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden 

op de aanbieders ervan. 

18.  Algemeen retributiereglement 2020-2025. 

Het initiële algemeen gemeentelijke retributiereglement werd voor de periode 2014-2019 goedgekeurd in 

zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013. Tijdens die periode werd het algemeen 

retributiereglement meermaals aangepast. Gezien het einde van de periode 2014-2019 dient het algemeen 

retributiereglement in zijn geheel opnieuw goedgekeurd te worden voor de periode 2020-2025. 

De laatste aanpassingen aan het algemeen retributiereglement 2014-2019 gebeurde in zitting van de 

gemeenteraad van 24 juni 2019. De gecoördineerde versie van dit retributiereglement werd genomen als 

basis voor het goed te keuren algemeen retributiereglement 2020-2025, mits volgende aanpassingen: 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- In de hoofdstukken 1.1. en 1.7. werden een aantal zaken herschikt. 

- Bepaalde tarieven worden door de FOD Binnenlandse Zaken afgeschaft of zijn niet meer van 

toepassing. 

- Bepaalde tarieven werden aangepast opdat de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken zouden 

overeenstemmen met de bedragen betreffende de kosten voor het aanmaken van de kaarten die 

van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020. 

- Huwelijken: er wordt een meerprijs gevraagd van 150,00 euro vanaf 51 aanwezigen in plaats van 

75,00 euro. 
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- Er werd een hoofdstuk rond voornaamswijziging toegevoegd. 

3. Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning 

- De procedures zijn in principe digitaal, voor analoge aanvragen en ondersteuning wordt een apart 

tarief aangerekend. 

- Het tarief aanvraag voor het verkavelen van gronden gewone procedure met wegenis stijgt van 

60,00 euro naar 100,00 euro. 

7. Waarborg bij verkoopbaarheidsattest 

- Aanleg van nutsleidingen wordt uitgebreid naar volledige (her)inrichting van het openbaar domein. 

8. Aanleg speelruimte bij nieuwe verkavelingen 

- Er wordt een nieuwe retributie ingevoerd voor de aanleg van speelruimte bij nieuwe verkavelingen. 

18. Nutsvoorzieningen 

- De aanpassingen zijn gebaseerd op het typereglement van Fluvius. 

21. Wekelijkse openbare markt en ambulante activiteiten op openbaar domein 

- Er werden tarieven toegevoegd voor ambulante activiteiten op openbaar domein (vroeger was dit 

opgenomen in een belastingreglement). 

- De retributie voor elektriciteit wordt geschrapt. 

24. Tarieven culturele activiteiten 

- Lessen aquarel worden niet meer georganiseerd binnen de gemeente. Tarief wordt aldus geschrapt. 

25. Tarieven activiteiten van de sportdienst 

- Het tarief voor de standaardkampen moet opgetrokken worden om het principe uit het verleden 

(break-even) te kunnen halen. Sedert vorig jaar moeten we Sportpunt 2 en het zwemmen betalen, 

daardoor zijn deze activiteiten verlieslatend. Strikt genomen is een verhoging nodig naar 85,00 euro.  

Het aangewezen om deze verhoging in verschillende fasen door te voeren. 

26. Tarieven sportinfrastructuur 

- Er wordt een tarief toegevoegd voor de sportzaal gemeenteschool Heestert.  

29. Tarieven verhuren van materiaal 

- Er werden een aantal tarieven gewijzigd en diverse tarieven geschrapt. 

31. Tarieven bibliotheek 

- Vanaf 21.03.2020 wordt overgeschakeld naar een regionaal bibliotheekreglement, waar tarieven 

onderling afgestemd worden. 

32. Bewaking fuiven 

- Door de prijsstijging bij de bewakingsfirma’s wordt de prijs voor de verenigingen eveneens 

opgetrokken. De jeugdverenigingen zijn hier mee akkoord. 

35. Ontgravingen 

- Ontgraving wordt een retributie, dit was voorheen een belasting. Het tarief wordt opgetrokken van 

750,00 euro naar 1.250,00 euro voor het verwijderen van een stoffelijk overschot uit een graf. 

- Voor het wegnemen van een as-urne uit een graf of uit een columbarium nis wordt het tarief van 

250,00 euro toegevoegd. 
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19.  Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik gemeente. 

20.  Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik OCMW. 

ZWEVEGEM INVESTEERT FORS IN MEERJARENPLAN 2020-2025 ZONDER 

BELASTINGVERHOGING 

 

Voor het einde van het jaar (2019) dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2018) wordt een 

meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota 

en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar (2020) dat volgt op de 

gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar (2025) na de daaropvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Het meerjarenplan 2020-2025 is enerzijds het resultaat van zowel het bestuursakkoord als de 

participatietrajecten, waarbij ook inwoners en adviesorganen werden betrokken, o.a. door een grote 

bevragingsronde en anderzijds van een intense samenwerking tussen ambtenaren en mandatarissen, 

waarbij zowel top-down als bottom-up is gewerkt. 

 

Aan de hand van doelstellingen, actieplannen en acties willen we iedereen inlichten over wat we met 

het lokaal bestuur: de gemeente en het OCMW Zwevegem tijdens deze legislatuur willen bereiken. Op 

welke uitdagingen zullen we de focus leggen? Welke noden willen we invullen? Hierop stemt het 

lokaal bestuur zijn strategie af. 

 

12 beleidsdoelstellingen 

 

Het lokaal bestuur bepaalde in zijn meerjarenbeleidsplan 12 strategische beleidsdoelstellingen, waaruit 

34 operationele actieplannen en 106 acties voortvloeien.  

 

1 Zwevegem paraat voor het klimaat 

 

We maken werk van de uitvoering van het inmiddels reeds opgestelde lokaal klimaatplan met acties 

en maatregelen voor een duurzaam en vooruitstrevend gemeentelijk beleid terzake en een concrete 

bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. We besteden ook prioritaire aandacht aan de 

verdere uitvoering van het burgemeestersconvenant. 

 

2 Landelijk Zwevegem 

 

We behouden maximaal onze unieke open ruimte en waardevolle landschappelijke omgeving, steeds 

met het nodige respect voor familiale landbouw. We zetten in op extensief groenbeheer, ontharding 

en op uitbreiding van ons te beperkt bosareaal. 

 

3 Verkeersveilig Zwevegem 
 

We verhogen de verkeersveiligheid door de inrichting van een fietszone en de bijzondere aandacht 

voor het fietsverkeer in het algemeen. Bovendien willen we instaan voor een harde aanpak van 

verkeersonveilig gedrag. 
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4 Zwevegem luistert en spreekt 

 

We zetten in op participatie en communicatie, zowel digitaal als analoog. De werking van de 

dorpsraden wordt geoptimaliseerd in de deelgemeenten en in Zwevegem worden wijkraden 

geïnstalleerd. 

 

5 Zwevegem verenigt 
 

We geven bijzondere aandacht en ruime ondersteuning aan het verenigingsleven, zowel logistiek als 

financieel. We stimuleren sociale ontmoetingsvormen en tonen bijzondere waardering voor het 

vrijwilligerswerk. 

 

6 Warm Zwevegem 

 

We voeren een sociaal beleid met sterke aandacht voor integrale toegankelijkheid en uitvoering van 

het armoedeplan. 

 

7 Zilveren Zwevegem 
 

We zetten in op een doorgedreven zorgbeleid met prioriteit voor een betaalbaar, kwalitatief en goed 

beheerd woonzorgcentrum enerzijds en optimale ondersteuning voor mantelzorg en eerstelijnszorg 

anderzijds. 

 

8 Zwevegem op weg 

 

We zetten prioritair in op de heraanleg van belangrijke verbindingswegen. 

 

9 Zwevegem bruist 

 

We ijveren voor actieve en leefbare deelgemeenten, o.a. door promotie van het plattelandstoerisme, 

het lokale ondernemerschap en de ondersteuning van socio-culturele initiatieven. 

 

10 Transfo Zwevegem 
 

We bouwen Transfo verder uit tot een breed regionaal ontmoetingscentrum en voegen een dimensie 

toe als educatief en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie. 
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11 Jong Zwevegem 

 

We dragen toekomstgericht zorg voor het Gemeentelijk Onderwijs en we besteden extra aandacht aan 

kinderopvang, vakantieaanbod en jeugdwerking. We verzekeren de verdere groei van het DKO, onder 

andere door te investeren in een aangepaste en gecentraliseerde huisvesting. 

 

12 Lokaal bestuur Zwevegem = optimale dienstverlening 
 

De realisatie van de doelstellingen van het lokaal bestuur vereist een efficiënte organisatie en sterk 

gemotiveerde medewerkers. We streven ook naar een optimale dienstverlening voor iedere inwoner 

en kiezen hierbij prioritair voor de digitale weg. 

 

50,6 miljoen euro investeringen 

 

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur Zwevegem zijn 50.600.562,18 euro investeringsuitgaven 

opgenomen voor de periode 2020-2025. 

 

Top 15 investeringen: 

 

Investeringsuitgave 2020-2025 Bedrag 

Buitengewoon onderhoud wegen 7.800.000,00 

Restauratiedossiers Transfo 6.956.058,23 

Nieuwe gemeenteschool in combinatie met DKO 6.000.000,00 

Collector Moen 2.600.000,00 

Buitengewoon onderhoud voetpaden en trage wegen 2.400.000,00 

Gebouw vakantiewerking + kinderopvang deelgemeente Zwevegem 2.100.000,00 

Kortrijkstraat 2.010.000,00 

Collector Otegem Zuid 2.000.000,00 

Installatie IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) 1.680.000,00 

Investeringstoelage HVZ FLUVIA kazerne 1.231.200,00 

Uitbouw, beheer en coördinatie rioleringsnet (Riopact) 960.000,00 

Blokkestraat  950.000,00 

LOI (Lokaal Opvanginitiatief): wooneenheden Otegemstraat 71 917.460,96 

Inrichting Lettenhofpark 815.000,00 

Meerjarenplan voertuigen 810.000,00 

 

Enkele speerpunten exploitatie 

 

We schuiven enkele speerpunten uit de exploitatie-uitgaven naar voor: 

 

Bijzonder budget klimaatmaatregelen en bosuitbreiding 575.000,00 

Ondersteunen startende, groeiende en innoverende ondernemers 402.000,00 

Realiseren verkeersveilige schoolomgevingen 300.000,00 

Inzetten op buurtwerking en outreachend werken 219.000,00 

Samenwerking IGS Woonwijs 199.500,00 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 16 december 2019 - pagina 22 

Opmaken van een gemeentelijk beleidsplan ruimte 158.000,00 

Actieplan armoede 2.0  90.000,00 

 

Financieel gezond, geen belastingverhoging! 

 

Streefdoel bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 bleef dat Zwevegem financieel gezond 

moet blijven. Daarnaast werd het uitgangspunt dat de basisbelastingen en algemene milieubelasting 

niet worden verhoogd in het meerjarenplan 2020-2025 behaald. 

 

Hoewel de uitstaande schuld tijdens het meerjarenplan 2020-2025 stijgt, wordt - behalve in 2020 - 

steeds geleend om duurzame investeringsuitgaven te financieren. Zwevegem investeert met ander 

woorden fors in de toekomst! 

 

21.  Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 aan de Politiezone Mira. 

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 aan de Politiezone Mira zal met 7% verhoogd worden ten opzichte van 

2019 en bedraagt 2.347.035,00 euro, dit in combinatie met een investeringstoelage van 82.925,00 euro. De 

stijging van de toelagen kan verklaard worden door de aanwerving van bijkomend personeel en de 

nieuwbouw van een politiegebouw in Waregem. 

22.  Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2019. 

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 toelagen aan sport vzw’s en cultuur vzw’s ten bedrage van de door de gemeente betaalde 

aflossingen en intresten voor de doorgeefleningen. 

De kredieten zijn voorzien onder de respectievelijke artikels van het budget 2019. Het betreft de toelagen in 

het kader van doorgeefleningen. De toelagen worden niet effectief uitbetaald, maar worden wel in/uit 

voorzien in de gemeenteboekhouding. De jaarlijkse toelage voor het onderhoud van de binnenkoer van het 

OC. Ter Streye in St-Denijs bedraagt 750,00 euro. Dit wordt wel uitbetaald. 

23.  Toekenning toelagen vrije tijd 2019 (deel 2). 

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 binnen de sector vrije tijd die voor de vermelde organisaties en 

verenigingen nodig zijn om de werking te verzekeren. 

Het gaat over 50 toelagen voor een totaal bedrag van 44.730,35 euro. 
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24.  Toekenning toelage 2019 ten behoeve van kskz sobeka kanoclub  voor de renovatie van de 

keuken in het clubgebouw. 

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 toelage voor kskz sobeka kano club : 11.709,49 euro voor de renovatie van hun 

keuken. De dienst gebouwen heeft de ingediende facturen en werken gecontroleerd en goedgekeurd. 

25.  Toekenning nominatieve toelage 2020 - Cyclocross. 

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 binnen de sector vrije tijd die voor de vermelde organisaties en 

verenigingen nodig zijn om de werking te verzekeren. 

In 2020 wordt een toelage van 10.000 euro gegeven aan Koninklijke Wielerclub Otegem Boven vzw, voor de 

organisatie van de jaarlijkse cyclocross. 

26.  Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale 

Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020. 

Op maandag 13 januari vindt de Internationale Betafence Cyclocross plaats te Otegem. 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. 

27.  Goedkeuring statutenwijziging zuidwest. 

Op 28 oktober 2019 keurde de gemeenteraad de verlenging van de samenwerking met projectvereniging 

zuidwest goed voor 2020-2025 met een bijdrage van 0,65 euro per inwoner per jaar. Op 22 november 2019 

keurde de Raad van Bestuur van zuidwest de nieuwe statuten goed van de projectvereniging voor de duur 

van 2020 tot 2025. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nieuwe statuten van zuidwest goed te 

keuren. 

28.  Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 

verkaveling gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek - Stedestraat - FASE 3 te 

Zwevegem, namelijk 'Jacob Jordaensstraat'. 

De gemeenteraad van 25 maart 2019 keurde de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken goed in de 

verkaveling Huyzentruyt, Slijpbeek – Stedestraat Zwevegem. 

Het gaat over de 3de fase verkaveling van de gronden langs de Stedestraat. De gronden liggen in het 

stedelijk woongebied Slijpbeek/Stedestraat. De verkaveling gebeurt volgens een totaal inrichtingsplan voor 

de gronden gelegen tussen de Stedestraat en de Slijpbeek. 

De derde fase omvat de infrastructuurwerken en het bouwrijp maken van het deel ten zuiden van de nieuwe 

centrale verbindingsweg, aansluitend bij de Stedestraat en de beekvallei. 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 16 december 2019 - pagina 24 

Er komen 99 kavels, waarvan 15 kavels voor halfopen bebouwing en 84 kavels voor gesloten bebouwing. 

De loten worden ontsloten via vier nieuw aan te leggen straten die aansluiten op de bestaande wegenis van 

de eerste fase, met name het James Ensorplein. 

Aan de nieuw aan te leggen straat moet een straatnaam gegeven worden naar een Vlaamse kunstenaar, 

naar analogie met de reeds vroeger toegekende straatnamen. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de straatnaam “Jacob Jordaensstraat”.  

29.  Goedkeuring ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven - 16 

autostaanplaatsen) van het woonproject op de site Transfo te Zwevegem. 

De gemeente Zwevegem is in het jaar 2004 eigenaar geworden van de gronden en gebouwen, gelegen op 

de site Transfo te Zwevegem, door aankoop aan de naamloze vennootschap ‘Electrabel’ van de voormalige 

elektriciteitscentrale. 

De gemeenteraad heeft het wegenisontwerp van de verkaveling voor het woonproject op de site Transfo te 

Zwevegem goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de verkavelingsvergunning afgeleverd aan NV MEVACO 

voor het verkavelen van gronden met betrekking tot het woonproject op de site Transfo. 

De gemeenteraad heeft al goedkeuring verleend aan het ontwerp van verkavelings- en opstalakte voor het 

woonproject. 

Er is een opmetingsplan voor  de 16 privatieve autostaanplaatsen en de gemeenschappelijke delen. 

Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van basisakte voor het lot P 

(parkeerhaven – 16 privatieve autostaanplaatsen) van het woonproject op de site Transfo. 

30.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO Leieland en gemeente 

Zwevegem i.k.v. een lokaal preventief gezondheidsbeleid. 

Als lokaal bestuur vinden wij een goede gezondheid voor iedereen belangrijk. In zitting van 29 april 2019 

ging de gemeenteraad akkoord om deel te nemen aan het project “Gezonde Gemeente” en ondertekende 

hiervoor het charter Gezonde Gemeente. 

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. 

Om het charter Gezonde Gemeente uit te voeren kunnen we beroep doen op advies en ondersteuning van 

het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Leieland. Er loopt reeds een samenwerkingsovereenkomst met 

LOGO Leieland t.e.m. dit jaar.  

We wensen de samenwerking met LOGO Leieland te bestendigen tot eind 2024. Hiertoe wordt een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst opgemaakt bestaande uit twee delen. 

Deel 1 regelt de concrete samenwerking voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’. Het 

informeren is gratis, elke vorm van begeleiding door LOGO Leieland is betalend. Het lokaal bestuur sluit een 

contract af met een uurpakket van 60 uur. Dit betekent een jaarlijkse bijdrage van 2.700 euro. 

Deel 2 regelt de concrete samenwerking voor de invulling van een intergemeentelijke preventiewerker. Voor 

de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ wil de Vlaamse 

overheid het lokale beleid versterken. Eén van de maatregelen is de structurele ondersteuning van 
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intergemeentelijke preventiewerkingen. Er worden financiële middelen ter beschikking gesteld, met als 

voorwaarde dat de aanvraag gebeurde via een intergemeentelijke samenwerking. Voor onze regio fungeert 

W13 als indiener. Concreet betekent dit dat Zwevegem kan rekenen op ondersteuning van een 

intergemeentelijke preventiewerker.  

Om de subsidies te verkrijgen, dient het lokaal bestuur te cofinancieren voor eenzelfde bedrag (voor 

Zwevegem 5199,36 euro), maar dit kan in de vorm van personeelsuren. Voor Zwevegem worden 4 uren per 

week binnen het takenpakket van de deskundige samenleving ingebracht. 

31.  Goedkeuring aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement. 

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2016 een lokaal toewijzingsreglement goed voor het sociaal 

huurpatrimonium, op basis van een onderzoeksrapport van intercommunale Leiedal. In dit reglement werd 

een specifieke maatregel opgenomen voor gezinswoningen: Alternerend systeem van 1 toewijzing aan 

alleenstaande met kinderen en 1 toewijzing aan koppel met kinderen: prioritair met lokale binding, daarna 

zonder lokale binding.  

Volgens de lokale woonactoren wordt met de voorrangsregel het doel niet bereikt, omwille van diverse 

redenen. 

- het feit dat de grootte van de groep alleenstaanden met kinderen vrij gelijklopend is met de groep 

samenwonenden met kinderen zorgt automatisch voor een vrij gelijke verdeling voor deze groepen 

ook zonder alternering.  

- In sommige gevallen krijgen kandidaten van andere gemeenten voorrang op de kandidaten met 

lokale binding omdat de kandidaat met de lokale binding niet in de prioritaire doelgroep valt.  

Vanuit het lokaal woonoverleg wordt daarom gevraagd aan de gemeenteraad om de toewijzingsregels aan 

te passen en deze regel te schrappen. 

32.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan 

wegen in Zwevegem 2020 en 2021. 

Jaarlijks moeten we onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan het wegennet van de gemeente 

Zwevegem. De werken leveren een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en het comfort van alle 

weggebruikers.  

Het gemeentebestuur wenst een ontwerper aan te stellen voor periode 2020-2021. 

Het ontwerpbureau moet een gedetailleerde planning van de werken opmaken. De uitvoering zal in fasen 

gebeuren. Het gemeentebestuur zal jaarlijks de lijst vaststellen van de uit te voeren werken op basis van de 

planning, de timing en de fasering. Het budget voor de wegenwerken wordt geraamd op 1.300.000 euro per 

jaar inclusief btw en inclusief ereloon. De opdracht zal gegund worden bij middel van een 

onderhandelingsprocedure. 

33.  Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen Aquafin nv, de Vlaamse Milieumaatschappij en 

de gemeente Zwevegem in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 

juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. 

Voor projecten die kunnen opgenomen worden in het kader van het verruimde Lokaal Pact en die een 

onderdeel vormen van de gemeentelijke saneringsplicht, wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen 

Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeentelijke saneringsplichtige: gemeente Zwevegem.  

Deze overeenkomst heeft tot doel zekerheid te bieden dat na uitvoering van het project, het onderhoud ten 

laste komt van de gemeente. Verder omvat deze overeenkomst bepalingen inzake het tot stand komen en 
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het goedkeuren van het technisch plan en het ontwerp, de uitvoering van het project, de oplevering van de 

werken en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen. 

De gebruiksovereenkomst betreft een raamovereenkomst die geldt voor alle projecten die onder het regime 

van het Lokaal Pact vallen.  

Voor de gemeente Zwevegem komt er momenteel 1 dossier in aanmerking voor de overdracht naar het 

Lokaal Pact, namelijk de sanering van de Zwevegemstraat, Otegem. 

Dit project betreft de sanering van het noordelijk deel van Otegem en meer bepaald de vuiluitworp op de 

Kasselrijbeek. De vuilvracht moet worden aangesloten op het collectorenstelsel dat aantakt op het RWZI 

Waregem. De woningen langsheen het tracé worden mee gesaneerd. Daarnaast dient de uit te bouwen 

collector als kapstok voor aansluiting van diverse gemeentelijke te saneren clusters op het grondgebied 

Zwevegem, Deerlijk en Anzegem. Deze gemeentelijke sanering zal worden afgestemd op de uitvoering van 

het bovengemeentelijk project.  

Aan de gemeenteraad wordt de gebruiksovereenkomst met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact 

tussen Aquafin nv, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Zwevegem ter goedkeuring voorgelegd.  

Na goedkeuring van deze gebruiksovereenkomst door de gemeenteraad, is het college van burgemeester en 

schepenen bevoegd om advies en goedkeuring te verlenen aan de project specifieke inlichtingenfiches en de 

technische plannen van het Leiebekken van de Vlaamse Waterweg. 

34.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2020 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 2020 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 Blokkestraat, 

Blokellestraat, Kortrijkstraat, de afkoppeling knelpunten Otegem en collector Zwevegemstraat, (geraamd 

133.723 euro studies, adviezen, beheer en flankerende services + geraamd 80.000 euro kosten m.b.t. 

lopende investeringsdossiers voor 2020). 

In het onderdeel “studies en adviezen” werd vanuit de dienst publieke ruimte gevraagd om de opmaak van 

een hemelwaterplan op te nemen in dit takenpakket 2020. In dit plan wordt bepaald welke zones zich lenen 

tot infiltratie, waar buffering en welke grachten waterlopen hierin een rol spelen. Gezien dit geen 

verplichting is, kan het bestuur in 2020 nog beslissen om dit hemelwaterplan al dan niet te realiseren. 

In het onderdeel “beheer infrastructuur” is het opgenomen bedrag voor beheer van IBA’s gestegen. In de 

periode 2017-2019 zijn er 42 IBA’s gebouwd. Deze komen in 2020 in beheer. Het voorzien budget omvat het 

beheer + ruiming, maar mogelijk moeten niet alle IBA’s geruimd worden en zal dit bedrag wellicht lager 

liggen. 

De coördinatie, het plaatsen en het in dienst stellen van IBA’s zijn eveneens opgenomen in dit pakket, ten 

bedrage van 280.000 euro, aan te wenden via een ander investeringsproject. 

De reële prestaties van het voorgestelde takenpakket zullen maandelijks aangerekend worden tegen de 

vermelde uurtarieven. De coördinatie en de realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma zal 

maar worden aangewend in functie van de volledige uitvoeringsperiode van deze werken en dus niet alleen 

in dienstjaar 2020, maar gespreid over de volledige duur van de investeringswerken. De kostprijs/ramingen 

van de diverse onderdelen zijn indicatief aangegeven. De financiële planning werd opgemaakt op basis van 
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de op dit ogenblik beschikbare informatie en dient verder te worden verfijnd na gedetailleerd overleg met de 

diverse instanties. 

35.  Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler. 

Omdat we ertoe willen bijdragen dat de levensstandaard van onze gepensioneerde collega’s op peil kan 

gehouden blijven, zowel in de nabije als in de verre toekomst, wensen we nu reeds verder te investeren in 

een tweede pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden. Dit sluit aan bij ons meerjarenplan 2020-

2025 waarbij we inzetten op gemotiveerde en deskundige medewerkers, en waarbij we inzetten op een 

gedegen personeelsbeleid. Rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, willen we alle mogelijke 

inspanningen doen om sterke profielen aan te trekken en te behouden.  

Gemeente en OCMW Zwevegem wensen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele 

personeelsleden de bijdrage te verhogen van 2% naar 3% van het pensioengevend jaarloon, met ingang 

van 1 januari 2020. Het toepassingsgebied omvat de contractuele personeelsleden van gemeente en OCMW, 

die niet tewerkgesteld zijn in de erkende gezondheidsinstelling. 

Voorstel: 

1. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt de pensioentoelage 3% van het pensioengevend jaarloon. 

2. De verhoogde pensioentoelage wordt toegekend aan alle personeelsleden die vallen onder het 

toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

36.  Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling. In het 

syndicaal overleg van 27 november 2019 werd een protocol van akkoord gesloten met de vakbonden, 

OCMW en gemeente. 

De wijzigingen betreffen: 

 Toekennen van extra inhaalrust bij prestaties i.k.v. ontgravingen 

 Vereenvoudigen van de selectieprocedure voor zorgkundig personeel 

37.  Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan het arbeidsreglement. De 

wijzigingen betreffen: 

 Toevoegen van het reglement fietslease als bijlage bij het arbeidsreglement: aanbieden van de 

mogelijkheid tot fietslease, met een korting van 20 euro per maand voor wie minstens de helft van 

de woon-werkverplaatsingen met de fiets doet. 

 Wijzigen van het reglement mobiele telefonie als bijlage bij het arbeidsreglement: overstappen van 

het systeem van split-billing naar het systeem van voordeel alle aard. 

 Aanduiden van een bijkomende interne vertrouwenspersoon: dhr. Jordy Forrier 

38.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 november 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


