VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN ZWEVEGEM
IN ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2010.

Aanwezig

Verontschuldigd

De Heer Burgemeester Claude VANWELDEN
: voorzitter;
Mevrouw Eliane SPINCEMAILLE, de heren Noël HOOGSTOEL, Dirk
VANLUCHENE, Mevrouwen Ann COSAERT en Isabelle DEGEZELLE, de heer Dirk
DESMET :
schepenen ;
De heren Stephaan DENDONCKER, Willy BULCAEN, Yvan NYS, Gerard
AMELYNCK, Mevrouw Sabine POLEYN, de heren Peter VERNIERS, Yves
GOEMAERE, Marc DESLOOVERE, Andres VANDENBORRE, Bart DEWAELE, Eric
FRANCOYS, Mevrouwen Christine DESMET, Greet LATEUR, de heren Luc
VANASSCHE, Antoon D’HAENE, Mevrouwen Veerle SERVAYGE, Marie-Thérèse
CALLENS, de heer Ghislain BLOMME :
raadsleden;
De Heer Jan VANLANGENHOVE
: secretaris.
Raadsleden Marc DOUTRELUINGNE en Marc CLAEYS

Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf - kennisname motiveringsverslag en goedkeuring
ontwerp van statuten.
Gelet op het feit dat de gemeente Zwevegem in 2004 de industriële enclave “Transfo-site”, zijnde de
voormalige elektriciteitscentrale gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, heeft aangekocht;
Overwegende dat de gemeente Zwevegem dit belangrijk Vlaams industrieel erfgoed wenst te
herbestemmen tot een “recre-ACTIEF knoop/rust/attractiepunt” voor de inwoners van de gemeente
Zwevegem en het grote publiek;
Gelet dat voor het herbestemmingsproject van de “Transfo-site” in 2004 de vzw Transfo Zwevegem
werd opgericht, waarin drie partners een engagementsverklaring hebben onderschreven (binnen een
goedgekeurde raamovereenkomst) om gezamenlijk tot en met 2013 geldelijke inbrengen te doen in
de vzw Transfo Zwevegem voor de algemene coördinatie, bewaking (conciërge), onthaal, begeleiding
van het masterplan en de communicatie voor het project “Transfo-site”;
Gelet op het feit dat de beleidsuitvoerende taken en beslissingen voor het project “Transfo-site”
momenteel worden genomen door de gemeente (evenwel na overleg met de vzw Transfo Zwevegem);
Overwegende dat het de bedoeling is dat een autonoom gemeentebedrijf de ontwikkeling van de site
realiseert en de beleidsuitvoerende taken en de beslissingen van de gemeente overneemt;
Overwegende dat de ontwikkeling van de “Transfo-site” zonder twijfel kadert in het gemeentelijk
belang;
Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf in eerste instantie de exploitatie van (het
hoofdgebouw) de “Transfo-site” tot doel heeft;
Gelet op de artikelen 225 en 226 van het gemeentedecreet aangaande de oprichting van gemeentelijk
extern verzelfstandigde agentschappen, o.m. het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf als
publiekrechtelijke vorm van verzelfstandiging;
Overwegende dat de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf heel wat mogelijkheden biedt
inzake het bepalen van een rechtspositieregeling voor het personeel dat tewerkgesteld is binnen het
EVA voor betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente, evenals het soepeler aanwerven van
gespecialiseerd personeel, alsmede de oprichting, deelname of vertegenwoordiging van andere
rechtspersonen en niet te vergeten de btw-plicht;
Gelet op de artikelen 227 tot en met 234, 235 (uitgezonderd de bepalingen over de externe
auditcommissie), 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, eerste lid, derde zin en het tweede tot en
met het vierde lid, 244, en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en de
andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten;
Gelet op de voordelen van externe verzelfstandiging voor de gemeente, zijnde het verlenen van
autonomie en onafhankelijkheid en de noodzaak aan flexibelere beheersregels, fiscale/financiële
overwegingen en samenwerking met de privé-sector;
Gelet op het motiveringsverslag opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen,
conform artikel 232 van het Gemeentedecreet, waarbij de voor- en de nadelen van externe
verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen worden en wordt aangetoond dat beheer binnen de
rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden;

Gelet op de voorliggende statuten voor de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf;
Overwegende dat later een beheersovereenkomst minstens de aangelegenheden voorzien in artikel
235, §2 van het Gemeentedecreet zal regelen;
BESLIST:
 Met 24 stemmen VOOR (CD&V/N-VA: VANWELDEN Claude, SPINCEMAILLE Eliane, HOOGSTOEL
Noël, VANLUCHENE Dirk, COSAERT Ann, DEGEZELLE Isabelle, DESMET Dirk, DENDONCKER
Stephaan, BULCAEN Willy, POLEYN Sabine, GOEMAERE Yves, VANDENBORRE Andres, DEWAELE
Bart, FRANCOYS Eric, DESMET Christine, LATEUR Greet - GEMEENTEBELANGEN: NYS Yvan,
AMELYNCK Gerard, VANASSCHE Luc, D’HAENE Antoon - SP.A SPIRIT: DESLOOVERE Marc,
BLOMME Ghislain - VLAAMS BELANG: SERVAYGE Veerle, CALLENS Marie-Thérèse)
 bij 1 TEGEN (VLAAMS BELANG: VERNIERS Peter)
Artikel 1 : Over te gaan tot de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.
Artikel 2 : Kennis te nemen van het in artikel 232 van het Gemeentedecreet vermelde
motiveringsverslag opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de voor- en
de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen worden en wordt aangetoond dat
beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden.
Artikel 3 : De bijgaande statuten goed te keuren.
Artikel 4 : Deze oprichtingsbeslissing conform artikel 232 van het Gemeentedecreet samen met het
verslag en met de statuten van het autonoom gemeentebedrijf binnen dertig dagen ter goedkeuring
aan de Vlaamse Regering te zenden.
Namens de gemeenteraad,
(get.) Jan Vanlangenhove
secretaris

Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Claude Vanwelden
burgemeester
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 13 januari 2020

Marc Doutreluingne
burgemeester

