
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 

Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: 

Afwezig: 

Nele Vroman, raadslid, verontschuldigd gans de zitting. 

Marc Claeys, schepen, afwezig voor agendapunten 8, 9 en 10; 

Bart Colson en Eddy Defoor, raadsleden, afwezig voor agendapunt 13; 

Sofie Vermeulen, raadslid, afwezig voor agendapunten 19, 20 en 21; 

Barbara Demeulenaere, raadslid, afwezig voor agendapunten 21, 22 en 23; 

Katrien Defoirdt, raadslid, afwezig voor agendapunten 28 en 29; 

Marc Desloovere, schepen, afwezig voor agendapunt 29; 

Marc Doutreluingne, burgemeester, afwezig voor agendapunt 30; 

Yves De Bosscher, raadslid, afwezig voor agendapunt 32; 

Kristof Vromant, schepen, afwezig voor agendapunt 39 (conform artikel 27 van het 

decreet lokaal bestuur). 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 22.32 uur. 

 

 

1.  OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 3°. 

Juridische grond 

-  Besluit van de OCMW-raad van 11 december 2018 betreffende vaststelling van het budget 2019 van het 

OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende goedkeuring budget 2019 van het OCMW. 



-  Besluit van de OCMW raad van 27 mei 2019 betreffende vaststelling van de budgetwijzing nummer 1 van 

het dienstjaar 2019 van het OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende vaststelling van de budgetwijzing nummer 1 van 

het dienstjaar 2019 van het OCMW. 

-  Besluit van de OCMW raad van 16 december 2019 betreffende vaststelling van de budgetwijzing nummer 2 

van het dienstjaar 2019 van het OCMW. 

Verwijzingsdocumenten 

Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2019 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

De OCMW-raad heeft op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota de budgetwijziging nummer 

2 dienstjaar 2019 van het OCMW goedgekeurd op 16 december 2019. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op kasbasis 

van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het financiële 

boekjaar in de budgetwijziging is kleiner dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in 

het meerjarenplan. Conform artikel 147 §1 van het OCMW-decreet is de aanpassing van het meerjarenplan 

facultatief bij de vaststelling van het (de) budget(wijziging) met betrekking tot het laatste financiële boekjaar 

van de zes-jaarlijkse periode. Gezien de budgetwijziging niet past in het meerjarenplan wordt de 

budgetwijziging 2019-2 van OCMW Zwevegem ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Op 9 december 2019 werd in Commissie I toelichting gegeven aan de raadsleden over de budgetwijziging 

nummer 2 dienstjaar 2019 OCMW. 

BESLUIT 

20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 

1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche) 

5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 

Rollez) 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 OCMW van het dienstjaar 2019 goed: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.524.968,94 -279.644,83 1.245.324,11 

        

   A. Uitgaven 12.543.669,25 219.303,55 12.762.972,80 

   B. Ontvangsten 14.068.638,19 -60.341,28 14.008.296,91 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.865.551,00   2.865.551,00 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 11.203.087,19 -60.341,28 11.142.745,91 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -1.047.244,05 725.265,30 -321.978,75 

        

   A. Uitgaven 1.255.788,05 -901.807,30 353.980,75 



   B. Ontvangsten 208.544,00 -176.542,00 32.002,00 

        

III. Andere (B-A) -1.117.823,32   -1.117.823,32 

        

   A. Uitgaven 1.117.823,32   1.117.823,32 

      1. Aflossing financiële schulden 1.117.823,32   1.117.823,32 

         a. Periodieke aflossingen 1.117.823,32   1.117.823,32 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten       

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -640.098,43 445.620,47 -194.477,96 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.479.205,66   1.479.205,66 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 839.107,23 445.620,47 1.284.727,70 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 839.107,23 445.620,47 1.284.727,70 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 127.500,79 euro, in het (vorig) meerjarenplan bedroeg de 

autofinancieringsmarge 453.121,61 euro en in de budgetwijziging 2019-1 bedroeg de autofinancieringsmarge 

407.145,62 euro. 

2.  Gemeente Zwevegem - goedkeuring budgetwijziging 2019-2. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 41, 3°. 

Juridische grond 

-  Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

-  Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van het BBC-besluit van 25 juni 2010. 

-  Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit BBC van 1 oktober 2010. 

- Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 

2018-2020 - aanpassing 1. 

Situering 

-  De budgetwijziging nummer 2 2019 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, 

personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 9 december 

2019. 

-  Het ontwerp van budgetwijziging werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. 

Motivering 



Het ontwerp van budgetwijziging nummer 2 2019 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel 

evenwicht: 

- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen en het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge van het 

financiële boekjaar in de budgetwijziging is groter dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële 

boekjaar in het meerjarenplan. De budgetwijziging 2019-2 past bijgevolg in het laatst goedgekeurde 

meerjarenplan (gemeenteraad 28 mei 2018). 

BESLUIT 

20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 

1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche) 

5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 

Rollez) 

Enig artikel 

De budgetwijziging nummer 2 2019 wordt met volgende cijfers goedgekeurd: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.556.588,39 536.915,81 5.093.504,20 

        

   A. Uitgaven 32.384.776,20 142.322,93 32.527.099,13 

   B. Ontvangsten 36.941.364,59 679.238,74 37.620.603,33 

      1.a. Belastingen en boetes 19.154.289,83 445.965,30 19.600.255,13 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 17.787.074,76 233.273,44 18.020.348,20 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -9.318.819,76 834.299,85 -8.484.519,91 

        

   A. Uitgaven 14.043.060,53 -820.175,85 13.222.884,68 

   B. Ontvangsten 4.724.240,77 14.124,00 4.738.364,77 

        

III. Andere (B-A) 5.272.623,69 -1.365.000,00 3.907.623,69 

        

   A. Uitgaven 2.819.940,23 -35.000,00 2.784.940,23 

      1. Aflossing financiële schulden 2.819.940,23 -35.000,00 2.784.940,23 

         a. Periodieke aflossingen 2.819.940,23 -35.000,00 2.784.940,23 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 8.092.563,92 -1.400.000,00 6.692.563,92 

      1. Op te nemen leningen en leasings 8.000.000,00 -1.400.000,00 6.600.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 92.563,92   92.563,92 



         a. Periodieke terugvorderingen 92.563,92   92.563,92 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 510.392,32 6.215,66 516.607,98 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar -451.655,39   -451.655,39 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 58.736,93 6.215,66 64.952,59 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 58.736,93 6.215,66 64.952,59 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 2.478.200,95 euro, in het (vorig) meerjarenplan bedroeg de 

autofinancieringsmarge 1.618.788,44 euro en in de budgetwijziging 2019-1 bedroeg de 

autofinancieringsmarge 1.906.285,14 euro. 

3.  Kwijting bestuurders AGB Zwevegem na goedkeuring rekening 2018. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 235, §4, derde lid. 

Juridische grond 

Besluit van de raad van bestuur AGB Zwevegem van 13 mei 2019 betreffende goedkeuring jaarrekening 2018. 

Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende gunstig advies jaarrekening 2018 AGB Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van AGB 

Zwevegem. 

Motivering 

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. 

MAR 4491 “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. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het AGB na goedkeuring van de rekening 2018. 



4.  Goedkeuring MJP 2020-2025 AGB Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 21°. 

Juridische grond 

-  Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

-  Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

-  Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de 

bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 

lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus. 

-  Besluit van de raad van bestuur AGB Zwevegem van 16 december 2019 betreffende goedkeuring 

meerjarenplan 2020-2025 AGB Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

MJP 2020-2025 AGB Zwevegem (bijlage 2019-50)  

Situering 

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, 

brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 9 

december 2019. 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 AGB Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van 

de gemeenteraad bezorgd. 

Motivering 

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. 

Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. 

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het 

einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het 

extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. 

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de 

strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 

meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

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 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139744


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 

Overeenkomstig artikel 242 van het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan van een autonoom 

gemeentebedrijf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB Zwevegem (bijlage 2019-50) wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de webtoepassing van 

de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur. 

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

provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende aktename ontwerpstatuten “vzw Transfo 

Zwevegem”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 13 december 2004 betreffende goedkeuring toetreding van de gemeente 

als rechtspersoon tot de vzw Transfo. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2007 betreffende goedkeuring “raamovereenkomst Transfo 

Zwevegem” tussen de gemeente Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en de dienstverlenende 

vereniging Leiedal. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2014 betreffende goedkeuring raamovereenkomst Transfo, af 

te sluiten tussen intercommunale Leiedal, provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur 

Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Nieuw ontwerp van raamovereenkomst Transfo Zwevegem 2020-2025 (bijlage 2019-51)  

Situering 

In zitting van 26 april 2004 werd door de gemeenteraad akte genomen van de ontwerpstatuten “vzw Transfo 

Zwevegem”. 

Op 10 juni 2004 werd de vzw Transfo Zwevegem opgericht met als maatschappelijk doel ‘de instandhouding, 

het beheer en de ontsluiting van de elektriciteitscentrale in Zwevegem volgens de bepalingen van een open 

monumenten vereniging’, zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 

houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, 

gewijzigd bij besluit van 20 september 2002. 

In zitting van 13 december 2004 verleende de gemeenteraad goedkeuring tot toetreding van de gemeente als 

rechtspersoon tot de vzw Transfo. 

De provincieraad besliste op 30 juni 2005 om als rechtspersoon toe te treden tot de vzw Transfo Zwevegem. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139744
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139745


De provincieraad, de raad van bestuur van de intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur Zwevegem 

verleenden respectievelijk in zitting van 27 september, 12 oktober en 22 oktober 2007 goedkeuring aan een 

eerste overeenkomst tot samenwerking “raamovereenkomst Transfo Zwevegem” tussen de gemeente 

Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en de dienstverlenende vereniging Leiedal. Deze overeenkomst 

eindigde in 2013. Een nieuwe raamovereenkomst tussen de drie partners werd goedgekeurd voor zes jaar 

door provinciebestuur West-Vlaanderen op 27 februari 2014, raad van bestuur intercommunale Leiedal op 23 

maart 2012 en gemeente Zwevegem op 24 februari 2014. Deze overeenkomst eindigde op 1 juli 2019. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

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. 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. Partijen verbinden zich tot deze 

bijdrage vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming incl. btw 

medecontractant 

(jaarlijks) 

2020 - 2025 070501 649300 50.000 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst tot samenwerking “raamovereenkomst Transfo 

Zwevegem”, als bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 2019-51) en af te sluiten tussen de gemeente 

Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal. 

  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139745


Artikel 2  

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van zes jaar vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2025 (zes jaar). 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder kredietsleutel BI 070501 / AR 649300 van het krediet voor de 

jaren 2020 t.e.m. 2025. 

Artikel 4 

Aan de burgemeester en de algemeen directeur wordt opdracht gegeven om deze overeenkomst, namens het 

gemeentebestuur Zwevegem, te ondertekenen. 

6.  Goedkeuring budget 2020 vzw Transfo Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 

Juridische grond 

Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd. 

Verwijzingsdocumenten 

- Budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2020. 

- Verslag raad van bestuur vzw Transfo van 6 november 2019 en algemene vergadering vzw Transfo van 21 

november 2019. 

Motivering 

Het budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2020 werd door de raad van bestuur van de vzw 

vastgesteld op 6 november 2019 en door de algemene vergadering aangenomen op 21 november 2019. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Het budget 2020 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 

Totaal opbrengsten Totaal kosten Geraamd resultaat 

168.000,00 EUR 167.337,00 EUR 663,00 EUR 

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

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2020, 

dit betreft onder meer een belasting op de aandrijfkracht (motoren). 

Er wordt ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen 

en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) personen tewerkstellen op grondgebied 

van de gemeente Zwevegem, een belasting van 27,00 euro/kWh (ZEVENENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) 



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

brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft. 

Er wordt ook voorzien in een aantal vrijstellingen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) personen 

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

(ZEVENENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in handels-

, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron, die deze motoren aandrijft. 

Deze belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting 

of van deze bijgebouwen gebruikt. Dient als bijgebouw van een inrichting te worden beschouwd: iedere 

instelling of onderneming, iedere werf van welke aard ook, die gedurende een ononderbroken tijdvak van 

minstens drie maand op het grondgebied van de gemeente is gevestigd. 

De belasting is nochtans niet verschuldigd aan de gemeente, waar de zetel van de onderneming gevestigd is, 

voor de motoren, gebruikt in het hierboven bepaalde bijgebouw, in de mate waarin die motoren belast kunnen 

worden door de gemeente waar het bijgebouw gelegen is (M.O. 11 december 1957). 

Wanneer hetzij in een inrichting, hetzij in een als bovengenoemd bijgebouw, geregeld en op duurzame wijze, 

een verplaatsbare motor gebruikt wordt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een 

verkeersweg, is daarvoor de belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het 

voornaamste bijgebouw gevestigd is. 

Artikel 2 

De belasting wordt gevestigd op de hierna vermelde grondslagen: 

a)  Omvat de inrichting van de belanghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting gevestigd volgens 

de kracht, opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen van de motor is verleend, of akte 

van die plaatsing gegeven wordt. 

Noot: 

1. De belastbare kracht van een inrichting die slechts één motor in gebruik heeft, is gelijk aan de totale 

kracht van die motor. 

2. De belastbare kracht van een inrichting, waar twee motoren van onderscheiden sterkte van 5 en 10 kW 

gebruikt worden, is gelijk aan de som dezer krachten (15 kW), voorzien van coëfficiënt 0,99 ; waar drie, 

vier, vijf, zes en meer, tot dertig motoren van onderscheiden sterkte gebruikt worden, geldt 

respectievelijk een degressief coëfficiënt van 0,98 / 0,97 / 0,96 / 0,95 tot 0,71 voor dertig motoren. 

Indien het aantal motoren dertig te boven gaat, blijft de verminderingscoëfficiënt voor de gezamenlijke 

motorkracht onveranderlijk op 0,70 vastgesteld. 

b)  Omvat de inrichting van de belanghebbende verschillende motoren, dan wordt de belastbare kracht 

vastgesteld door de krachten op te tellen die zijn opgegeven in de besluiten waarbij vergunning tot het 

plaatsen van die motoren, of akte van die plaatsing is gegeven, en deze som te voorzien van een 

simultaanfactor, veranderend volgens het aantal motoren. Deze factor, gelijk aan de eenheid van één 

motor, wordt tot en met dertig motoren met 1/100 van de eenheid per bijkomende motor verminderd en 

blijft daarna onveranderd en gelijk aan 0,70 voor eenendertig motoren en meer. Voor het vaststellen van 

deze simultaanfactor wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het belastingjaar of, voor 

een nieuwe onderneming, met de toestand op datum van inwerkingstelling. De kracht van de hydraulische 



toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en het college van burgemeester en 

schepenen. In geval van onenigheid staat het de belanghebbende vrij een tegenexpertise uit te lokken. 

c)  Het bepaalde in de littera a) en b) van dit artikel wordt door de Gemeente toegepast naargelang van het 

aantal motoren waarop zij krachtens art. 1 belasting heft. 

Artikel 3 

Zijn belastingvrij : 

1. De motoren die het gehele jaar stilliggen. Het ononderbroken stilliggen voor een duur gelijk aan of langer 

dan één maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden 

gedurende dewelke de motoren hebben stilgelegen. Evenwel komt de verplichte vakantieperiode niet voor 

het bekomen van deze gedeeltelijke vermindering in aanmerking (M.O. 15 september 1975). In geval van 

belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de kracht van de motor voorzien van de 

simultaanfactor die op de inrichting van de belanghebbende van toepassing is. Geen belastingvermindering 

kan aan de belanghebbende verleend worden dan op grond van ter post aangetekende of tegen 

ontvangstbewijs afgegeven kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur, door de ene de datum van 

het stilleggen, en door de andere de datum der wederingangstelling van de motor(en) bekend maakt. Voor 

de berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting eerst in na ontvangst van 

eerstgenoemd bericht. Bij afwijking van de in laatste twee zinnen voorgeschreven procedure, zal de 

vrijstelling ten voordele van de bouwondernemingen die verplaatsbare motoren gebruiken, volgens hierna 

bepaalde regels bekomen kunnen worden. Deze ondernemingen zullen, voor iedere aan de belasting 

onderworpen machine, een boekje moeten bijhouden, waarin de dagen worden vermeld gedurende 

dewelke de machine in gebruik is, evenals de werf waar zij is opgesteld. Op het einde van het jaar zal de 

ondernemer zijn aangifte invullen aan de hand van deze gegevens, met dien verstande, dat over de 

gegrondheid ervan steeds fiscaal toezicht mogelijk is. Deze procedure is slechts toegelaten voor de 

bouwondernemingen die een geregelde boekhouding voeren, tevens een schriftelijke aanvraag tot het 

college van burgemeester en schepenen gericht en de toestemming van het college bekomen zullen 

hebben. Met een inactiviteit van één maand wordt gelijkgesteld, de inactiviteit gedurende vier 

achtereenvolgende weken, gevolgd door één week activiteit, indien het gebrek aan werk te wijten is aan 

economische oorzaken. 

2. De motoren, gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen, of speciaal 

van deze belasting zijn vrijgesteld. 

3. De motor van een draagbaar toestel. 

4. De motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van zijn vermogen, overeenkomend 

met de voor het aandrijven van de generator nodige vermogen. 

5. De persluchtmotor. 

6. De motorkracht, gebruikt voor waterputtingstoestellen, om het even vanwaar het water voortkomt, zomede 

de motorkracht, gebruikt voor ventilatie- en verlichtingstoestellen. 

7. De reservemotor, d.i., waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming, 

en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn werking geen productieverhoging van de 

betrokken inrichtingen voor gevolg heeft. 

8. De wisselmotor, d.i. uitsluitend bestemd voor hetzelfde werk als een andere motor, die hij tijdelijk moet 

vervangen. De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tezelfdertijd te werken als welke 

normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren. 

9. De motoren die gebruikt worden om de compressoren te bekrachtigen ter instandhouding van het 

drukregime in de aardgasleidingen. 

  



Artikel 4 

Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat de daarmede te drijven 

installaties onvolledig zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, in kilowatt uitgedrukt, als reservekracht 

beschouwd, in zoverre zij de in het vergunningsbesluit opgegeven kracht met twintig procent overtreft. Die 

reservekracht wordt dan voorzien van de simultaanfactor die op de inrichting van toepassing is, met dien 

verstande, dat de aangifte om het kwartaal hernieuwd moet worden, zolang deze uitzonderingstoestand duurt. 

Onder “onlangs geplaatste motor” wordt verstaan, met uitzondering van alle andere, de motor waarvan de 

inwerkingstelling dateert van het voorgaande of van het voorlaatste jaar. In speciale gevallen mogen deze 

termijnen verruimd worden. 

Artikel 5 

De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilligging gedurende het ganse jaar, zomede de 

motoren welke bij toepassing van de bepalingen onder 1. tot 9. van artikel 3 vrijgesteld zijn, komen niet in 

aanmerking voor het bepalen van de simultaanfactor, toe te passen op de installaties van de belanghebbende. 

Artikel 6 

Wanneer de fabricatiemachines ten gevolge van een ongeval niet langer in staat mochten blijken om meer 

dan 80 % van de door een belastbare motor afgeleverde kracht te gebruiken, wordt de belastingplichtige 

slechts belast op de afgeleverde energie van de motor, uitgedrukt in kWh, op voorwaarde dat de gedeeltelijke 

activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere doeleinden aangewend 

wordt. 

De belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen dan op grond van ter post aangetekende of 

tegen ontvangstbewijs afgeleverde kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur door de ene de datum 

van het ongeval, en door de andere de datum van de wederingangstelling aangeeft. Voor de berekening van 

de belastingvermindering gaat de motorafzetting pas in na ontvangst van eerstgenoemd bericht. De 

belanghebbende moet bovendien op verzoek van het gemeentebestuur alle stukken voorleggen waaruit de 

waarachtigheid van zijn verklaringen nagegaan kan worden. 

Buitengebruikstelling van een motor door ongeval moet, op straffe van verlies van het recht op 

belastingvermindering, binnen acht dagen aan het gemeentebestuur genotificeerd worden. 

Artikel 7 

Bijzondere bepalingen, alleen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven die erom verzoeken. 

Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meettoestellen voor het aangeven van het 

maximumkwartuurvermogen, waarvan de opneming maandelijks wordt gedaan door de leverancier van 

elektrische energie, met het oog op de facturatie, en bijgevolg dat bedrijf belast werd op grond van het 

bepaalde onder de artikelen 1 tot 6 gedurende een periode van minstens twee jaar, wordt het bedrag der 

belastingen voor de volgende aanslagjaren, op verzoek van de uitbater, vastgesteld op basis van een 

belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van het rekenkundig 

gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het bestuur de 

verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar aangeslagen werd op grond van het 

bepaalde onder de artikelen 1 tot 6, en het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse 

maximumkwartuurvermogens, opgenomen tijdens datzelfde jaar ; die verhouding wordt “verhoudingsfactor” 

genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het 

rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens van het jaar met de 

verhoudingsfactor. 

De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de 

maximumkwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20 % verschilt van die van het refertejaar, dit is het 

jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het verschil 



wel meer dan 20 %, dan telt het bestuur de belastbare elementen, teneinde een nieuwe verhoudingsfactor te 

berekenen. 

Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de uitbater vóór  

31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen, met opgave van 

de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, in zijn installaties opgenomen tijdens het jaar, 

voorafgaande aan datgene, waarvoor hij de toepassing van onderhavige bepalingen wenst ; voorts moet hij 

zich ertoe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het 

maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde controle 

uit te oefenen op de in zijn inrichting gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen, vermeld op de 

rekeningen voor levering van elektrische energie. 

De uitbater die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze voor een 

termijn van vijf jaar. Behoudens verzet van de uitbater of van het bestuur bij het verstrijken van het 

optietijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar. 

Artikel 8 

De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze 

ontvangen van belanghebbende een ondertekende aangifte, gelijk aan het model dat het gemeentebestuur 

voorschrijft. 

Artikel 9 

De uitbater is ertoe gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen van motoren welke zich in de 

loop van het jaar mochten hebben voorgedaan, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behoudens 

wanneer hij op geldige wijze de regeling, omschreven onder artikel 7, heeft gekozen. 

Artikel 10 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige 

ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het 

recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester 

en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van 

deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 

elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 11 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012. 

Artikel 12 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van  

30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de aanslagbiljetten, 

uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen twee maand, te rekenen van de datum van 

de verzending van de aanslagbiljetten. 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wetboek van de 



inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft 

o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de 

inkomsten betreffen. 

Artikel 13 

Belastingschuldigen kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, op 

straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 

Wat de materiële fouten betreft, zoals herhalingen van hetzelfde, rekenfouten, enz., mogen de 

belastingschuldigen de verbetering ervan vragen, zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar 

van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Artikel 14 

Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of 

onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de 

belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 en 

gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

In geval van niet aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte (aanslag van ambtswege) wordt 

de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw bij een eerste inbreuk 

wordt een belastingverhoging van 10 % toegepast. In de andere gevallen wordt bij een inbreuk een 

belastingverhoging van 25 % toegepast alsook indien de inbreuk gebeurt binnen de 3 jaar na een vorige 

inbreuk. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

Artikel 15 

De belasting en de belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 16 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 Schepen Marc Claeys verlaat de zaal. 

8.  Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2020. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Motivering 

De kosten voor milieubeheer zijn zeer aanzienlijk. 

Het is dan ook noodzakelijk om in het jaar 2020 naast de inkomsten uit andere belastingen, ook uit de 

milieubelasting inkomsten te halen. 

Het bedrag van de gemeentelijke milieubelasting wordt vastgesteld op 75 euro per jaar en per gezin en is 

verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari bestaande gezinstoestand. 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bedraagt de belasting 50 euro. 



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

BESLUIT 

24 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 

Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien 

Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez) 

1 ONTHOUDING (Antoon Vanassche) 

Artikel 1 

Voor de termijn van één jaar, aanvangende op 1 januari, en eindigend op 31 december 2020 wordt, ten 

behoeve van de gemeente een milieubelasting geheven voor gezinnen. 

Artikel 2 

De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat in Zwevegem op 1 januari van het belastingjaar in het 

bevolkingsregister is ingeschreven. 

Artikel 3 

Onder gezin wordt verstaan : 

a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

b) hetzij een groep van twee of meer personen, die al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 

eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken. 

Artikel 4 

De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met dien verstande 

dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair belasting verschuldigd zijn. 

Artikel 5 

De belasting bedraagt 75 euro per jaar en per gezin. Ze is verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari 

bestaande gezinstoestand. 

Artikel 6 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid 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. 

Het verlaagd tarief wordt toegestaan aan alle belastingplichtigen waarvan een gezinslid op 1 januari 2020 

recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, uitgebreid met het aantal categorieën gerechtigden op verhoogde tussenkomst voorzien in het 

koninklijk besluit van 16 april 1997, het koninklijk besluit van 26 mei 1999, het koninklijk besluit van 31 mei 

2001, het koninklijk besluit van 9 juli 2010 en de programmawet van 30 december 2001, nl. de 

hoedanigheidcodes 001, 002, 003, 004, 006, 009, 100, 002 (DOSZ) en 002 (HVKZ). 

Artikel 7 

Leefloontrekkers worden na voorlegging van het bewijs van leefloon vrijgesteld van deze belasting. 

Artikel 8 

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar. 

De belasting is niet verschuldigd voor wat de onroerende goederen of delen van onroerende goederen betreft 

die, kosteloos of niet, bestemd zijn voor een dienst van openbaar nut, ook indien zij geen domeingoed zijn of 

indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks door een overheidsdienst of zijn aangestelden in huur zijn genomen. 

Evenwel geldt deze ontslaging niet voor die delen van bedoelde onroerende goederen, welke als privé-

vertrekken voor de aangestelden ter bewoning zijn ingericht. 

  



Artikel 9 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012. 

Artikel 10 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 

en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de aanslagbiljetten, 

uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen de twee (2) maanden, te rekenen van de 

datum van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Artikel 11 

Belastingschuldigen kunnen desgevallend een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen, op straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van 

de aanslag. 

Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend. 

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing kan het nog geldig worden ingediend 

zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten 

betreffen. 

Artikel 13 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 14 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

9.  Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2020. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

Artikelen 464 tot en met 470/2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2020, 

dit betreft onder meer de aanvullende personenbelasting. 

Er wordt een aanvullende personenbelasting geheven op de natuurlijke personen die op 1 januari van het 

aanslagjaar in deze gemeente domicilie hebben, waarvan het percentage voor alle belastingplichtigen 

vastgesteld wordt op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %). 



De vestiging en de inning gebeuren door administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen 

en deze belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen, overeenkomstig de bepalingen van 

het wetboek van de inkomstenbelastingen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2020 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de natuurlijke personen 

die hun domicilie in de gemeente Zwevegem hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 

Artikel 2 

De belasting wordt vastgesteld op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %) van de overeenkomstig artikel 

466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. 

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan 

het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Artikel 3 

De administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen en deze belast met de inning en 

invordering van de inkomstenbelastingen vestigt en int de gemeentelijke belasting overeenkomstig de 

bepalingen vervat in artikel 469 van het wetboek der inkomstenbelastingen. 

Artikel 4 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 5 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

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

Bevoegdheid 

- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

- Artikel 170, §4 van de Grondwet. 

- Artikel 464/1, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992. 

- Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2020, 

dit betreft onder meer een belasting uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

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 

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. 

Het aantal opcentiemen wordt bijgevolg vastgesteld op 1228. 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2020 worden ten bate van de gemeente 1228 opcentiemen geheven op de onroerende 

voorheffing. 

Artikel 2 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 

Artikel 3 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 4 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 Schepen Marc Claeys komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

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

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.  

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op masten en 

pylonen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende “Verduidelijking gemeentelijk reglement 

voor het heffen van een belasting op masten en pylonen”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op masten en pylonen te handhaven. 

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. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare 

weg. 

Artikel 2 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1e Mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande 

constructie met een totale, minimale hoogte van 15 meter. 

2e Pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het 

maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter. 

3e Gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied artikel 2,1e en 2, 2e van dit reglement. 

4e Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwevegem. 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld op € 2.750,00 per mast of pyloon/jaar. 

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de 

mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het belastingjaar. 

Indien de mast of pyloon eigendom is van meerdere eigenaars, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van 

de belasting. 

Artikel 5 

Worden vrijgesteld van deze belasting: 

-  Masten en pylonen die dienen voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom. 

Artikel 6 

De belastingplichtige ontvangt vanwege de bevoegde overheid een aangifteformulier dat door hem behoorlijk 

ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 oktober van het 

aanslagjaar, aan de bevoegde overheid de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Artikel 7 

Bij gebrek aan aangifte binnen de  in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd, op basis 

van de gegevens waarover de bevoegde overheid beschikt. 

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent de bevoegde overheid, of het personeelslid dat 

hiertoe werd aangesteld, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling 

van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 

op de verzending van die kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te rekenen 

vanaf 1 januari van het aanslagjaar. 



Deze termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het 

oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van 

de door hem ingeroepen elementen. 

Artikel 8 

Elke ambtshalve belasting wordt verhoogd met 20%, 50%, 100% al naargelang het een eerste, een tweede, 

een derde (en volgende) overtreding betreft. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

Artikel 9 

De belasting en de eventuele verhoging worden ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 10 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 11 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belasting een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet, of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

De bevoegde overheid, of een personeelslid dat door de bevoegde overheid daarvoor is aangewezen, stuurt 

binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de 

belastingplichtige, en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 

directeur. 

Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift worden 

ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 

Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt de bevoegde overheid, en elk personeelslid 

hiertoe aangewezen, over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de gemeentebelastingen van 30 mei 

2008. 

Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige of zijn 

vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt de bevoegde overheid, 

of het personeelslid hiertoe aangewezen, aan de belastingplichtige, en zijn eventuele vertegenwoordiger, de 

datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden, evenals de dagen en uren 

waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten minste vijftien kalenderdagen 

voor de dag van de hoorzitting plaatshebben. 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, aan de 

bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid, schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven 

kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, wordt gehoord 

door de bevoegde overheid, een lid van de bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid. Alle 

aanwezigen van de hoorzitting ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor. 

De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst 

van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van zes 

maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd. 

De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet vermeerderen. 

De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de belastingplichtige, 

en zijn eventuele vertegenwoordiger, en wordt tevens ter kennis gebracht van de financieel directeur. Deze 



aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake 

geldende termijn en vormen. 

De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij het college van 

burgemeester en schepenen is ingesteld. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII 

hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 

175 van het uitvoeringsbesluit van dit van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op inkomsten 

betreffen. 

Artikel 13 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 14 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

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

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

Bevoegdheid 

- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

- Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 

en latere wijzigen 

- Besluit van de Vlaamse regering van 17.12.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het 

duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen. 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op de huis-aan-

huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. - Aanslagjaar 2017 

t.e.m. 2019”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten”. 

Motivering 

De verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk gebeurt in grote volumes en heeft bijgevolg een 

negatief effect op het milieu. Daarnaast beïnvloeden deze verspreidingen de ophaling van papier en karton in 

die mate dat door de gratis verspreiding de kostprijs voor de ophaling van papier en karton verhoogd wordt. 

Het gemeentebestuur wil vanuit milieuoogpunt maatregelen nemen om de hoeveelheid aangeboden niet-

geadresseerd drukwerken verder te beperken. 

De financiële toestand van de gemeente zoals blijkt uit het meerjarenplan en het budget, zijnde het financieel 

hoofddoel, rechtvaardigt en vereist ook rendabele belastingen zoals deze op niet-geadresseerd drukwerk. 

In het voorliggend belastingreglement worden een aantal vrijstellingen voorzien.  



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 ondernemingen 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 feestcomités, 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.   

BESLUIT 

21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon 

Vanassche) 

5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 

Rollez) 

Artikel 1 

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

gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerk en van 

gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden 

verspreid. 

Artikel 2 

1e Reclame: iedere systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden 

(tezamen producten), incl. het vragen van diensten. 

2e Reclamedrukwerk: ieder drukwerk dat geheel of gedeeltelijk uit reclame bestaat. 

3e Niet-geadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk en/of gelijkgestelde producten die gratis huis-aan-

huis worden verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger, of die 

zonder vraag daartoe vanwege de ontvanger aan deze ontvanger worden overgemaakt. Collectieve 

adresaanduiding per straat, of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als zijnde niet-geadresseerd. 

4e Gelijkgestelde producten: alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard, door de adverteerder 

aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. 

5e Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwevegem. 

6e Gemeentelijke info: informatie omtrent de dienstverlening, activiteiten, producten van de gemeente 

Zwevegem, zoals aangeleverd door de gemeente. 

Artikel 3 

De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de gelijkgestelde 

producten, vastgesteld als volgt: 

- 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 

Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om 

te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze persoon geen 

aangifte heeft gedaan of niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als 

verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 

De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk 

of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Artikel 5 

Vrijstelling wordt verleend voor: 

§1  Elke kosteloze verspreiding van drukwerken beperkt tot en met een maximum van 10 gram. 

§2  De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, die voor minstens 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. 

§3  Twee publicaties per jaar van sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen, erkende feestcomités, 

onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze verenigingen/instellingen/organisaties hun 

hoofdactiviteit hebben op Zwevegems grondgebied. De publicaties die in aanmerking genomen worden 

voor de vrijstelling zijn de eerste twee die verspreid worden. 

§4  Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden verspreid worden ter 

gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene verkiezingen, in een periode ingaande op de datum 

vastgesteld voor het indienen van de voordrachten tot en met de verkiezingsdatum. 

Artikel 6 

De belastingplichtige moet minstens één dag voorafgaand aan de verspreiding aangifte doen bij het 

gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt 

gesteld. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen 

van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product. 

Artikel 7 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige, of 

onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd, op basis van de gegevens waarover de 

bevoegde overheid beschikt. 

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent de bevoegde overheid, of het personeelslid dat 

hiertoe werd aangesteld  aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling 

van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt 

op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te rekenen 

vanaf 1 januari van het aanslagjaar. 

Deze termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het 

oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van 

de door hem ingeroepen elementen. 

Artikel 8 

Elke ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%. Het bedrag van deze verhoging wordt ook 

ingekohierd. 



Artikel 9 

De belasting en de eventuele verhoging worden ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 10 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 11 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belasting een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet, of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

De bevoegde overheid, of een personeelslid dat door de bevoegde overheid daarvoor is aangewezen, stuurt 

binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de 

belastingplichtige, en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 

directeur. 

Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift worden 

ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 

Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt de bevoegde overheid, en elk personeelslid 

hiertoe aangewezen, over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de gemeentebelastingen van 30 mei 

2008. 

Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige of zijn 

vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt de bevoegde overheid, 

of het personeelslid hiertoe aangewezen, aan de belastingplichtige, en zijn eventuele vertegenwoordiger, de 

datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden, evenals de dagen en uren 

waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten minste vijftien kalenderdagen 

voor de dag van de hoorzitting plaatshebben. 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, aan de 

bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid, schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven 

kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, wordt gehoord 

door de bevoegde overheid, een lid van de bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid. Alle 

aanwezigen van de hoorzitting ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor. 

De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst 

van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van zes 

maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd. 

De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet vermeerderen. 

De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de belastingplichtige, 

en zijn eventuele vertegenwoordiger, en wordt tevens ter kennis gebracht van de financieel directeur. Deze 

aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake 

geldende termijn en vormen. 

De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij het college van 

burgemeester en schepenen is ingesteld. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII 

hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 



175 van het uitvoeringsbesluit van dit van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op inkomsten 

betreffen. 

Artikel 13 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 14 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur. 

 

 Raadsleden Bart Colson en Eddy Defoor verlaten de zitting. 

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

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

- Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op nachtwinkels. 

- Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op nachtwinkels”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op nachtwinkels te handhaven. 

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

een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. 

Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, 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 vastgesteld op 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 huidig belastingreglement. 



BESLUIT 

21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Brigitte 

Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Sofie Vermeulen, 

Johan Rollez) 

3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting 

geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Zwevegem. 

Artikel 3 

De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6.000,00 euro en is verschuldigd bij elke 

opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement. 

Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. 

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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. 

Artikel 6 

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 huidig belastingreglement. 

Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook. 

Artikel 7 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel. 

Artikel 8 

De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke 

economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het Gemeentebestuur. Ze zijn verplicht alle nodige 

documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het Gemeentebestuur. Ze worden eraan 

gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken. 

Teneinde de belasting te heffen, stuurt het Gemeentebestuur naar alle nachtwinkels in uitbating een 

aangifteformulier dat binnen de door het Gemeentebestuur vastgestelde periode behoorlijk dient ingevuld, 

ondertekend en teruggestuurd te worden. 

Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier ontvangen hebben, zijn deze 

jaarlijks ertoe gehouden vóór 1 maart van het belastingjaar op eigen initiatief het Gemeentebestuur te 

informeren. 

Artikel 9 



Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 

belastingplichtigen onmiddellijk per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het Gemeentebestuur. 

Artikel 10 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 

door het college van burgemeester en schepenen. 

Bij gebreke van aangifte of onvolledigheid ervan wordt ambtshalve een belasting geheven op basis van de 

elementen waarover het Gemeentebestuur beschikt. 

Artikel 11 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet 

wordt onverwijld door de financieel directeur aan de belastingplichtige gestuurd. 

Artikel 12 

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens 

de modaliteiten vervat in het gemeentedecreet van 30 mei 2008, gewijzigd door de decreten van 

28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

Artikel 13 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 

van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 

1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting 

gevestigd wordt; 

2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een motivering ( een opgave van de feiten en de middelen ). 

Het vermeldt eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden. 

Artikel 14 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van titel VII 

(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (bezwaar, ontheffing van ambtswege en 

voorziening, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en 

voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en de artikelen 

126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) 

van toepassing voor zover zij met name niet de belasting op de inkomsten treffen. 

Artikel 12 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

 Raadsleden Bart Colson en Eddy Defoor komen de zaal binnen en nemen verder deel aan de 

vergadering. 

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. 

Bevoegdheid 

- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 



-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers van 

4 februari 1997. 

-  Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen. 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009, artikelen 3.2.17 tot 3.2.29. 

-  Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandregister 

en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter 

bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen, artikel 3. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende “Goedkeuring gemeentelijk reglement voor 

het opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Goedkeuring gemeentelijk reglement voor 

het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. - 

Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om bovenbedoelde belasting te handhaven. 

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode stelt de gemeente aan als coördinator en 

regisseur van het lokale woonbeleid. Het is wenselijk dat op het grondgebied Zwevegem de beschikbare 

woningen en gebouwen optimaal benut worden. De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente moet voorkomen en bestreden worden. De strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen zal 

onder meer een effect hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandregister 

ook daadwerkelijk leidt tot een belasting. Dit wordt trouwens bewezen door de toegepaste belasting tijdens 

de vorige jaren 2017-2019. 

De vrijstellingen van belastingen werden in dit reglement opgenomen omdat die het best aansluiten bij de 

noden en het beleid van de gemeente. 

BESLUIT 

23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy 

Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez) 

3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 

Enig artikel: 

Het gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen 

zijn in het register leegstand wordt als volgt vastgesteld: 

Inleidende bepalingen en definities 

Artikel 1 



De definities uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid, de Vlaamse Wooncode en de gemeenteraadsbeslissing 

van 27 maart 2017 in verband met het gemeentelijk reglement voor de inventarisatie van leegstaande 

woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand zijn van toepassing. 

Voor de toepassing van dit belastingreglement hebben de volgende begrippen de hier weergegeven inhoud: 

• Elke andere woongelegenheid: 

Een studio of appartement in een groter gebouw. 

• Renovatienota: 

Een nota die bestaat uit: 

o Een overzicht van welke stedenbouwkundige, niet-vergunningplichtige, werken worden uitgevoerd. 

o Een gedetailleerd tijdschema waarin wordt aangegeven binnen welke periode de werken zullen worden 

uitgevoerd en waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal vier jaar een woning of gebouw 

gebruiksklaar wordt gemaakt. 

o Een gedetailleerd bestek van een geregistreerd aannemer of van de belastingplichtige zelf indien deze 

zelf de werken zal uitvoeren. 

o Plan of schets en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte en, indien 

van toepassing, een akkoord van de mede-eigenaars. 

Belastbare grondslag 

Artikel 2 

§1.  Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 

en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het 

leegstandregister. 

§2.  Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de heffing jaarlijks 

verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 12 maanden vanaf de 

datum van de eerste verjaardag. 

Belastingplichtige 

Artikel 3 

§1.  De belastingplichtige is diegene die op het ogenblik van de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandregister zakelijk gerechtigde (eigenaar in volle eigendom, houder van een opstalrecht, houder 

van het recht op erfpacht of vruchtgebruiker) is van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning.  

§2.  Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandregister is geschrapt, is de zakelijk gerechtigde, 

zoals vermeld in artikel 3, §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt, de 

heffingsplichtige voor de nieuwe heffing. 

§3.  Indien er meerdere heffingsplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de 

verschuldigde heffing. 

  



Overdracht van een zakelijk recht 

Artikel 4 

§1.  In voorkomend geval stelt de overdrager van het zakelijk recht of de notaris de verkrijger van het volle 

eigendomsrecht, of van het recht van opstal, of van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan de 

overdracht in kennis van de opname van het goed in het leegstandregister.  

§2.  De overdrager van het zakelijk recht of de notaris stelt per beveiligde zending de gemeentelijke 

administratie binnen de maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 

overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 

Berekening van de belasting 

Artikel 5 

Op datum van de inventarisatie is er geen belasting verschuldigd. De eerste heffing is verschuldigd vanaf de 

eerste verjaardag van de inventarisatiedatum. Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van 

toepassing:  

• Eerste verjaardag van inventarisatiedatum: 2.000,00 euro 

• Tweede verjaardag van inventarisatiedatum: 2.500,00 euro 

• Derde verjaardag van inventarisatiedatum: 3.000,00 euro 

• Alle verjaardagen volgend op 3e verjaardag van inventarisatiedatum: 3.000,00 euro 

Vrijstellingen 

Artikel 6 

De houder van een zakelijk recht wordt vrijgesteld van belasting indien (limitatief): 

1°  de natuurlijke persoon die (mede)eigenaar en laatste bewoner is van de woning 

• in een erkende ouderenvoorziening verblijft 

• voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling 

• of zich in een vergelijkbare situatie bevindt waarbij overmacht kan worden bewezen 

Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de inventarisatiedatum. 

2°  de woning of het gebouw minder dan 1 jaar in het bezit is van de zakelijk gerechtigde, te rekenen vanaf 

de datum van de notariële akte. De datum van de feitelijke eigendomsoverdracht is hierbij bepalend 

(geregeld via authentieke akte of desgevallend via een verkoopovereenkomst die meteen de volledige 

eigendomsoverdracht regelt). 

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten waarin de vroegere of nieuwe houder van het zakelijk recht 

participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap. 

3°  de zakelijk gerechtigde een stedenbouwkundige vergunning voorlegt waaruit blijkt dat de nodige 

renovatiewerken zullen worden uitgevoerd. De vrijstelling gaat in vanaf de datum van toekenning van de 

stedenbouwkundige vergunning. De periode van vrijstelling duurt 4 jaar. 

Deze vrijstelling kan slechts eenmaal ingeroepen worden ongeacht het aantal dergelijke 

stedenbouwkundige vergunningen. 

4°  het gebouw of de woning gerenoveerd wordt blijkens een gedateerde en ondertekende renovatienota 

waaruit blijkt dat de woning, het gebouw of de andere woongelegenheid bewoonbaar wordt gemaakt, met 

dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van vier jaar volgend op het 

uitvoerbaar worden van de renovatienota. 

Deze vrijstelling kan slechts éénmaal ingeroepen worden ongeacht het aantal renovatienota’s. 

5°  de houder van het zakelijk recht  

• een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkend 

is 

• het OCMW is 

• de gemeente is 



• een autonoom gemeentebedrijf is. 

6°  de gebouwen en/of woningen: 

• liggen binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.  

• liggen binnen de grenzen van een onteigeningsplan dat wordt voorbereid. Voor deze woningen en/of 

gebouwen zal dan ook geen stedenbouwkundige vergunning meer afgegeven worden. 

• die krachtens het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed 

(Onroerenderfgoeddecreet) zijn beschermd als monument en waarvoor bij de bevoegde overheid een 

ontvankelijk verklaard restauratie-premie-dossier werd ingediend. De vrijstelling geldt gedurende de 

termijn van de behandeling van het restauratie-premie-dossier. 

• zijn getroffen door een ramp, die zich heeft voorgedaan onafhankelijk van de wil van de 

belastingplichtige. De vrijstelling geldt gedurende een periode van 2 jaar volgend op de datum van de 

ramp. 

• waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik tot 2 jaar na het 

einde van de onmogelijkheid. 

• waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijk 

procedure, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik tot 2 jaar na het einde van de 

onmogelijkheid. 

• waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een andere procedure die het effectief gebruik 

van het pand onmogelijk maakt, vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik tot 2 jaar 

na het einde van de onmogelijkheid. 

Artikel 7 

§1.  Voor het bekomen van een vrijstelling van belasting, moet de zakelijk gerechtigde(n) een gemotiveerd 

verzoekschrift indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Dit verzoekschrift dient te worden 

betekend door middel van een beveiligde zending. 

§2.  Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het verzoek tot het verkrijgen van een 

vrijstelling en betekent deze beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van 60 dagen, ingaand 

de dag na deze van de betekening van het verzoekschrift. De uitspraak wordt aan de indiener van het 

verzoekschrift per beveiligde zending betekend. 

Inkohiering 

Artikel 8 

§1.  De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van burgemeester en schepenen 

beschikt. 

§2.  De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 

door het College van burgemeester en schepenen. 

§3.  De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Procedure 

Artikel 9 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en de gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 is op de 

gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen van toepassing. 

Bezwaar tegen de belasting 

Artikel 10 

§1.  De belastingschuldige kan tegen de belasting een bezwaarschrift indienen bij het College van 

burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid. 



§2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op 

de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

§3.  Het College van burgemeester en schepenen stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van 

het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de 

financieel directeur. 

§4.  Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 

worden ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 

§5.  Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt het College van burgemeester en 

schepenen over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de gemeentebelastingen van 30 

mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

§6.  Als de belastingschuldige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingschuldige uitgenodigd 

worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt het College van burgemeester en schepenen aan 

de belastingschuldige de datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden, 

evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet 

ten minste vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting plaatshebben. 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingschuldige aan het College van burgemeester 

en schepenen schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de 

hoorzitting. De belastingschuldige wordt gehoord door het College van burgemeester en schepenen. De 

belastingschuldige, de burgemeester en de algemeen directeur ondertekenen het proces-verbaal van het 

verhoor. 

§7.  Het College van burgemeester en schepenen doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf 

de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede 

beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag 

ambtshalve werd gevestigd. 

Het College van burgemeester en schepenen kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet 

vermeerderen. 

De beslissing van het College van burgemeester en schepenen wordt met een beveiligde zending 

betekend aan de belastingschuldige en wordt tevens ter kennis gebracht van de financieel directeur. Deze 

beveiligde zending vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake 

geldende termijn en vormen. 

De beslissing van het College van burgemeester en schepenen is onherroepelijk wanneer het beroep niet 

tijdig bij het College van burgemeester en schepenen is ingesteld. 

Aanvang 

Artikel 11 

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

belasting geheven op gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. 

Artikel 12 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

 Reden van onthouding fractie Groen: omdat de fractie een verhoging van de belasting wenst. 

  



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

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.  

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op 

frituuruitbatingen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om gemeentelijke belasting op frituuruitbatingen te handhaven. 

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven op vaste frituuruitbatingen op openbaar domein: 

 3.000 euro per jaar in Zwevegem-Centrum 

 1.000 euro per jaar buiten Zwevegem-Centrum, op de wijken en op de deelgemeenten 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

op openbaar domein, die in hoofdzaak voor de bereiding van eetwaren in verhitte olie of dito vet is uitgerust 

en die niet als onderdeel van een daaraan verbonden horeca-uitbating in hetzelfde gebouw beschouwd kan 

worden, om het even of bedoelde eetwaren ter plaatse verbruikt dan wel meegenomen kunnen worden, 

onderworpen aan een gemeentelijke belasting, waarvan het tarief als volgt vastgesteld wordt : 

VASTE UITBATING (dit is voor minstens één jaar) : 

 3.000 euro per jaar in Zwevegem-Centrum 

 1.000 euro per jaar buiten Zwevegem-Centrum, op de wijken en op de deelgemeenten. 

Artikel 2 

De inrichtingen, in artikel 1 bedoeld en verder “frituuruitbatingen” genoemd, maken het voorwerp uit van een 

aangifte, door de uitbater aan het gemeentebestuur, onder vermelding van de termijn waarvoor de 

gemeentelijke belasting erop toepasselijk zal zijn. 

Teneinde de belasting te heffen, stuurt het Gemeentebestuur naar alle “frituuruitbatingen” een 

aangifteformulier dat binnen de door het Gemeentebestuur vastgelegde periode behoorlijk dient ingevuld, 

ondertekend en teruggestuurd te worden. 

Indien, om welke reden ook, de belastingplichtigen geen aangifteformulier ontvangen hebben, zijn deze 

jaarlijks ertoe gehouden vóór 1 maart van het belastingjaar op eigen initiatief het Gemeentebestuur te 

informeren. 

Artikel 3 

De gemeentelijke belasting, gevestigd op een frituuruitbating, is verschuldigd door de uitbater der inrichting, 

terwijl de eigenaar solidair de belasting mede verschuldigd is. De jaarlijkse belasting is ondeelbaar. Zij is 

verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit 

of de wijziging van uitbating in het jaar is. 

  



Artikel 4 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige 

ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het 

recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 

belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 

van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 5 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 

17 februari 2012. 

Artikel 6 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van  

30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de aanslagbiljetten, 

uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen de twee (2) maanden, te rekenen van de 

datum van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Artikel 7 

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting en de eventueel opgelegde verhoging indienen 

bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans geldig worden 

ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. 

Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012 zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten 

betreffen. 

Artikel 9 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

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

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.  



Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op tweede 

verblijven. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om bovenbedoelde belasting te handhaven. 

Er wordt een gemeentelijke belasting geheven op tweede verblijven waarvan het bedrag voor alle 

belastingplichtigen vastgesteld wordt op 750,00 euro per eenheid. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

gevestigd op tweede verblijven. 

Artikel 2 

Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of voor de huurder 

ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hem kan bewoond worden en waarvoor er 

geen inschrijving is in het bevolkingsregister als hoofdverblijf. Het kan hierbij gaan om landhuizen, bungalows, 

appartementen, weekendhuisjes en alle andere vaste woongelegenheden, daarbij inbegrepen de met chalets 

gelijkgestelde caravans. De inschrijving in de kadastrale legger is van geen belang voor de vaststelling van de 

belastbare materie. 

Artikel 3 

Vallen niet onder toepassing van deze belasting: 

1. De lokalen welke uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

Het vestigen van een maatschappelijke zetel van een rechtspersoon of het houden van een jaarvergadering 

van een maatschap/THV of feitelijke vereniging op zich houdt geen vrijstelling in van de belasting op de 

tweede verblijven. 

2. De garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens. Op de tenten, verplaatsbare 

caravans en woonaanhangwagens is eventueel de belasting op het kamperen van toepassing. 

3. De gebouwen waarop de belasting op de leegstaande gebouwen van toepassing is. 

Artikel 4 

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 verhuurd wordt of wanneer het tijdelijk niet gebruikt wordt. 

De eigenaar is de belasting verschuldigd ongeacht het feit of hij al dan niet in de bevolkingsregisters van de 

gemeente is ingeschreven. 

Deze laatste omstandigheid doet inderdaad geen afbreuk aan het feit dat al de eigenaars zich ten aanzien van 

het belastbaar voorwerp in dezelfde objectieve voorwaarden bevinden, namelijk het kunnen beschikken over 

een tweede verblijf. 

Artikel 5 

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 750,00 euro per jaar en per tweede verblijf. 

Artikel 6 

De eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar geeft geen aanleiding tot vermindering van de voor 

dat jaar verschuldigde belasting. 



In geval van eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is de nieuwe eigenaar de belasting 

verschuldigd te rekenen van 1 januari volgend op de datum van de eigendomsoverdracht. 

De verwijdering of afbraak van het belastbare goed in de loop van het belastingjaar geeft geen aanleiding tot 

vermindering van deze belasting. 

Artikel 7 

De belastbare elementen worden geteld door het gemeentebestuur. Het ontvangt van de betrokkenen een 

getekende verklaring volgens het model en binnen de termijn vastgesteld door het bestuur. De betrokkenen 

die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de 

elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting, en dit ten laatste één maand na 

de aanwending van het tweede verblijf. 

De initiële aangifte is, behoudens bij wijziging, geldig tot de opzegging. 

Artikel 8 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens 

de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep en 

onverminderd de bij wetten en reglementen vastgestelde vervolgingen en straffen. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 

belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 

van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 9 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. 

In geval van herhaling binnen het jaar wordt de verhoging verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt 

ingekohierd. 

Artikel 10 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 

17 februari 2012. 

Artikel 11 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van 

30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de aanslagbiljetten, 

uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen twee (2) maanden, te rekenen van de datum 

van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Artikel 12 

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting en de eventueel opgelegde verhoging indienen 

bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans geldig worden 

ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. 

  



Artikel 13 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten 

betreffen. 

Artikel 14 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

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. 

Bevoegdheid 

- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012 (Belgisch staatsblad 23 mei 2012). 

- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 betreffende “Belasting op het weghalen en verwijderen 

van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen vanaf 

1 maart 2016 t.e.m. 31 december 2019”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen te handhaven. 

De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse belastingen worden geheven waarbij een 

rechtmatige verdeling van de belastingdruk wordt nageleefd. 

De kosten voor recyclage, nuttige toepassing en 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 dienen de verwerkingskosten van de 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald te worden op de aanbieders ervan. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire 

wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen. 

Artikel 2 



De belasting is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen heeft gestort of achtergelaten op niet-

reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen of door diegene die daartoe opdracht of toelating gaf. 

Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen 

hoofdelijke aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Artikel 3 

De belasting wordt in de navolgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld: 

1. Zeer klein afval: 13,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder zeer klein afval verstaan: afval met een volume 

en/of gewicht van minder dan 1dm³ en/of 1 kg. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt 

hondenpoep gelijkgesteld met zeer klein afval. 

2. Klein afval: 50,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder klein afval verstaan: afval met een volume en/of 

gewicht van meer dan 1 dm³ tot en met 10 dm³ en/of meer dan 1 kg tot en met 10 kg. 

3. Middelgroot afval: 124,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder middelgroot afval verstaan: afval met een volume 

en/of gewicht van meer dan 10 dm³ tot en met 200 dm³ en/of meer dan 10 kg tot en met 20 kg. 

4. Groot afval: 248,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot afval verstaan: afval met een volume en/of 

gewicht met meer dan 200 dm³ tot en met 1 m³ en/of meer dan 20 kg tot en met 500 kg. 

5. Grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 620,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder grote hoeveelheden afval verstaan: afval met een 

volume en/of gewicht van meer dan 1 m³ en/of meer dan 500 kg. Voor de toepassing van onderhavig 

reglement wordt voor de definiëring van gevaarlijk afval verwezen naar het Vlaams reglement betreffende het 

duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. De belasting voor het weghalen en verwijderen 

van gevaarlijk afval is onafhankelijk van het gewicht en/of volume. 

Behoort het verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde categorieën, 

dan is de duurste categorie van toepassing. 

Artikel 4 

De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelde en beëdigde gemeentebeambten 

en/of politie zijn gemachtigd om vaststellingen te doen van feiten, die aanleiding geven tot het vestigen van 

de belasting. 

Artikel 5 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier welke worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 6 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 7 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 

worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. De belastingschuldige 

of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet zulks uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. 

  



Artikel 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreten van 28 

mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 

6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten 

betreffen. 

Artikel 9 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

18.  Algemeen retributiereglement 2020-2025. 

 Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 41, 14°. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring van het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2015 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 16 juli 2018 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 



- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Algemeen gemeentelijk retributiereglement 2020-2025 (bijlage 2019-52)  

Motivering 

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. 

- 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 en 

groepswoningbouw. 

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 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139756


- 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. 

BESLUIT 

17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte) 

4 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche) 

5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 

Rollez) 

Artikel 1 

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

gemeentelijk retributiereglement (bijlage 2019-52) goedgekeurd. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van de gemeente 

overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur. 

 

 Staande de zitting deelt schepen Eliane Spincemaille mee dat er een materiële vergissing 

gebeurde in de tarieven die we doorkregen via Fluvius. Deze tarieven werden opgenomen 

onder punt 18 'nutsvoorzieningen'. De juiste tarieven werden opgenomen in de bijlage. 

De raad verklaart zich akkoord met dit voorstel. 

 

 Staande de zitting vraagt raadslid Wim Monteyne om onder punt 8 ‘Aanleg speelruimte bij 

nieuwe verkavelingen’ van het algemeen retributiereglement toe te voegen dat de nieuwe 

retributie ingevoerd wordt voor de aanleg van speelruimte bij nieuwe verkavelingen EN 

GROEPSWONINGBOUW. 

De raad verklaart zich akkoord met dit voorstel. Aan de financiële dienst wordt opdracht 

gegeven om de beslissing en het reglement in die zin aan te passen. 
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 Raadslid Sofie Vermeulen verlaat de zaal. 

19.  Goedkeuring MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem luik gemeente. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 3°. 

Juridische grond 

-  Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

-  Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

-  Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de 

bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 

lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus. 

Verwijzingsdocumenten 

MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem (bijlage 2019-53). 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139758   

Situering 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I 

(politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op 

maandag 9 december 2019. 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de 

leden van de gemeenteraad bezorgd. 

Motivering 

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. 

Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. 

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het 

einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het 

extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. 

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de 

strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 

meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota 

van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar. 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur 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 geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is 

groter dan of gelijk aan 0. 

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem: 
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Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 3.286.155,84 4.490.635,52 4.600.967,51 4.713.326,80 4.751.357,06 4.677.744,03 

II. Investeringssaldo -6.958.934,13 -6.977.190,07 -4.225.119,20 -4.455.539,53 -6.010.020,49 
-
10.514.630,14 

IV. Financieringssaldo 2.371.400,49 2.497.285,09 -370.784,82 -281.813,52 1.248.080,60 5.846.376,72 

V. Budgettair resultaat van 
het boekjaar -1.301.377,80 10.730,54 5.063,49 -24.026,25 -10.582,83 9.490,61 

VI. Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar 1.349.680,29 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44 

IX. Beschikbaar budgettair 
resultaat 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44 38.978,05 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Autofinancieringsmarge -712.533,08 270.773,18 216.085,57 420.578,75 291.782,17 119.865,02 

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 178.048,32 1.140.663,12 1.061.667,72 1.213.007,32 1.284.156,98 1.071.477,50 

BESLUIT 

17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte) 

8 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez) 

Artikel 1 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem (bijlage 2019-53)  wordt goedgekeurd voor het luik 

gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van 

de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur. 

 

Tussenkomst van dhr. Wim Monteyne, namens de N-VA-fractie: 

Beste collega’s 

Voor ons ligt het lang verwachte meerjarenplan van ons lokaal bestuur. Het is een werkstuk geworden van 

192 pagina’s lang. Er is geen twijfel dat hieraan lang en hard gewerkt werd. Onze dank gaat dan ook uit naar 

de vele medewerkers die dit voor elkaar brachten. 

Er werd een participatietraject gevolgd waarbij toch heel wat input en voorstellen geformuleerd werden. Ook 

wij als politieke fractie mochten een of meerdere beleidsdoelstellingen en acties formuleren en doorgeven. 

Deze staan ook te lezen op de gemeentelijke website. Jammer dat een aantal fracties dat niet deden of gewoon 

een lijstje uit hun verkiezingsprogramma doorgaven. 

We willen eerst enkele algemene bedenkingen formuleren. Het meerjarenplan dat nu voorligt bepaalt de 

accenten, de richting die het huidig beleid uit wil in de komende 6 jaar. Dit alles werd geformuleerd in 12 

beleidsdoelstellingen, 34 actieplannen en 106 acties. Het zegt iets, maar tegelijk ook niets. Zo stellen we vast 

dat slechts een goede 3% van alle exploitatie-uitgaven vervat zit in de beleidsdoelstellingen. Laten we de 

personeelskosten en werkingssubsidies buiten beschouwing landen we op ruim 10%, wat nog relatief weinig 

is. Voor de investeringsuitgaven loopt het percentage op tot meer dan 80%, wat ook logisch is. Volgens ons 

konden er wel wat meer exploitatie-uitgaven aan beleidsdoelstellingen gekoppeld worden. 

Om de voortgang van de geformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties goed te kunnen opvolgen is het 

noodzakelijk om duidelijke indicatoren te benoemen. Tot nu toe hebben we daar totaal geen zicht op. In de 

commissie werd gezegd dat deze indicatoren wel beschikbaar zijn. Eén concreet voorbeeld is het voornemen 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/140488


om 20ha bosuitbreiding te realiseren tegen 2025, publiek of privaat. Voor het opvolgen van deze actie is er 

een nulmeting nodig. Is die beschikbaar? 

Collega’s 

Zoals het hoort hebben we het meerjarenplan afgetoetst aan ons eigen verkiezingsprogramma. We konden 

jawel, vaststellen dat een aantal van onze 101 voorstellen ook opgenomen zijn. Deze acties kunnen we dan 

ook ten volle ondersteunen. We denken hierbij aan o.a. alle initiatieven ten voordele van de fietsers en 

voetgangers, het rustbankenplan, een hondenlosloopweide, het gemeentelijk beleidsplan ruimte, het 

promoten van de korte keten, het vergroenen van het wagenpark, het kerkenbeleidsplan, een actieplan tegen 

drugs-, alcohol- en tabaksmisbruik, … 

Maar natuurlijk zijn er ook een aantal voorstellen die we missen, die we niet terugvinden. Zo is er wel sprake 

van het plaatsen van een aantal camera’s op weloverwogen plaatsen, maar staan daar geen budgetten 

tegenover. Wellicht wordt verondersteld dat de politiezone deze investeringen zal doen. Met N-VA pleiten we 

om zeker ook meer mobiele camera’s in te zetten en om buurtinformatienetwerken (bijv. via sociale media) 

te faciliteren. 

We willen ook ons voorstel herhalen om alle openbare fietsenstallingen duidelijk en herkenbaar te 

maken, met bijvoorbeeld een aanduiding van het aantal beschikbare plaatsen. Opmerkelijk is wel actie 3.2.2 

waarbij aangestuurd wordt op een goede uitrusting van de halteplaatsen van De Lijn, terwijl dit net een taak 

van de gemeente is! Het verbaast ons dat niemand dit weet binnen de gemeente. Als je dit wil opnemen in 

het meerjarenplan, moet je daar dan ook budget voor voorzien. 

Ook het voorstel om een of meerdere parkeerplaatsen voor kampeerauto’s aan te leggen willen we hier 

even aanhalen. En bij het overlopen van de inspanningen voor de lokale economie blijven we wat op onze 

honger zitten. 

Met N-VA kunnen we ook alle vormen van burgerparticipatie ondersteunen en zien een groeiende rol 

weggelegd voor de dorps- en wijkraden. We vinden het jammer dat er niet onmiddellijk budget ter beschikking 

wordt gesteld om bepaalde kleinere projecten te laten realiseren door een dorp, wijk of buurt. En waarom niet 

een vertegenwoordiger van de buurt bij grote (wegen)werken uitnodigen op de werfvergaderingen? Om de 

kloof tussen burgers en gemeenteraad te verkleinen blijven we met onze fractie verder aandringen op het 

mogen aanwezig zijn van alle gemeenteraadsleden op een dorps- of wijkraad. Een actieve inbreng hoeft voor 

ons zelfs niet. 

Verder is er bij de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte ook sprake van het herevalueren en 

herbestemmen van woonuitbreidingsgebieden en het inzetten op ontharding. Het is ons niet duidelijk of 

hiervoor concrete budgetten (voor bijv. planschade) werden ingeschreven? Of moet dit ook komen van het 

klimaatfonds? N-VA Zwevegem wil hier het idee lanceren om eventueel binnen de regio een soort 

‘openruimtefonds’ in het leven te roepen om binnen de regio de open ruimte te bewaren. 

Toch nog een frappant voorbeeldje van de waarheid wat geweld aan doen. In actieplan 8.2 wordt gesproken 

over het ‘voorbereiden én realiseren van verbindings- en omleidingswegen’. Als we de gekoppelde budgetten 

bekijken komt van realiseren niet veel in huis en wordt dit woord beter weggelaten. Zo wordt er voor de 

omleidingsweg Moen enkel budget voorzien voor de afwerking van het RUP. Voor het bepalen van het traject 

en het uitwerken van een ontwerp wordt geen budget voorzien. Zullen de gemeentediensten zelf een ontwerp 

opmaken? 

In de startnota van het RUP lezen we dat de vergunning voor de uitwijkstroken in de Sluislaan vervalt eind 

2022 en dat daarna moet overgegaan worden tot het herstel in de oorspronkelijke staat én het afsluiten voor 

gemotoriseerd verkeer. In het voorwoord staat te lezen dat niet alle noden en wensen kunnen worden ingelost 

en dat er keuzes werden gemaakt en prioriteiten bepaald. Het is bij deze duidelijk dat deze meerderheid kiest 

om vanaf 2023 al het zwaar verkeer van Imog en Moen-Trekweg door de dorpskern van Moen te sturen. Of 

zal er plots een soort ‘deus ex machina’ uit de hemel komen vallen en zijn de dwangsommen maar voor te 



lachen? Die moeten toch niet uit eigen zak betaald worden. De mandatarissen van Moen gaan het mogen 

uitleggen… 

Die van de andere deelgemeenten zijn er niet veel beter aan toe. Geen spoor te vinden van het fietspad in de 

Zwevegemstraat en de eventuele subsidies in het kader van het fietsfonds. Wat zal er gebeuren met de 

verlaten site van de gemeenteschool in de Vierkeerstraat en de twee grote parkings in het centrum van 

Heestert? Of moeten we alle heil verwachten van het masterplan herinrichten kernen? Houdt het budget voor 

de rioleringswerken in het centrum van Otegem en Moen ook rekening met de herinrichting van de 

kerkpleinen? 

Beste collega’s 

Het meerjarenplan bevat voor iedereen wat lekkers. We kunnen er natuurlijk niet naast kijken dat bepaalde 

schepenen meer hun stempel op het plan hebben kunnen drukken dan andere. Stoute geesten kunnen er 

mogelijks de bestaande machtsverhoudingen binnen het schepencollege uit ontwaren. Maar het meerjarenplan 

bevat ook – en vooral – veel van hetzelfde. Heel veel zaken worden gewoon verder gezet. 

Het gemeentelijk klimaatplan waarmee de burgemeester goed doordacht zelfs het nationale nieuws haalde 

bevat hoofdzakelijk maatregelen die reeds in de vorige legislatuur opgestart werden, zoals het vergroenen van 

het wagenpark, het verledden van de openbare verlichting en het plaatsen van zonnepanelen op de 

gemeentelijke gebouwen. Enkel de vooropgestelde bosuitbreiding en het klimaatfonds kunnen enigszins als 

vernieuwend bestempeld worden. Alhoewel, we konden al lezen dat het klimaatfonds eigenlijk ook dient om 

de bosuitbreiding te financieren… We willen alvast één concreet perceel naar voor schuiven als mogelijke 

boslocatie, namelijk de zone tussen de N391 en de op- en afrit naar de rotonde aan Intratuin. Of dit zal 

volstaan om in de toekomst het lichtend voorbeeld te zijn voor andere steden en gemeenten valt te betwijfelen. 

Beste collega’s en vooral beste inwoners van Zwevegem, want ik wil me nu tot jullie richten. 

Wie zal al dat lekkers betalen? 

In de verkiezingscommunicatie van onze voormalige coalitiepartners en onze eigen N-VA communicatie hebben 

we allen ons gezamenlijk geleverd werk in de kijker gezet. Hierbij werd ook telkens uitdrukkelijk vermeld – en 

volledig terecht trouwens – dat we er in geslaagd waren om de gemeentelijke schuldenlast te verlagen van 

ruim 40 miljoen euro tot minder dan 25 miljoen euro en dit terwijl we ook ruim 40 miljoen euro hadden 

geïnvesteerd. Volledigheidshalve moet er aan toegevoegd worden dat de schuldenlast in het OCMW wel 

beperkt steeg door de aankoop van de 50 assistentiewoningen in De Courbe. De opgevraagde cijfers naar 

aanleiding van de bespreking van de jaarrekeningen 2018 tonen het puik gevoerde financieel beleid van de 

vorige legislatuur aan. Op 31/12/2012 bedroeg de schuld van het lokaal bestuur (gemeente + OCMW) 46,25 

miljoen euro en op 31/12/2018 was die schuld gedaald tot 38,3 miljoen euro of een daling van 8 miljoen 

euro! Iets waar we met de vorige ploeg terecht trots op konden zijn! 

“Het voortzetten van dergelijk gezond financieel beleid” en “nood aan gezonde gemeentefinanciën” stond ook 

ergens te lezen in de partijprogramma’s. En niet in kleine lettertjes. Zelfs het laatste actieplan oppert voor een 

financieel gezond lokaal bestuur. Voor de toezichthoudende overheid is enkel de zogenaamde 

autofinancieringsmarge belangrijk en die moet op het einde van de rit positief zijn. Je moet als lokaal bestuur 

enkel in staat zijn om met het exploitatiesaldo de schuldaflossingen te betalen. Er zijn geen wettelijke vereisten 

voor de schuld zelf. Niettemin is de hoogte van de schuld wat N-VA betreft minstens even belangrijk. En dan 

is het even schrikken. 

De voorziene uitgaven voor 2019 konden indien nodig nog door de nieuwe meerderheid nog worden bijgesteld. 

Uit het nieuwe meerjarenplan kunnen we volgende cijfers halen. Op 1/1/2020 wordt gestart met een financiële 

schuld van 41,2 miljoen om op 31/12/2025 te eindigen op een schuld van maar liefst 52,75 miljoen euro! 

Tegenover eind 2018 (38,3 mio) is dit een stijging van maar liefst 14,45 miljoen euro of een 

stijging van 37,7%!!! Of om het voor de inwoner van Zwevegem duidelijk te stellen: per inwoner 

stijgt de schuld van 1.554 euro tot 2.141 euro. Dus een slordige 585 euro er bij. 



Daarmee worden alle geleverde inspanningen van de vorige legislatuur zomaar over boord gegooid. Begrijpe 

wie kan! 

Achteraan in het document wordt een overzicht gegeven van de verschillende financiële risico’s. Het lijkt er 

sterk op dat deze goede raad compleet in de wind wordt geslagen. Er staat duidelijk dat onze twee 

belangrijkste inkomstenbronnen onder druk komen te staan. Dus zullen we in de toekomst zeker moeten op 

zoek gaan naar nieuwe inkomsten of toch ook opnieuw durven te besparen waar nodig. In dit meerjarenplan 

is er in de verste verte geen sprake van besparen op de eigen werking of apparaat. Tenzij we alle heil moeten 

verwachten van het kerntakendebat dat in de laatste actie vernoemd wordt. 

In het verkiezingsprogramma van N-VA Zwevegem hebben we duidelijk gesteld dat we de afbouw van de 

gemeentelijke schuld willen verder zetten, ook na de inkanteling van het OCMW. Dit zou voor ons zeker een 

breekpunt geweest zijn bij de opmaak van het meerjarenplan moesten we tot de meerderheid behoord 

hebben. Het spreekt dan ook voor zich dat we dit meerjarenplan, vooral door de substantiële verhoging van 

de schulden, niet kunnen goedkeuren! We durven ons luidop afvragen of de gemeenteraadsleden van de 

meerderheid hier echt met de volle goesting achter kunnen staan. 

Stel je voor dat we in onze gezinssituatie dergelijke schulden aangaan. Bij de eerste de beste tegenvaller 

kunnen we zo met onze rug tegen de muur staan. Hoe gaan we dat uitleggen aan de mensen die het iedere 

maand moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen? Ongegeneerd schulden opbouwen? Geen 

probleem! Doe maar! De gemeente is jouw gidsend voorbeeld! 

Of om met wat beeldspraak te eindigen: In het grote Zwevegemse kippenhok leggen alle kippen eieren en 

gebruiken we de eieren om er iets moois van te bakken. Nu gaan jullie de kippen levend pluimen en een lont 

steken in het mooi gebouwde hok. Als de vos de passie preekt, boer pas op de ganzen! 

 

Tussenkomst van dhr. Bart Colson, namens de CD&V-fractie: 

Beste collega’s en publiek, 

Ik richt me tot jullie als spreekbuis van de drie meerderheid fracties CD&V, Lijst Burgmeester en S.p.a. 

Bijna een jaar geleden zaten we hier allen samen voor de installatie van deze nieuwe gemeenteraad. 

Toen reeds liet ik weten dat we samen met onze coalitiepartners wensten inzetten op het “geluk” van de 

mensen in Zwevegem. Mensen moeten zich goed voelen in hun straat, in hun leefomgeving, in hun vereniging 

of sportclub. Levenskwaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn daarbij zeer belangrijk. 

We zijn dan ook met onze coalitie terecht fier op deze meerjarenplanning 2020-2025. Deze planning kwam er 

dankzij een mooi participatietraject.  

Participatie van onze inwoners via o.a. de grote bevragingsronde met meer dan 500 ingediende ideeën, 

dorpsraden en adviesraden. 

Een inspiratienota van onze gemeentediensten. 

Voorstellen vanuit onze verschillende fracties. 

Het lokaal klimaatplan en natuurlijk het bestuursakkoord van onze coalitie. 

Er moeten keuzes worden gemaakt, gelet op de budgettaire marges en timing. 

De 12 beleidsdoelstellingen, 34 actieplannen en de daaraan gekoppelde acties zorgen ervoor dat we een 

meerjarenplanning kunnen voorleggen waarin iedereen van onze bevolking zich in één of meerdere punten 

kan terugvinden.  

Zwevegem zal de komende jaren voor ruim 50 miljoen investeren in infrastructuur werken.  

Maar we investeren niet alleen infrastructuur maar ook in mensen en ons klimaat. 

Dit alles sluit perfect aan op onze eerder gemaakte bestuursakkoord waarin we streven naar een “zorgend, 

dynamisch en ondernemend “Zwevegem en waarin we ons engageren om de basisbelasting voor onze 

inwoners niet te verhogen. 



Deze meerjarenplanning zal continu worden opgevolgd en worden bijgestuurd waar nodig en zorgt ervoor dat 

er sterk wordt geïnvesteerd in de toekomst van alle Zwevegemnaren, maar wel mee rekening houdend dat 

onze gemeente financieel gezond moet blijven. 

Tot slot wil ik alle mensen bedanken die meewerkten aan dit lijvig werkstuk. In eerste plaats onze inwoners, 

de beleidsmensen en hun medewerkers en onze algemeen en financieel directeur. 

 

Tussenkomst van dhr. Yves De Bosscher, namens de Groen-fractie: 

Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Zwevegem: een kritische blik van de Groen-fractie. 

Ik zou willen beginnen met een vaststelling: het is in Zwevegem een legislatuur- én politieke familie 

overschrijdende gewoonte om het beleidsplan van de gemeente na de bespreking in de raadscommissie maar 

nog voor de goedkeuring in de gemeenteraad voor te stellen aan de pers. Maar goed, we willen daar begrip 

voor opbrengen en dat jullie ook al vergeven, want het is de enige mogelijkheid om er voor te zorgen dat de 

berichtgeving in de pers niet door een kritische noot van de minderheid wordt vervuild. Zo wordt het spel nu 

eenmaal gespeeld, dus we gaan daar niet onvolwassen over doen. 

Nog voor ik inhoudelijk dieper in ga op de inhoud willen we ook het hele team dat aan dit beleidsplan werkt 

bedanken voor het werk. En we bedoelen daarmee zeker het hele ambtenarenkorps, maar ook jullie, het 

college van burgemeester en schepenen.  

Ik mag toch beroepshalve een beetje uit ervaring spreken: los van wat er in staat is het een titanenwerk om 

een wervend verhaal te schrijven en om dat administratief tijdig klaar te krijgen. Respect daarvoor.  

En zoals het in de inleiding staat: inderdaad, één beleidsperiode is te kort om alle noden en wensen in te 

lossen. En het is inderdaad ook zo dat dit financieel niet haalbaar is en dat er keuzes moeten worden gemaakt 

en prioriteiten moeten worden bepaald. Bij de bespreking van het beleidsplan van de vorige legislatuur gaf de 

burgemeester nog mee dat een verantwoordelijke beleidsploeg niet mee doet aan holle slogans zoals ‘meer 

doen met minder middelen’, maar ik zou dit, na het lezen van het voorliggende plan niet meer durven herhalen. 

Er wordt nu namelijk uitsluitend gedaan wat er van een gemeente kan worden verwacht, niet minder, maar 

ook niet meer. En in de creativiteit om middelen te vinden is er dan weer een stap achteruit gezet. Ik heb ter 

voorbereiding van deze raadszitting ook nog eens de analyse van de toenmalige oppositie, nu deelnemer aan 

de meerderheid gelezen. Er werd toen opgemerkt dat het moeilijk bleek om een beleidsplan te maken omdat, 

zeker in een coalitie, er voor elke politieke kleur een profilering moest inzitten. Welnu dat blijkt ook in dit 

beleidsplan zo te zijn, en ik kan me voorstellen dat het ook voor de toenmalige oppositie, die nog nooit in een 

coalitie had bestuurd, niet makkelijk moet zijn geweest om de punten en komma’s zo te krijgen dat iedereen 

tevreden was. En eerlijk is eerlijk, er zit voor elk wat wils in. Maar er is geen evenwichtige verdeling. Of dat 

bijgevolgd genoeg is zal op het einde van de legislatuur blijken. 

We hebben het plan zoals van een minderheidspartij kan worden verwacht met een kritische blik gelezen. En 

het zal jullie niet verbazen, maar er zijn delen die voor ons een onvoldoende krijgen, beleidsthema’s waar we, 

ondanks de grote aankondigingspolitiek van het voorbije jaar, op onze honger blijven zitten. 

Na het hoera-gevoel dat jullie als meerderheid uitdragen - en na zo’n oefening mag dat wel, we gunnen jullie 

dat ook wel, moet dit plan nu eerder tegen jullie zin ook de toets van de minderheid ondergaan, zo gaat het 

spel nu eenmaal.  

In alle eerlijkheid, en het is een natuurlijke reactie, waren wij na het lezen begonnen met het opsommen van 

kritiek. Maar ik heb de voorbije dagen nog wat tijd gehad om na te denken en ik heb besloten het over een 

andere boeg te gooien en eerst de pluimen uit te delen, want die zijn er ook, pluimen om uit te delen. 

Er wordt effectief gewerkt aan veiligere mobiliteit. De fietsstraten, het herstellen van de moordstrookjes, het 

voorbereiden van betere fietspaden: hoed af daarvoor. We zijn daar met onze fractie uitermate blij mee. Er 

zijn ook hier wel grote kritische noten te zetten, zoals onder andere de Zwevegemstraat, maar we geven het 

bestuur het voordeel en kijken uit naar de concretisering. 



Warm Zwevegem en Zilveren Zwevegem getuigen voor ons wel van concreet en effectief beleid. We moeten 

de socialistische fractie, die deze thema’s in mandaat heeft, feliciteren met het inhoudelijk werk op dat vlak. 

Het armoedeplan 1.0 heeft de mooie intenties bewezen en als het vervolg op dezelfde leest is geschoeid gaat 

het verder de goede richting uit. 

Alleen het thema Mondiaal Zwevegem dat hieronder valt is ondermaats. We hopen dat hier in een bijsturing 

in tweede zit meer invulling aan wordt gegeven. 

Ook de ondersteuning van het verenigingsleven, iets waar in de vorige legislatuur al mooi werk werd verzet, 

loopt verder goed. Alleen kijken we hier een beetje argwanend naar de ‘marktconforme prijzen’ en de 

systematische tariefverhogingen die her en der worden ingeschreven. 

Ik ga er niet van uit dat jullie er echt zitten op te wachten, maar na het uitspreken van onze steun voor deze 

delen van het plan willen we jullie toch ook de kritische bedenkingen die na het doornemen zijn blijven hangen 

niet onthouden. 

1. Er is ambitie, maar het is enkel ambitie om verder te doen, niet om beter te doen. 

Het is niet meer dan normaal dat alle gemeentebesturen bij het aankondigen van een nieuw beleidsplan altijd 

zeggen dat ze zeer ambitieus zijn voor hun gemeente, het zou jammer zijn als dat niet zo zou zijn.  

Maar het is duidelijk dat het gebrek aan inkomsten de ambities sterk heeft doen terug schroeven. Als er geen 

middelen zijn kan je niet echt scherp uit de hoek komen. Koken kost geld. En het is waar, aan die ene 

verkiezingsbelofte is wél vastgehouden: de basis belastingen zijn niet verhoogd. De belastingen in Zwevegem 

zijn al meerdere legislaturen hoog genoeg. Maar andere ambities, in het vet gedrukte verkiezingsbeloftes en 

duur gezworen eden zijn blijkbaar toch aan de kant gezet. We kunnen alleen maar hopen dat dit met 

tandengeknars van ‘we-willen-wel-maar-kunnen-niet’ is gebeurd. 

2. Zwevegem luistert en spreekt: Er is een verschil tussen het ophangen van een schijn van participatie en 

echte participatie en het vergt politieke moed om keuzes te maken tegen de luidste roepers in. 

We hebben het participatietraject rond dit meerjarenplan eens onder de loupe genomen. 

Om te beginnen, om de particpatieinspanningen te evalueren, hebben we eens nagegaan hoe er met de 

suggesties van de fracties is omgesprongen. Er bleken 4 partijen voorstellen te hebben ingediend. Eén 

meerderheidsfractie vond het zelfs niet nodig om dat te doen. Een suggestie: het zou fijn zijn geweest als er, 

verder bouwend op de constructieve sfeer van samenwerken, mocht er zijn geantwoord waarom een bepaald 

voorstel wel of niet werd weerhouden of hoe er, in al dan niet in een gewijzigde vorm, rekening mee werd 

gehouden. We moeten een beetje tussen de regels lezen, maar we vinden her en der wel wat sporen van 

onze suggesties. De bosuitbreiding, het masterplan herinrichting dorpskernen: we zijn de meerderheid 

dankbaar dat onze voorstellen in het plan zijn opgenomen. Er staan ook ideeën uit ons verkiezingsprogramma 

in het meerjarenplan. Het stemt de Groen-fractie tevreden. 

Daarnaast, en eigenlijk eerst, was er de Grote Bevragingsronde met de 10 zeer selectief gekozen en soms niet 

eens beleidsmatige stellingen (bv. Muziekfestival op Transfo)  en het internet-platform van Citizenlab. Dat was 

een naar lokale normen geslaagd verhaal, maar het was niet het verhaal van dé Zwevegemnaar. Met 12 

deelnemende jongeren minder dan 20 jaar en 129 60 plussers en 511 deelnemers uit de beroepsactieve 

bevolking op meer dan 24.000 inwoners kan je bezwaarlijk zeggen dat dit als ‘de stem van de Zwevegemnaar’ 

kan worden beschouwd. Uit geen enkele deelgemeente kwamen er trouwens méér dan 100 unieke reacties. 

Met 100 interventies op verkeersveiligheid, 85 voor klimaat en 58 voor landelijk Zwevegem werden zo de 

hoofdthema’s voor dit voorliggende meerjarenplan geselecteerd. Dat komt ons, als Groen-fractie ook niet 

slecht uit. Maar toch rijzen er enkele vragen als we zien hoe die inspraak nu precies werd benaderd. Het lijkt 

er op dat daar waar enige politieke moed nodig was om de door de inwoners onderstreepte stellingen in 

effectief beleid om te zetten, die moed ontbrak. 



We vroegen ons ook af waarom dit meerjarenplan voorafgaandelijk aan de voorlegging in de gemeenteraad 

aan geen enkele adviesraad voor advies werd voorgelegd en even min konden de dorpsraden er op voorhand 

hun mening over geven. Trouwens, van de vele suggesties die hier door de Seniorenraad werden toegelicht 

enkele maanden geleden zijn er ook slechts een deel omgezet in effectief beleid. Maar we kennen het antwoord 

al op deze verzuchting: in de komende weken en maanden gaan jullie met het meerjarenplan wel op stap 

gaan en het goed-nieuws-voor-Zwevegem-plan gaan toelichten, maar geen enkele adviesraad, noch dorpsraad 

zal dus nog enige impact kunnen hebben op dit plan. Er hoeft niet te worden geargumenteerd dat het 

tijdskader te beperkt is, want er zijn lokale besturen die dit wel degelijk kunnen doen. 

Ook met de omgevingsanalyse die vóór de verkiezingen door het ambtenarenkorps van Zwevegem was 

opgemaakt is ondermaats omgesprongen. Ze wordt nog vermeld in de inleiding, maar hoe er verder mee is 

omgesprongen wordt in het midden gelaten. We missen zeer mooie voorstellen die werden geformuleerd in 

dit voorliggende plan. 

Het traject heeft een schijn van participatie maar het heeft voor ons nog steeds meer weg van, ik heb het 

woord ook gevonden in de tussenkomst van schepen Spincemaille in 2013, schijnparticipatie. We durven de 

meerderheid aanmoedigen om verder de ingeslagen weg op te gaan en in de toekomst voor beleidsprojecten 

dieper en vroeger naar de mening van de Zwevegemnaar te polsen, zodat inspraak effectief een impact op de 

beleidsvoorstellen kan hebben. 

3. Met het vermelden van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als kapstok zijn ze 

daarmee nog niet als kapstok gebruikt. 

De VN heeft met de 17 SDGs een fantastisch kaderwerk voor duurzaam beleid uitgezet. Het is zéér bruikbaar 

op lokaal niveau. In het voorliggende MJP zijn de SDGs nog vermeld in de inleiding, maar verder zijn ze niet 

meer gebruikt. Mogen we hier met Groen de suggestie doen om de prioritaire doelstellingen naar de SDGs te 

vertalen en deze ook in de verdere communicatie rond het MJP naar adviesraden en dorpsraden mee te 

nemen? Als we het belangrijk vinden dat de duurzame werelddoelen worden gerealiseerd moeten we aan onze 

inwoners ook duiden hoe we dat met zijn allen in Zwevegem gaan doen. Duurzaamheid kan de bloem zijn om 

de saus van het beleidsplan te binden, maar het mag iets meer én concreter zijn. In dat kader willen we 

trouwens ook nog een oproep doen om concrete en meetbare indicatoren toe te voegen. Deze worden in het 

meerjarenplan, althans in het document dat in de bijlage van het gemeenteraadsdossier zit, nergens vermeld. 

Dat was een kritiek van de oppositie in 2013, maar die blijft nu even zeer van toepassing.  

De niet geslaagde van de 12 beleidsdoelstellingen: 

1. Zwevegem paraat voor het klimaat 

Ik heb meerdere keren verzocht om het Klimaatplan aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat is er niet van 

gekomen. De burgemeester vond dat we maar met zijn allen moesten gaan luisteren naar zijn toelichting in 

een adviesraad. Dan rest er mij niet veel dan hier bij deze actie van het meerjarenplan dieper in te gaan op 

de klimaatambities die onder deze - wat een slechte woordkeuze - prioritaire doelstelling zijn gevat. Het spijt 

me zeer het te moeten zeggen, maar de klimaatambities van Zwevegem zijn ondertussen verworden tot een 

klimaatfarce. 

De voorbije jaren was Zwevegem de grote afwezige in regionale klimaat- en energiewerkgroepen en er is ten 

opzichte van op dat vlak actieve gemeenten een achterstand opgelopen. Ook in de specifiek voor Zwevegem 

ingerichte 3-daagse energieworkshop in de regio blonk de gemeente uit in afwezigheid. En dat dit nu net de 

fora zijn waar er cruciale informatie wordt meegedeeld en waar er rond concrete en effectieve maatregelen 

wordt nagedacht. Ik waardeer de inspanningen die je hebt gedaan, burgemeester, om het klimaat op de 



agenda te krijgen in Zwevegem, echt waar, maar het wordt echt tijd dat er uit een ander vaatje wordt getapt 

om Zwevegem op het niveau van andere vooruitstrevende klimaatgemeenten te krijgen. 

Ze staan niet in het klimaatplan, maar ik ga eens wat cijfers geven: 

In Zwevegem nam de CO2-uitstoot sinds 2005 af met 6%, terwijl dat tegen 2030 een reductie van 40% had 

moeten zijn in het nieuwe Burgemeestersconvenant waar onze burgemeester in juni laatstleden zijn 

handtekening onder zette. 

Het zijn vooral de industriesector (met 32%) en de warmte- en elektriciteitsvraag van woningen (met 34%) 

die hier de grootste en opvallende bijdrage aan leveren. 

Om de gehele CO2-uitstoot te compenseren en zo de titel ‘klimaatgemeente’ waard te zijn moet er 151 hectare 

PV-panelen worden gelegd, 33 windturbines nodig zijn en 12 keer de oppervlakte van de hele gemeente aan 

bos moeten worden aangeplant. 

Als alle industriegebouwen van zonnepanelen zouden worden voorzien kan er aan 56,1% van de 

elektriciteitsvraag van Zwevegem worden voorzien. Met 16 turbines kan in de volledige elektriciteitsvraag van 

Zwevegem worden voorzien. 

En om dan terug in deze beleidsdoelstelling te duiken: de intercommunale Leiedal heeft becijferd wat 

bijvoorbeeld de verLEDding voor CO2-besparing zal opbrengen. Dat cijfer, daar beschikt ons bestuur wel over, 

maar het maakt geen deel uit van het plan.  De verLEDding zal voor 0,3%, je hoort het goed, 0,3%! CO2-

reductie zorgen. De verLEDding, die zowat het paradepaardje van dit bestuur moet zijn als het op klimaat 

aankomt, is ondertussen een wettelijke verplichting die bovendien door Fluvius in verlaagde dividenden wordt 

terug betaald. En ik zou hier ook nog even naar het burgerparticipatietraject durven verwijzen: 58 % was 

akkoord dat de OV kan worden gedoofd, en hier gaan we nu onderzoeken of er kan worden gedimd ... 

Van het totale budget van eigen middelen van 1,2 miljoen EUR gaat er 810.000 EUR naar de ‘vergroening’ van 

het ‘eigen wagenpark’. In het actieplan dat hier wordt voorgelegd is er geen enkele becijfering van hoeveel 

CO2 er daarmee zal worden bespaard, maar ik kan het je zeggen: het zal eveneens een zeer minieme bijdrage 

zijn. Er worden ad hoc maatregelen voorgesteld die niet vertrekken van een nulmeting, noch gebaseerd zijn 

op concrete informatie. 

Ik kan verder nog een cijfer meegeven: het aanplanten van 1 hectare bos per deelgemeente zou instaan voor 

... 0,006% CO2-reductie. 

Er wordt niets concreets  ondernomen om in de eerder vermelde sectoren (industrie) en warmte- en 

elektriciteitsvraag van woningen concrete stappen vooruit te zetten. 

Een vooruitstrevend beleid zou bestaan uit concrete acties en budgetten die worden ingezet op ingrepen die 

effectief zouden zijn. Bijvoorbeeld, zoals in het online-participatieproject als project met veel duimpjes werd 

voorgesteld, het zorgen voor energiezuinige en klimaatbestendige jeugdlokalen, maar evenzeer, het 

ondersteunen van inwoners die concreet aan de transitie willen werken. 

En ten slotte is er nog 15.000 EUR per jaar voor een energiebeheersingssysteem en dan is er nog het raadsel 

van het mysterieuze, voor de media zeer aanlokkelijke Klimaatfonds. 

In het burgerparticipatietraject was 68% akkoord dat 1% uit gemeentelijk budget, zijnde 350.000 EUR naar 

bijkomende inspanningen rond klimaat mocht gaan. Nu de investeringsmarge op 50.000.000 lijkt te liggen zou 

dat dus 500.000 EUR moeten zijn, éénmalig, maar er wordt 150.000 EUR belastingsgeld, dat dus reeds door 

de inwoners is afgegeven, in een ‘klimaatfonds’ gestopt waarvan tot op vandaag nog altijd niet duidelijk is wat 

dat zal zijn. Er is dus een éénmalige klimaatbelasting van 6 EUR geheven, maar er is nog niet duidelijk gemaakt 

voor wat. Een keer is het een rits van voorstellen voor klimaat, dan weer is het om bomen aan te planten, een 

andere keer is het een particpatiefonds met 200 EUR per aan te schaffen deelbewijs, ... én het is éénmalig.  

De eigen financiële en inhoudelijke bijdrage rond klimaat van dit bestuur is zeer pover, want als we de in het 

Vlaams regeerakkoord reeds afgesproken en vastgelegde verLEDding en de vergroening van het wagenpark 

aftrekken, dan schiet er nog slechts dat klimaatfonds van één keer 150.000 EUR en nog wat kleine acties over. 



De werkelijke klimaatambities van de gemeente Zwevegem zijn 2 acties die de CO2-emissie van het 

gemeentebestuur beperkt zullen verminderen, maar die niets zullen bijbrengen aan de reductie van CO2 van 

inwoners en bedrijven. We zullen het dan maar weer met sensibilisatie moeten doen, zeker? Bovendien zit 

daar niets vernieuwends in. Er zit niets in dat nog niet eerder elders, al dan niet met succes werd uitgetest. 

Olifantsgras - alsof we het daarmee zullen redden - niet nieuw en beperkt efficiënt. Zonnepanelen op daken: 

we zijn al 30 jaar zonnepanelen aan het leggen en met Groen vroegen we al in de vorige legislatuur van aan 

de zijlijn om particpatie, net zoals bv. reeds in Kuurne was gedaan, mogelijk te maken. 

De enige juiste analyse is dat Zwevegem met dit plan zijn eerste zeer schuchtere stapjes zet in deelname in 

het lokale en intergemeentelijke klimaatverhaal, waar het de voorbije 6 jaar nagelaten heeft om deel te nemen. 

We gaan die kleine pasjes steunen, maar het groter geheel krijgt daarom wel een onvoldoende.  

Het zou van bescheidenheid en respect ten opzichte van andere lokale besturen die wél al veel meer hebben 

gedaan, zoals het aanleggen en aansluiten op warmtenetten, energieconversies van gebouwen, 

ondersteunende subsidiereglementen voor inwoners voor energie- en klimaatmaatregelen, realiseren van 

perforatieprojecten, ...  getuigen als we niet langer de titel ‘klimaatgemeente’ op onszelf afroepen. 

2. Landelijk Zwevegem 

Naast het klimaat is dit evenzeer een grote  fabel van dit meerjarenplan. Hier wordt het maximaal behoud van 

de open ruimte ingeschreven, maar zeg nu zelf, na het ruimtelijk debacle in Zwevegem-Knokke, uitbreiding 

van industrie in Moenhage met nog meer ontsluitingsproblemen, verkavelen in woonuitbreidingsgebieden in 

Moen, bouwen en blijven bouwen op de Kapaert, op de Transfo, langs de Avelgemstraat, ... hoe gaan jullie 

het behoud van open ruimte, excusez le mot, hard maken?  

Het behoud van landelijk Zwevegem was de meest populaire input in de Grote Bevraging maar er wordt hier 

niets ondernomen om er concreet mee aan de slag te gaan. Geen planschade voor het schrappen van 

woonuitbreidingsgebieden, geen open-ruimte scans, geen nulmetingen, geen betonstop. Nochtans was er een 

mooi budget voorzien in het ‘open-ruimte-fonds’. 

Er wordt nog slechts gesproken over ‘optimalisatie’. We zullen daar ver mee geraken. Onze fractie is er al lang 

van overtuigd dat dit bestuur in de toekomst de titel zal krijgen van het bestuur dat Zwevegem heeft verhard 

en onaanvaardbaar heeft dicht gebouwd op plaatsen waar dit beter niet was gebeurd. 

Met inzetten op op extensief groenbeheer, dat eerder als besparingsronde dan als beleid wordt doorgevoerd, 

met ontharding die als thema wordt vernoemd maar niet concreet wordt ingevuld, en met uitbreiding van 

bosareaal op vrijwillige basis. Met de budgetten die zijn opgenomen zal het gemeentebestuur in deze 

legislatuur 2 tot 3 hectare kunnen verwerven. De rest moet door de inwoners dan op vrijwillige basis 

gerealiseerd. Ook de ondersteuning van aankoop door natuurverenigingen is eigenlijk niet voorzien. 

 

3. Zwevegem op weg 

Dit is, los van de inzet op veilig verkeer, ook eerder aan de magere kant. Er zou ingezet worden op belangrijke 

verbindingswegen, en er wordt zeer veel geld onder de grond gestopt in rioleringen, IBA’s etc. Dat is is niet 

‘sexy’ voor een politieker en je wint er weinig stemmen mee, met banen openbreken en weer dichtgooien. Het 

is verdienstelijk dat hier toch wordt op ingezet. 

Maar in dit beleidsthema zit ook het grootste fiasco van deze beleidsploeg, met name in het actieplan 

‘voorbereiden en realiseren van verbindings- en omleidingswegen’. Voor de ontsluitingsweg voor de Ellestraat 

wordt binnen enkele jaren de planfase aangevat en met de omleidingsweg voor Moen is het nog slechter 

gesteld. Daar is voorzien dat de PLANMER wordt afgewerkt en dat - nog een keer - een RUP wordt opgemaakt.  

Niets voor Heestert én slechts 20.500 EUR in exploitatie in 2020 en 120.000 EUR in investeringen in 2020. 

Voor de rest geen EUR. Het is angstvallig uit de persberichten gehouden, maar voor de inwoners van Moen 

en Heestert: er komt dus geen ontsluitingsweg. Het dossier sleept al decennia aan en ondanks de duur 



gezworen verkiezingsbeloften - de omleidingsweg zou het smeedwerk zijn tussen alle meerderheidspartijen - 

is er nu dus voor de inwoners van Moen opnieuw geen zicht op een realisatie. En zoals mijn collega al 

aanhaalde, op 1 januari 2023 moet de weg afgesloten zijn. Groen heeft in de aanloop naar de verkiezingen in 

2018 geduid waar de knelpunten zijn, de quasi onrealiseerbaarheid van bepaalde wensen, een constructief 

voorstel uitgewerkt en gesuggereerd om met een ander participatiemodel aan de slag te gaan. Helaas, driewerf 

helaas. Nog steeds wordt er voor gekozen om tijd te verliezen. We zijn nog steeds ‘on the road to nowhere’. 

4. Zwevegem bruist en Transfo Zwevegem 

In Zwevegem bruist en Transfo Zwevegem staan mooie dingen ter ondersteuning van cultuur, maar je moet 

het mij vergeven, met de actieplannen ‘Zwevegem onderneemt, Zwevegem cultureel en toeristisch’ en Transfo 

bouwt, Transfo als beleving en Transfo exploiteert kreeg ik eerder een ‘Tiny bestuurt een gemeente’ gevoel. 

De ondersteuning van lokaal ondernemerschap is zeer weinig concreet en mag meer zijn. 

5. Jong Zwevegem 

Dit is wellicht het meest mysterieuze beleidsthema van het meerjarenplan. We gaan een school bouwen, maar 

we weten nog niet waar, we gaan subsidies proberen binnen te rijven, maar het is verre van zeker, we gaan 

het deeltijds kunstonderwijs blijven steunen, maar we riskeren in de tussentijd om erkenningen te verliezen. 

En we voorzien 2.000.000 EUR, voor kinderopvang?  

Verder worden er niet echt grote acties voorzien in het jeugdbeleid. Jong Zwevegem gaat over kinderopvang 

en onderwijs, maar niet over jeugd- en jongerenbeleid. 

6. Lokaal Bestuur Zwevegem 

Er wordt door de schepen van financiën wel gesteld dat de financiën enkele klappen krijgt, met o.a. de mindere 

inkomsten uit belastingen. De opsteker van het Plattelandsfonds en de helft van de 

Responsabiliseringsbijdrage wordt eerlijkheidshalve ook vernoemd en geeft een bonus van iets meer dan 3 

miljoen EUR. Het inkomstenpakket is er dus één van de buil op de bluts. Het investeringsniveau wordt van 35 

miljoen naar 50 miljoen opgetrokken, maar iemand moet, zoals mijn collega al zei, iemand moet de rekening 

betalen. 

In de staart van het meerjarenplan schuilt nog een ontgoocheling. We stellen vast dat we na 6 jaar de 

broeksriem aanspannen de schuldenlast weer loslaten. Als je enkel maar de parameter 

‘autofinancieringsmarge’ gebruikt - die wettelijk gezien niet negatief mag zijn - ben je niet helemaal eerlijk 

tegenover je inwoners. 

De burgemeester heeft in de vorige legislatuur zijn borst nat gemaakt voor een succesvolle schuldenafbouw. 

Er hoeft nu geen welles/nietes spelletje meer te worden gespeeld nu de gezworen vijanden in deze 

meerderheid tot vriendschap zijn gekomen, én het zal allemaal de schuld van de inkanteling van het OCMW 

wel zijn, maar de schuldenlast per inwoner stijgt opnieuw. Die parameter wordt angstvallig uit het document 

geweerd, maar we komen in 2020 uit op 1794 EUR/inwoner. Dat was, zo leerden ons de eerste agendapunten 

van deze raad, nog 1662 EUR op 31.12.2019 En mocht het inwoner aantal niet toenemen - het wordt duidelijk 

waarom het adagium van ‘behoud van open ruimte alleen maar voor de schone ogen van de Zwevegemnaar 

overal te berde wordt gebracht, er zullen en moeten schuldafbetalers bijkomen - dan zitten we in 2025 met 

een schuldenlast van 2139 EUR/inwoner. Ofwel een stijging van 19,28%. Er is een andere schepen van 

financiën en de oude traditie van schulden maken wordt weer opgenomen.  

En dan kunnen we in 2025 in de verkiezingsdebatten die we dan gaan houden aan onze inwoners van onze 

gemeente vertellen wie zijn schuld dat dan wel is. De hoge investeringsdrang die is ingegeven door veelal 

verplichte zaken en veel beton onder de grond wordt gefinancierd met leningen, leningen en nog eens 

leningen. De inwoner wordt gesust, de belastingen verhogen niet, maar de schuld neemt gewoon weer toe en 



het probleem wordt naar de volgende legislatuur verschoven. We zullen dan wel zien. Dat is geen 

verantwoordelijkheid nemen zoals het hoort. 

Het is makkelijk uit te pakken met een plan vol met plannen (22 plannen), onderzoeken (23 keer) en streven 

naar (7 keer), en natuurlijk moeten er altijd afwegingen worden gemaakt, maar men mag zich niet wegsteken 

achter op te maken plannen en onderzoeken om nog geen concreet beleid te moeten voeren en nog geen 

keuzes te moeten maken. 

Het is niet dat wij tegen zoveel onderzoeken naar, zoeken naar en streven naar zijn, maar als het de intentie 

is om een gedurfd beleid te voeren, maak daar dan overal werkwoorden van die ons dan het gevoel zullen 

geven dat dit beleid dat wordt voorgesteld effectief zal worden gerealiseerd. 

We hebben het plan gelezen, we zijn hier en daar gecharmeerd, maar we zijn ook ontgoocheld. Wij gaan 

bijgevolg het meerjarenplan bijgevolg niet steunen. 

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

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 3°. 

Juridische grond 

-  Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

-  Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

-  Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 

de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 

lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring Meerjarenplan 2020-2025 

lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem. (bijlage 2019-54).   

Situering 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I 

(politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op 

maandag 9 december 2019. 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de 

leden van de gemeenteraad bezorgd. 

In zitting van de OCMW-raad van 16 december 2019 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn hun deel 

van het beleidsrapport meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem goedgekeurd. 

  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/140490


Motivering 

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 

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

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het 

einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het 

extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. 

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de 

strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 

meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota 

van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar. 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur 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 geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is 

groter dan of gelijk aan 0. 

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem: 

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 3.286.155,84 4.490.635,52 4.600.967,51 4.713.326,80 4.751.357,06 4.677.744,03 

II. Investeringssaldo 
-

6.958.934,13 
-

6.977.190,07 
-

4.225.119,20 
-

4.455.539,53 
-

6.010.020,49 
-

10.514.630,14 

IV. Financieringssaldo 2.371.400,49 2.497.285,09 -370.784,82 -281.813,52 1.248.080,60 5.846.376,72 

V. Budgettair resultaat 
van het boekjaar 

-
1.301.377,80 10.730,54 5.063,49 -24.026,25 -10.582,83 9.490,61 

VI. Gecumuleerd 
budgettair resultaat vorig 
boekjaar 1.349.680,29 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44 

IX. Beschikbaar 
budgettair resultaat 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44 38.978,05 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. 
Autofinancieringsmarge -712.533,08 270.773,18 216.085,57 420.578,75 291.782,17 119.865,02 

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 178.048,32 1.140.663,12 1.061.667,72 1.213.007,32 1.284.156,98 1.071.477,50 

BESLUIT 

17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 

Geert Delaey, Isabelle Dewitte) 

8 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez) 

  



Artikel 1 

Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem (bijlage 2019-54) wordt goedgekeurd voor het luik 

OCMW Zwevegem, bijgevolg wordt het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem in zijn geheel 

geacht definitief vastgesteld te zijn. 

Artikel 2 

Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van 

de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur. 

 Raadslid Barbara Demeulenaere verlaat de zaal. 

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

Bevoegdheid 

-  Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 40 en 41. 

-  Koninklijk besluit van 7 april 2005, artikel 2 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 

van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone (Belgisch Staatsblad, 20 april 

2005), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 augustus 2006 (Belgisch Staatsblad, 24 augustus 2006), 

29 juni 2008 (Belgisch Staatsblad, 10 juli 2008) en 8 maart 2009 (Belgisch Staatsblad, 18 maart 2009). 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente 

wordt vastgesteld en waarin tevens de gemeentelijke bijdrage aan de Politiezone Mira voor 2020 wordt 

vastgesteld op 2.347.035,00 euro (BI 040000 / AR 649000) en 82.925,00 euro (BI 040000 / AR 664300). 

- Omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten 

en de politiezones. 

Verzoek 

Op basis van het budget van de politiezone Mira zoals opgemaakt door het politiecollege in zitting van  

14 november 2019 en de goedkeuring van het budget door de politieraad in zitting van 26 november 2019. 

Motivering 

Er wordt een gemeentelijke dotatieverhoging vooropgesteld van 7% ten opzichte van 2019, dit in combinatie 

met een investeringstoelage ten bedrage van 82.925,00 euro. De stijging van de toelage kan verklaard worden 

door de aanwerving van bijkomend personeel en door de bouw van een nieuwe politiekazerne. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Budget Raming incl. btw 

2020 Beleidsitem : 040000 

AR : 649000 

2.347.035,00 euro 

2020 Beleidsitem : 040000 

AR : 664300 

82.925,00 euro 

BESLUIT 

23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 

Brigitte Desmet, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle 

Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, 

Eddy Defoor, Johan Rollez) 

1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche) 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/140490


Artikel 1 

De gemeentelijke tussenkomst voor 2020 aan de Politiezone MIRA ten bedrage van 2.347.035,00 euro (BI 

040000 / AR 649400) en 82.925,00 euro (BI 040000 / AR 664300) wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De nodige kredieten zullen benomen worden van BI 040000 / AR 649400 en BI 040000 / AR 664300 van het 

krediet 2020. 

 Raadslid Sofie Vermeulen komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

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

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41, 23°. 

Situering 

De vermelde jaarlijkse toekenning van toelagen aan sport vzw’s en cultuur vzw’s ten bedrage van de door de 

gemeente betaalde aflossingen en intresten voor de doorgeefleningen op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen 

een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de 

gemeenteraad. 

Verwijzingsdocumenten 

Lijst van de niet-verplichte toelagen, gevoegd bij het budget 2019. 

Motivering 

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. 

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2019 070505 649300 52.973,09 euro 

2019 074004 649300 1.041,56 euro 

2019 074005 649300 10.770,65 euro 

2019 074007 649300 24.371,54 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan de hierna vermelde vzw’s wordt, voor het dienstjaar 2019, een toelage toegekend: 

ARTIKEL OMSCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE BEDRAG 

BI 070505 

AR 649300 

Toegestane werkingssubsidies 

aan verenigingen 

VZW ONTMOETINGSCENTRUM 

MALPERTUS 

Pontstraat 10 

8551  HEESTERT 

BE56 0682 1621 9188 

5.204,32 euro 



  PAROCHIAAL CENTRUM MOEN 

Meersstraat 10 

8552  MOEN 

BE46 7755 9400 0436 

40.395,69 euro 

  VZW OC SINT-DENIJS 

Kaveiestraat 18 

8554  SINT-DENIJS 

BE41 7765 9084 7410 

6.623,08 euro 

BI 074004 

AR 649300 

Toegestane werkingssubsidies 

aan verenigingen 

ATLETIEK ZWEVEGEM VZW (AZWe) 

Bekaertstraat 4B 

8550  ZWEVEGEM 

BE62 0682 1171 5661 

1.041,56 euro 

BI 074005 

AR 649300 

Toegestane werkingssubsidies 

aan verenigingen 

VZW TENNISCENTRUM 

Bekaertstraat 11A 

8550  ZWEVEGEM 

BE88 4687 1321 9141 

10.770,65 euro 

BI 074007 

AR 649300 

Toegestane werkingssubsidies 

aan verenigingen 

SPARTA HEESTERT 

Plein 2 

8551  HEESTERT 

BE53 7510 0324 1153 

8.437,86 euro 

  ZWEVEGEM SPORT 

Avelgemstraat 174 bus 1 

8550  ZWEVEGEM 

BE95 4687 1951 6158 

15.933,68 euro 

BI 070505 

AR 649300 

Toegestane werkingssubsidies 

aan verenigingen 

VZW OC SINT-DENIJS 

Kaveiestraat 18 

8554  SINT-DENIJS 

BE41 7765 9084 7410 

750,00 euro 

Artikel 2 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik moet 

gerechtvaardigd worden. 

Artikel 3 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij deze 

terug te betalen. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

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

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 23°. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende Toekenning toelagen 2019 (deel 1). 

- Lijst van de niet-verplichte toelagen, gevoegd bij budget 2019. 

Situering 



De vermelde jaarlijkse toelagen op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen een bestaand gemeentelijk 

subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Verzoek 

Jaarlijks verzoek van verschillende organisaties en verenigingen voor het verkrijgen van een toelage. 

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties en verenigingen nodig zijn om de werking 

te verzekeren. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. BTW 

2019 071000 649300 AC6.4.1.04 20.787,35 euro 

2019 (actie 

“Warmste 

Week”) 

071000 649300 AC5.5.1.03 1500,00 euro 

2019 074000 649300  110,00 euro 

2019 074004 649300  8.000,00 euro 

2019 074005 649300  8.000,00 euro 

2019 074007 649300  600,00 euro 

2019 087900 649300  5.645,00 euro 

2019 090900 649300  88,00 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2019, een toelage toegekend, 

zoals vermeld in bijlage (bijlage 2019-55)  

Artikel 2 

De toelage (2 x 750 euro) in kader van de “Warmste Week” wordt pas overgemaakt aan de Koning 

Boudewijnstichting samen met de opbrengst van de lopende acties (tot 24 december) ten voordele van Villa 

Max en vzw Surplus “+”. 

Artikel 3 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het 

gebruik moet gerechtvaardigd worden. 

Artikel 4 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij 

deze terug te betalen. 

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

 Raadslid Barbara Demeulenaere komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

 Schepen Eliane Spincemaille verlaat de zaal. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139762


24.  Toekenning toelage 2019 ten behoeve van kskz sobeka kanoclub  voor de renovatie van de 

keuken in het clubgebouw. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 23°. 

Situering 

Deze aanvraag voor toelage kadert niet binnen een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve 

toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.  

Verzoek 

Verzoek van kskz sobeka kano club tot het bekomen van een bijzondere toelage voor de renovatie van de 

keuken in het clubgebouw, inclusief facturen en betaalbewijzen.  

Verwijzingsdocumenten 

- Verslag vergadering werkgroep OC De Brug van 9 juli 2019. 

- Facturen en betaalbewijzen van de aangekochte materialen door kskz sobeka kano club.  

Motivering 

In de werkgroep OC De Brug werd goedkeuring gegeven aan kskz sobeka kano club om budget toe te wijzen 

voor de renovatie van hun keuken. Dit is het jaarlijks werkingsbudget van OC De Brug.   

De werken werden uitgevoerd door de club zelf. De aangekochte materialen worden via deze toelage aan de 

club vergoed. De totale raming van deze werken werd in het verslag opgenomen ten bedrage van 11.613 euro 

incl. btw. 

De dienst gebouwen heeft de ingediende facturen en werken gecontroleerd en goedgekeurd op basis van de 

ingediende facturen en betaalbewijzen, ten bedrage van 11.709,49 euro.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Toelage 

2019 IE-OB 070502 664200 11.709,49 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan kskz sobeka kano club wordt, voor het dienstjaar 2019, een toelage toegekend, zoals vermeld in bijlage 

(bijlage 2019-56)  

Artikel 2 

De toelage wordt benomen van kredietsleutel IE-OB / BI 070502 / AR 664200 van het budget van 2019. 

Artikel 3 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik moet 

gerechtvaardigd worden. 

Artikel 4 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij deze 

terug te betalen. 

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139764


 Schepen Eliane Spincemaille komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

25.  Toekenning nominatieve toelage 2020 - Cyclocross. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 23°. 

Verwijzingsdocumenten 

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies. 

Situering 

De vermelde toelage, kadert niet binnen een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen 

dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Verzoek 

Verzoek van Koninklijke Wielerclub Otegem Boven vzw om een toelage voor de organisatie van Cyclocross 

Otegem op januari 2020.  

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Op 13 januari 2020 wordt Cyclocross Otegem georganiseerd.   Jaarlijks kent de gemeente hiervoor een toelage 

toe.  Op het overleg van 7 november 2019 tussen het lokaal bestuur en Koninklijke Wielerclub Otegem Boven 

vzw, werd de toelage voor 2020 besproken.  Voor de organisatie van de editie 2020 wordt een globale toelage 

voorgesteld van 10.000 €.   

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2020 071000 649300 AC 521 10.000 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan Koninklijke Wielerclub Otegem Boven vzw,  Blauwvoetstraat 37, 8553 Otegem, BE96 1431 0758 2805 

wordt voor het dienstjaar 2020, een toelage toegekend van 10.000 Euro. 

Artikel 2 

Deze toelage wordt benomen van de kredietsleutel BI 071000 / AR649300 / AC521 van het krediet 2020. 

Artikel 3 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het gebruik 

moet gerechtvaardigd worden. 

Artikel 4 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij deze 

terug te betalen. 

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 



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

Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020. 

Bevoegdheid 

- Gemeentewet art. 119, 119bis en 135§2. 

- Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41 

Juridische grond 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

-  Ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving. 

-  Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en latere wijzigingen 

-  Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en de ministeriële 

omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale Betafence 

Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020 (bijlage 2019-57)  

Motivering 

Naar aanleiding van de organisatie van de internationale Betafence Cyclocross op 13 januari 2020 en rekening 

houdend met de grote volkstoeloop en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s, werd er een Bijzonder 

Nood- en Interventie Plan (BNIP) opgemaakt. Omwille van de veiligheid is het aangewezen dat er geen 

activiteiten toegelaten worden op het openbaar domein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de 

internationale Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 13 januari 2020 (bijlage 2019-57)  als bijlage bij 

deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, 

de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politie. 

27.  Goedkeuring statutenwijziging zuidwest. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

- Beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende goedkeuring bijdrage zuidwest 2020-

2025. 

- Nieuwe statuten zuidwest 2020-2025 (bijlage 2019-58) 

 Motivering 

Op 28 oktober 2019 keurde 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 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139766
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139766
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139768


2025. De statutenwijziging van de projectvereniging zuidwest moeten overeenkomstig artikel 15 van de 

statuten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed van de projectvereniging zuidwest voor de periode 2020-

2025, zoals in bijlage aan deze beslissing gevoegd (bijlage 2019-58) 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan projectvereniging zuidwest, President 

Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. 

 Raadslid Katrien Defoirdt verlaat de zaal. 

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'. 

Bevoegdheid 

- Decreet van 29 november 2002, houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 

van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

- Besluit van de Vlaamse regering, d.d. 23 juli 1997 houdende tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen. 

Juridische grond 

-  Onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in het 

bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998. 

-  Bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

-  Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 houdende goedkeuring wegenistracé verkaveling Stedestraat – 

FASE 3 Woningbureau Paul HUYZENTRUYT. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019 houdende afleveren van de 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen Stedestraat – FASE 3 te Zwevegem aan 

NV Woningbureau Paul HUYZENTRUYT en NV FLANDERS IMMO JB. 

Verwijzingsdocumenten 

- Grondplan wegenis –en riolering. 

- Verkavelingsplan VK Stedestraat – FASE 3. 

- Liggingsplan met voorstel straatnamen. 

- Biografie. 

- Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid betreffende straatnaamgevingen. 

Situering 

De derde fase van de goedgekeurde verkaveling met nieuwe wegenis heeft betrekking op de percelen gelegen 

tussen het James Ensorplein, de Stedestraat en de Slijpbeek, ten zuiden van de eerste twee fases van deze 

verkaveling. 

Aan de wegenis binnen deze verkaveling (Fase 3), meer bepaald straat 10 in VK Slijpbeek volgens liggingsplan 

met voorstel straatnaamgeving, dient een nieuwe straatnaam gegeven te worden naar een Vlaamse 

Kunstenaar naar analogie met de reeds vroeger toegekende straatnamen. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139768


Motivering 

Door de NV Woningbureau Paul HUYZENTRUYT en NV FLANDERS IMMO JB werd een aanvraag ingediend voor 

het verkavelen van gronden en het uitvoeren van infrastructuurwerken (wegenistracé), gelegen in het Stedelijk 

woongebied Slijpbeek – Stedestraat – Fase 3 te Zwevegem. 

Het betreft de realisatie van fase 3 van de verkaveling van gronden langs de Stedestraat, gelegen in het 

stedelijk woongebied Slijpbeek/Stedestraat volgens een totaal inrichtingsplan voor de gronden gelegen tussen 

de Stedestraat en de Slijpbeek. 

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

de nieuwe centrale verbindingsweg, aansluitend bij de Stedestraat en de beekvallei. 

Er wordt voorzien in de realisatie van 99 kavels, waarvan 15 kavels voor halfopen bebouwing en 84 kavels 

voor gesloten bebouwing. 

De derde fase heeft betrekking op de percelen gelegen tussen het James Ensorplein, de Stedestraat en de 

Slijpbeek, ten zuiden van de eerste twee fases van deze verkaveling. 

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. 

De nieuwe woonstraten worden aangelegd in asfaltbetonverharding en hebben een rijwegbreedte van 5 m 

tussen de boordstenen. 

De uiteinden van de doodlopende straten, waar de rijwegbreedte aan het uiteinde breder is om het keren van 

voertuigen mogelijk te maken, zullen een rijwegbreedte van 12 m à 15 m hebben. 

Aan het uiteinde van de nieuwe straat in het verlengde van het James Ensorplein worden 17 parkeerplaatsen 

en een zevental hoogstammige bomen aangelegd, daarvoor wordt een wegbreedte van 20 m voorzien. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2019 de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken in de 

verkaveling gelegen in het stedelijk woongebied Slijpbeek – Stedestraat te Zwevegem op naam van 

Woningbureau Paul HUYZENTRUYT goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 april 2019 de omgevingsvergunning 

afgeleverd voor het verkavelen van gronden (Fase 3), aansluitend op het James Ensorplein en Constant 

Permekestraat te Zwevegem aan NV Woningbureau Paul HUYZENTRUYT en NV FLANDERS IMMO JB. 

Aan de nieuw aan te leggen straat (straat 10 in VK Slijpbeek – Stedestraat Fase 3 te Zwevegem volgens 

liggingsplan met voorstel straatnaamgeving) dient een straatnaam gegeven te worden naar een Vlaamse 

Kunstenaar naar analogie met de reeds vroeger toegekende straatnamen. 

Enkele voorstellen van straatnaamgeving wegenis (Fase 3 – straat nr. 10) verkaveling Slijpbeek (Kappaert – 

Stedestraat) te Zwevegem : 

a) Antoon Van Dyckstraat 

b) Jacob Jordaensstraat 

c) Gustave Van de Woestynestraat. 

Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid werd op 6 mei 2019 een ‘vooradvies’ gevraagd. 

Op 28 mei 2019 ontvingen wij het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. 

De bovenstaande straatnamen worden positief onthaald. 

Na overleg wordt er door het college geopteerd om “Jacob Jordaensstraat” toe te kennen aan de nieuw aan 

te leggen straat, zijnde Fase 3 – straat nr. 10 in de verkaveling Slijpbeek – Stedestraat te Zwevegem van NV 

Woningbureau Paul HUYZENTRUYT en NV FLANDERS IMMO JB, volgens het hierbij gevoegd liggingsplan met 

voorstel straatnaamgeving, alsook de bijgevoegde biografie .  

  



BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel : 

De raad beslist in principe de straatnaam “Jacob Jordaensstraat” te willen geven aan de nieuw aan te 

leggen straat, zijnde Fase 3 – straat nr. 10 in de verkaveling Slijpbeek – Stedestraat te Zwevegem van NV 

Woningbureau Paul HUYZENTRUYT en NV FLANDERS IMMO JB, volgens het hierbij gevoegd liggingsplan met 

voorstel straatnaamgeving, alsook de bijgevoegde biografie.  

 Schepen Marc Desloovere verlaat de zaal. 

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

van het woonproject op de site Transfo te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2011 betreffende definitieve vaststelling RUP “Strategisch 

project Transfo”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 betreffende goedkeuring wegenistracé verkaveling 

woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018 betreffende afleveren van de 

verkavelingsvergunning aan NV MEVACO / bvba Mevaco Projects voor het verkavelen van gronden – 

woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2019 betreffende goedkeuring ontwerp verkavelings- en opstalakte 

voor het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  RUP ‘Strategisch project Transfo’, goedgekeurd bij besluit van de deputatie op 12 mei 2011. 

-  Opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, op 4 juli 2019. 

-  Verkavelings- en opstalakte verleden op 29 augustus 2019 door Stijn VERHAMME, notaris te Tielt, die zijn 

ambt uitoefent in de vennootschap “Wittesaele & Verhamme”, met zetel te 8700 TIELT, Tramstraat 22, en 

met tussenkomst van Michaël MULLIE, notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), geassocieerd in de vennootschap 

“Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”, met maatschappelijke zetel te 8554 Zwevegem (Sint-

Denijs), Helkijnstraat 82. 

-  Bodemattest afgeleverd door OVAM op 16 mei 2019. 

-  Opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, op 4 oktober 2019 betreffende 

de opmeting van de 16 privatieve autostaanplaatsen en gemeenschappelijke delen. 

-  Ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven – 16 privatieve autostaanplaatsen) van het 

woonproject op de Site Transfo te ZWEVEGEM – Statuten Parkeerhaven, gelegen te ZWEVEGEM, aan de 

Stoomstraat, opgemaakt door Stijn VERHAMME/Anthony WITTESAELE, notaris te TIELT, die zijn ambt 

uitoefent in de vennootschap “Wittesaele & Verhamme”. 

Motivering 

Ingevolge akte verleden voor notaris Frank GHYS te Kluisbergen op 13 september 2004, is de gemeente 

Zwevegem 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 in zitting van 28 mei 2018 goedkeuring verleend aan het wegenistracé van de 

verkaveling voor het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 



Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 juni 2018 de verkavelingsvergunning 

afgegeven aan NV MEVACO / bvba Mevaco Projects voor het verkavelen van gronden met betrekking tot het 

woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 juli 2019 goedkeuring verleend aan het ontwerp van verkavelings- 

en opstalakte voor het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem. 

De verkavelings- en opstalakte werd verleden op 29 augustus 2019 door Stijn VERHAMME, notaris te Tielt, die 

zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Wittesaele & Verhamme”, met zetel te 8700 TIELT, Tramstraat 22, 

en met tussenkomst van Michaël MULLIE, notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), geassocieerd in de vennootschap 

“Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”, met maatschappelijke zetel te 8554 Zwevegem (Sint-

Denijs). 

Thans werd het ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven – 16 privatieve autostaanplaatsen) van 

het woonproject op de Site Transfo te Zwevegem – Statuten Parkeerhaven, gelegen te ZWEVEGEM, aan de 

Stoomstraat, opgemaakt door Stijn VERHAMME/Anthony WITTESAELE, notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent 

in de vennootschap “Wittesaele & Verhamme”, tussen de hiernavolgende partijen : 

1. De gemeente ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 ZWEVEGEM, Blokkestraat 29 

bus 1 (in het ‘Gemeentepunt’), zijnde “de grondeigenaar”, EN  

2. De naamloze vennootschap “MEVACO BOUWBEDRIJF”, met maatschappelijke zetel te 9880 

AALTER, Durmelaan 6, zijnde “de promotor” of “de bouwheer”.  

Ook “de comparanten” genoemd. 

Beschrijving van het onroerend goed. 

GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling. 

Een perceel grond gelegen aan de Transfostraat, volgens titel en huidig kadaster sectie B, deel van nummer 

399M3 P0000, met een oppervlakte van vier are achtenveertig centiare (4a 48ca). 

Gereserveerd perceelidentificatienummer : B 930 Z P0000, zoals deze eigendom wordt weergegeven onder 

LOT P op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert te Zwevegem, op 4 

juli 2019. 

ONTTREKKING AAN DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM. 

De comparant heeft het voornemen om op voorbeschreven perceel grond een parkeerhaven op te richten, 

bestaande uit zestien autostaanplaatsen. 

De comparant verklaart dat de aard van de gemene delen, te weten de manoeuvreerruimte en de grond, de 

onderwerping aan de appartementswet niet vereist. 

Gezien wat voorafgaat en ondanks het feit dat de parkeerhaven wordt opgesplitst in afzonderlijke privatieve 

kavels, verklaart de comparant uitdrukkelijk en met eenstemmigheid de parkeerhaven, in toepassing van 

artikel 577-3, eerste lid in fine van het Burgerlijk Wetboek, aan het gemeenrechtelijk statuut van mede-

eigendom te onderwerpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek. 

JURIDISCHE VERDELING EN BESCHRIJVING VAN DE PARKEERHAVEN. 

Beschrijving van de parkeerhaven. 

GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling. 

Een parkeerhaven, in oprichting op een perceel grond genaamd LOT P in de aldaar gelegen verkaveling aan 

de Transfostraat, volgens titel sectie B, deel van nummer 399M3 P0000 en met gereserveerd 

perceelidentificatienummer 930 Z P0000, met een oppervlakte van vier are achtenveertig centiare (4a 48ca). 

De hoger beschreven parkeerhaven wordt opgesplitst in afzonderlijke eigendommen, die telkens bestaan uit: 

a) Een privatief deel, zijnde een autostaanplaats; 

b) Een aandeel in de gemeenschappelijke delen. 

Beschrijving van de privatieve delen.  

a) Omschrijving begrip “privatieve delen” 



De beschreven privatieve delen, zijnde autostaanplaatsen, zijn bestemd om het voorwerp te worden van een 

uitsluitend of privatief eigendomsrecht. 

b) Opsomming gemeenschappelijke en privatieve delen 

De parkeerhaven wordt gesplitst in gemeenschappelijke en privatieve delen. Aan elke privatieve kavel is het 

aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen verbonden dat vermeld is. 

Gemeenschappelijke delen 

Oprit en manoeuvreerruimte. 

Omringende haag. 

Privatieve delen 

Zestien (16) autostaanplaatsen, genummerd van “1” tot en met “16”, telkens bevattende : 

a) In privatieve en uitsluitende eigendom : 

De eigenlijke autostaanplaats aangeduid met markeringen op de grond. 

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : 

Eén / zestiende (1/16de) in de gemene delen, waaronder de grond. 

Beschrijving van de gemeenschappelijke delen van het complex. 

De hierna volgende zaken behoren in onverdeeldheid toe aan alle mede-eigenaars van de parkeerhaven, in 

verhouding tot hun aandelen in de gemeenschappelijke delen, en worden door alle mede-eigenaars gebruikt: 

- De volledige grond. 

- De oprit en manoeuvreerruimte. 

In het algemeen alle delen bestemd tot het gebruik van alle kavels van de parkeerhaven. 

RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT DE PARKEERHAVEN. 

Rechten en plichten van de eigenaar met betrekking tot de privatieve delen. 

1. Algemene interpretatieregel. 

De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels onder de voorwaarde geen 

hinder te veroorzaken aan de andere eigenaars en bewoners. 

2. Splitsing en samenvoeging van kavels. 

Het is de eigenaars verboden een deel van hun kavel af te staan aan derden, al dan niet mede-eigenaars van 

de parkeerhaven. 

Het is de eigenaars verboden twee of meer autostaanplaatsen tot één enkele samen te voegen. 

Rechten en plichten van de eigenaars met betrekking tot de gemeenschappelijke delen. 

1. Algemene interpretatieregel. 

De eigenaars van privatieve kavels hebben het recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke 

zaken overeenkomstig hun bestemming en in zover zulks met het recht van de andere eigenaars verenigbaar 

is. 

De eigenaars mogen aan de gemene delen geen wijzigingen aanbrengen, tenzij na goedkeuring van de overige 

mede-eigenaars beslissend bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

2. Onderhouds- en herstellingswerken. 

De reiniging, het onderhoud en de herstelling van gemeenschappelijke zaken worden uitgevoerd op de 

tijdstippen en op de wijze door de mede-eigenaars vastgesteld. 

Elke mede-eigenaar ondergaat, zonder recht op vergoeding, de stoornis die ontstaat als gevolg van dergelijke 

werken. 

De kosten voor het opstellen van de statuten van de parkeerhaven worden ten laste gelegd van de kopers 

van de privatieven van de parkeerhaven. 

Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, op 4 oktober 2019 

betreffende de opmeting van de 16 privatieve autostaanplaatsen en gemeenschappelijke delen. 



De gronden waarop het woonproject en de parkeerhaven gerealiseerd worden, zijn gelegen in het gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Strategisch project Transfo’, goedgekeurd op 12 mei 2011. 

Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 16 mei 2019. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het ontwerp van basisakte voor het LOT P (parkeerhaven – 16 privatieve autostaanplaatsen) van het 

woonproject op de Site Transfo te ZWEVEGEM - Statuten Parkeerhaven, gelegen te ZWEVEGEM, aan de 

Stoomstraat, opgemaakt door Stijn VERHAMME/Anthony WITTESAELE, notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent 

in de vennootschap “Wittesaele & Verhamme”, wordt goedgekeurd. 

Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, op 4 oktober 2019 

betreffende de opmeting van de 16 privatieve autostaanplaatsen en gemeenschappelijke delen. 

Artikel 2 

De kosten voor het opstellen van de statuten van de parkeerhaven worden ten laste gelegd van de kopers 

van de privatieven van de parkeerhaven. 

Artikel 3 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve 

inschrijving te nemen bij het overschrijven van deze akte. 

Artikel 4 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

de naamloze vennootschap “MEVACO BOUWBEDRIJF”, met maatschappelijke zetel Durmelaan 6 te 9880 

AALTER, alsook aan notaris Stijn VERHAMME, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Wittesaele & 

Verhamme”, met zetel Tramstraat 22 te 8700 TIELT, en aan notaris Michaël MULLIE, notaris te Zwevegem 

(Sint-Denijs), geassocieerd in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”, met 

maatschappelijke zetel Helkijnstraat 82 te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), om na het verstrijken van de 

termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden 

van de akte. 

 Raadslid Katrien Defoirdt en schepen Marc Desloovere komen de zaal binnen en nemen 

verder deel aan de vergadering. 

 Burgemeester Marc Doutreluingne verlaat de zaal. 

30.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO Leieland en gemeente 

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

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 betreffende ondertekening charter Gezonde Gemeente 

2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Logo 

Leieland i.k.v. concept Gezonde Gemeente – 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende ondertekening charter Gezonde Gemeente 

2019-2024. 



Verwijzingsdocumenten 

- Samenwerkingsovereenkomst Zwevegem – Logo Leieland 2014-2019. 

- Samenwerkingsovereenkomst Zwevegem – Logo Leieland 2019-2024 (bijlage 2019-59)  

Verzoek 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen LOGO Leieland en gemeente Zwevegem. 

Motivering 

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. 

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.  

Om de samenwerking met LOGO Leieland te bestendigen tot eind 2024, werd 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. Voor een uurpakket van 60 

uur bedraagt dit 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 

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). Dit kan in de vorm van personeelsuren. De gemeente zal 4 uur per week in de  

vorm van personeel ter beschikking stellen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Kredietjaren Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming 

(jaarlijks) 

2019-2024 090900 649300 2.700 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Gemeente Zwevegem sluit een samenwerkingsovereenkomst (deel 1 en deel 2) af met LOGO Leieland. Deze 

overeenkomst wordt toegevoegd in bijlage. (bijlage 2019-59)  

Artikel 2  

Gemeente Zwevegem gaat in op het betalend aanbod van LOGO Leieland voor 60 uur per jaar (2020-2024). 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 2.700 euro. Dit bedrag wordt benomen van kredietsleutel BI 090900 / AR 

649300 van de kredietjaren 2019 t.e.m. 2024. 

Artikel 3  

Voor Zwevegem worden 4 uren per week binnen het takenpakket van de deskundige samenleving ingebracht, 

als wijze van cofinanciering i.k.v. subsidiëring intergemeentelijke preventiewerking.  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139769
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139769


Artikel 4 

LOGO Leieland wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

 Burgemeester Marc Doutreluingne komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

31.  Goedkeuring aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement. 

Bevoegdheid 

Artikel 41 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII 

van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007 (sociaal huurbesluit) 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2016 betreffende Lokaal 

Toewijzingsreglement: kennisname onderzoeksrapport januari 2016. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 betreffende de definitieve goedkeuring van het lokaal 

toewijzingsreglement Zwevegem.  

Verwijzingsdocumenten 

- Lokaal Toewijzingsreglement Zwevegem eindversie onderzoeksrapport Leiedal mei 2016. 

- Bijlage 1_Advies van SHM Mijn Huis van 7 november 2019. 

- Bijlage 2_Advies van SHM Eigen Haard van 7 november 2019. 

- Bijlage 3_Toelichting Leiedal van 7 november 2019. 

- Verslag lokaal woonoverleg van 7 november 2019.  

Situering  

De gemeente Zwevegem gaf in december 2014 de opdracht aan de Intercommunale Leiedal om een onderzoek 

te voeren naar de nood aan een lokaal toewijzingsreglement voor het sociaal huurpatrimonium van de 

gemeente. De gemeente koos ervoor om de toewijzingen binnen de sociale huursector en de woonnoden van 

doelgroepen grondig te bekijken via een breed onderzoek. In dit onderzoek werden de relevante woon- en 

welzijnsactoren individueel bevraagd, en besprekingen gevoerd op het lokaal woonoverleg. Dit resulteerde in 

een onderzoeksrapport. Op basis hiervan werd beslist om effectief een lokaal toewijzingsreglement op te 

maken voor de doelgroepen senioren, alleenstaanden en koppels met kinderen, personen met beperking in 

begeleiding door een welzijnsactor, en om de lokale binding te herformuleren. De belangrijkste conclusies uit 

het onderzoeksrapport werden in het reglement herhaald en het reglement werd toen voorgelegd  en 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2016.  

De geldende toewijzingsregels werden als volgt geformuleerd: 

1.  de rationele bezetting van de woning; 

2.  de absolute voorrangsregels, vermeld in artikel 19 van het sociaal huurbesluit; 

1°  Woningen specifiek aangepast voor personen met een fysieke handicap of beperking of sociale 

assistentiewoning; 

1°a  Op adresniveau: senioren 65+ volgens LTWR prioritair met lokale binding, daarna zonder lokale 

binding; 

1°b  Op adresniveau: Personen met een beperking volgens LTWR: prioritair met lokale binding, daarna 

zonder lokale binding; 



1°c  Voor gezinswoongelegenheden: Alternerend systeem van 1 toewijzing aan alleenstaande met 

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

lokale binding; 

3.  overige prioriteiten vermeld in artikel 19 vanaf 1° bis van het sociaal huurbesluit; 

4.  de optionele voorrangsregel: lokale binding: de laatste 10 jaar 3 jaar in de gemeente gewoond hebben; 

5. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 

 

Vanuit de sociale huisvestingmaatschappij Eigen Haard kwam tijdens het lokaal woonoverleg van 2 september 

2019 de vraag om het bestaande toewijzingsreglement aan te passen en het alternerend systeem van 1 

toewijzing aan alleenstaanden met kinderen en 1 toewijzing aan koppels met kinderen (punt 1°c) terug af te 

schaffen omdat dit systeem niet doeltreffend zou zijn.   

Motivering 

Naar aanleiding van de vraag van Eigen Haard op het lokaal woonoverleg van 2 september 2019, werden ook 

de andere woonactoren, SHM Mijn huis en SVK De Poort, gevraagd om het lokaal toewijzingsreglement te 

evalueren. Op het lokaal woonoverleg van 7 november 2019 werd alle feedback besproken en bleek dat ook 

de andere woonactoren de vraag ondersteunen om het alternerend systeem van 1 toewijzing aan 

alleenstaande met kinderen en 1 toewijzing aan koppel met kinderen af te schaffen. 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.  

Het toewijzingsreglement en meer bepaald de toewijzingsregels dienen aldus in die zin te worden aangepast: 

1.  de rationele bezetting van de woning; 

2.  de absolute voorrangsregels, vermeld in artikel 19 van het sociaal huurbesluit; 

1°  Woningen specifiek aangepast voor personen met een fysieke handicap of beperking of sociale 

assistentiewoning; 

1°a  Op adresniveau: senioren 65+ volgens LTWR prioritair met lokale binding, daarna zonder lokale 

binding; 

1°b  Op adresniveau: Personen met een beperking volgens LTWR: prioritair met lokale binding, daarna 

zonder lokale binding; 

3.  overige prioriteiten vermeld in artikel 19 vanaf 1° bis van het sociaal huurbesluit; 

4.  de optionele voorrangsregel: lokale binding: de laatste 10 jaar 3 jaar in de gemeente gewoond hebben; 

5. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 

Na goedkeuring door de gemeenteraad dient het gewijzigde reglement te worden voorgelegd aan het 

agentschap Wonen-Vlaanderen via eenvoudig verzoek. De wijziging treedt in werking van zodra de gemeente 

een bevestiging krijgt van het agentschap Wonen-Vlaanderen.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist om volgende toewijzingsregel te schrappen uit het toewijzingsreglement, 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2016: 1°c  Voor gezinswoongelegenheden: Alternerend 

systeem van 1 toewijzing aan alleenstaande met kinderen en 1 toewijzing aan koppel met kinderen: prioritair 

met lokale binding, daarna zonder lokale binding. 



Artikel 2 

De gemeente Zwevegem legt het aangepast reglement ter goedkeuring voor aan het agentschap Wonen-

Vlaanderen.  

Artikel 3 

Het reglement treedt in werking na de kennisgeving van de goedkeuring door het agentschap Wonen- 

Vlaanderen aan de Gemeente Zwevegem.  

Artikel 4 

De bekendmaking gebeurt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 5 

De sociale woonactoren worden in kennis gesteld van dit besluit. 

 Raadslid Yves De Bosscher verlaat de zaal. 

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. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

-  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.  

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht.  

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-rda-19-11 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst groen en wegen. 

Motivering  

Jaarlijks dienen onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd te worden aan het omvangrijke wegennet en 

wegaanhorigheden van de gemeente Zwevegem, dit volgens een welbepaalde planning, opgemaakt door de 

dienst groen en wegen. Deze werken leveren een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid en het comfort 

van alle weggebruikers.  

Voor dergelijke opdracht zijn een goed doordachte planning en deskundige bestekken vereist om de 

noodzakelijke werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een 

ontwerper aan te stellen voor periode 2020-2021. 

Het ontwerpbureau dient een gedetailleerde planning der werken op te maken die gefaseerd zal uitgevoerd 

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

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



inclusief btw en inclusief ereloon. Hiervoor werden opdrachtdocumenten pr-rda-19-11 opgemaakt waarbij 

voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Kredietjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Raming incl. btw 

2020-2021 IP 020000-1 020000 224007 130.000,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Principiële goedkeuring wordt verleend voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een 

ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021 conform opdrachtdocumenten 

pr-rda-19-11 met een totale raming van 107.438,00 euro excl. btw of 130.000,00 euro incl. btw (totaal voor 

2 jaar). 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-1 – BI 020000 – AR 224007 van het 

krediet 2020 en 2021. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast een ontwerper aan te stellen conform de bepalingen 

opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

 Raadslid Yves De Bosscher komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

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. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 betreffende goedkeuring aanpassing en uitbreiding van de 

bestaande categorieën voor de invulling van het Lokaal Pact budget. 

Verwijzingsdocumenten 

- Beheersovereenkomst Vlaams Gewest - Aquafin. 

- Gebruiksovereenkomst Lokaal Pact Zwevegem (bijlage 2019-60)  

- Plannen project 22.303G : sanering Zwevegemstraat. 

Motivering 

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, hier de gemeente Zwevegem. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139772


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 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, zijnde Lokaal Pact categorie 3 project 22.303G : sanering Zwevegemstraat. Dit project betreft de sanering 

van het noordelijk deel van Otegem en meer bepaald de vuiluitworp op de Kasselrijbeek. De vuilvracht dient 

te 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 grondgebied Zwevegem, Deerlijk en Anzegem. Deze 

gemeentelijke sanering zal worden afgestemd op de uitvoering van het bovengemeentelijk project.  

Aan de gemeenteraad wordt de gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse 

Regering van 17 juli 2015 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 projectspecifieke inlichtingenfiches en de 

technische plannen van het Leiebekken van de Vlaamse Waterweg.   

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de gebruiksovereenkomst (bijlage 2019-60) 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, toegevoegd als bijlage bij dit besluit. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen zal belast worden om advies en goedkeuring te verlenen aan de 

projectspecifieke inlichtingenfiches en technische plannen van het Leiebekken van de Vlaamse Waterweg. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Aquafin. 

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. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006 betreffende goedkeuring van de overeenkomst tussen 

de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de gemeente Zwevegem, betreffende de 

sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 betreffende goedkeuring van de aanpassing van bijlage 

1 van bovenvermelde overeenkomst conform art. 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende 

water voor menselijke aanwending. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Zwevegem betreffende de uitbouw, het onderhoud en 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139772


het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem, met als bijlage de mogelijke 

takenlijst met voorwaarden en prijsvorming die per dienstjaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal 

voorgelegd worden.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2009 betreffende vaststelling gemeentelijk subsidiereglement 

voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011 betreffende goedkeuring aanpassing van bijlage 1 van 

de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de VMW, overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het decreet 

van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending. 

Verwijzingsdocumenten 

Riopact takenpakket voor 2020 (bijlage 2019-61) 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Het Riopact takenpakket 2020 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd conform bijlage bij besluit. 

Het takenpakket bevat diverse onderdelen m.b.t. inventarisatie, visievorming, beheer infrastructuur, advisering 

en coördinatie.  

Het pakket beschrijft ook het projectmanagement, werftoezicht, afkoppelingsdeskundige, studiebureau en 

project gerelateerde kosten van gemeentelijke investeringen in de Blokkestraat, Blokellestraat, Kortrijkstraat, 

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 

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

De coördinatie, het plaatsen en 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 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 de op 

dit ogenblik beschikbare informatie en dient verder te worden verfijnd na gedetailleerd overleg met de diverse 

instanties.   

  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139774


Financiële gevolgen 

Overzicht 

Kredietjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Actie Raming excl. btw 

riolering 

2020 IP031000-6 031000 227007 - 
160.000 euro 

(takenpakket) 

2020 IP031000-7 031000 227007 AC 815 
280.000 euro 

(investering IBA’s) 

Detail 

Firma Offerte 

Riopact (Aquafin en De Watergroep) Zie detail 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het Riopact takenpakket 2020 (bijlage 2019-61) wordt goedgekeurd in kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.  

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder kredietsleutel IP 031000-6 – BI 031000 – AR 227007 en  

IP 031000-7  – BI 031000 – AR 227007 – AC 815 van het krediet 2020.  

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen zal belast worden met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Aquafin en de Watergroep. 

35.  Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

- Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen 

en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 

- Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van lokale en provinciale besturen, afgesloten in het 

Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008. 

- Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009. 

- Sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, 

zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 

26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel 

voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. 

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 tot verhoging van de bijdrage in de tweede 

pensioenpijler.  

Verwijzingsdocumenten 

Protocol van akkoord van 27 november 2019, afgesloten met de representatieve vakorganisaties. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139774


Situering 

Gemeente en OCMW Zwevegem dragen sedert 1 januari 2010 bij in een tweede pensioenpijler voor hun 

contractuele personeelsleden (de erkende instelling uitgezonderd). Gemeente en OCMW wensen de bijdrage 

te verhogen van 2% naar 3% van het pensioengevend jaarloon.  

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

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 2de pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden. Dit sluit aan bij ons meerjarenplan 2020-2025 

waarbij we inzetten op gemotiveerde en deskundige medewerkers, en dat 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. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Kredietjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2020 e.v. - 622210 -  55.000 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Het gemeentebestuur verhoogt met ingang van 1 januari 2020 de pensioentoelage van 2% naar 3% van het 

pensioengevend jaarloon. 

Artikel 2  

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

toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

36.  Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, zoals tot op heden gewijzigd, betreffende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling van 

het gemeentepersoneel. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Protocol van akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 27 november 2019. 

-  Verslag managementteam dd. 25 november 2019. 

- Ontwerp rechtspositieregeling (bijlage 2019-62) 

Motivering 

De rechtspositieregeling wordt bijgewerkt. De wijzigingen betreffen:  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139776


- Toekennen extra inhaalrust in kader van ontgravingen 

- Vereenvoudigen selectieprocedure voor zorgkundig personeel 

BESLUIT  

EENPARIG 

Artikel 1 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden goedgekeurd  

(bijlage 2019-62). 

Artikel 2 

De gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 3 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling treden in werking op datum van heden. 

Artikel 4 

De rechtspositieregeling wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

37.  Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  Arbeidsreglementenwet dd. 18 december 2002 betreffende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling 

van de arbeidsreglementen. 

-  Omzendbrief dd. 13 juni 2003 betreffende de invoering van arbeidsreglementen bij de Vlaamse 

Overheidswerkgevers. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019, betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement. 

Verwijzingsdocumenten 

- Verslag managementteam dd. 27 mei 2019 – 17 juni 2019 – 19 augustus 2019. 

- Verslag Hoog Overlegcomité dd. 17 juli 2019. 

- Ontwerp arbeidsreglement (bijlage 2019-63)   

Motivering 

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 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel (bijlage 2019-63)  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/124423wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement treden in werking op datum van heden.  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139776
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139777
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139777
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/124423


38.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 november 2019 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

BESLOTEN ZITTING 

 Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat schepen Kristof Vromant de 

vergadering voor behandeling van agendapunt 38. 

39.  Toetreding eerstelijnszone regio Waregem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

- Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen 

en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers 

in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden Besluit 

van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een 

afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden. 

Verwijzingsdocumenten 

- Statuten zorgraad eerstelijnszone (ELZ) Regio Waregem. (bijlage 2019-64)  

- Beleidsplan eerstelijnszone (ELZ)  Regio Waregem. (bijlage 2019-65)  

Situering 

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg en brengt via deze reorganisatie de 

welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen 

dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid. De vorming van de 

voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde. 

Verzoek 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afvaardiging voor Zwevegem in de zorgraad goed te keuren en akte 

te nemen van het beleidsplan en de statuten van de zorgraad. 

Motivering 

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een 

afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd 

worden om meer samen te werken.  Zwevegem behoort tot de eerstelijnszone ‘ELZ regio Waregem’ samen 

met de gemeenten Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem en Wielsbeke. Tijdens de 

opstartfase stuurde het veranderteam (bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende verplicht 

betrokken sectoren, waaronder ook een aantal vertegenwoordigers vanuit lokale besturen) de eerstelijnszone 

aan en werkte onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te 

bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is. Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 diende een (voorlopige) 

Zorgraad te worden samengesteld conform de richtlijnen. De decretaal verplichte vzw Zorgraad ‘ELZ regio 

Waregem’, wiens oprichting momenteel volop wordt voorbereid door de voorlopige Zorgraad, wordt uiteindelijk 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139779
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139778


het definitieve bestuursorgaan van de ELZ en tot eind juni 2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële 

ondersteuning van 12.000,00 euro. Op 1 juli 2020 staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en 

de subsidie zal afhangen van verschillende indicatoren. De Zorgraad krijgt volgende prioritaire opdrachten: 

- Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen; 

- Het lokaal sociaal beleid ondersteunen; 

- Stimuleren van kringwerking; 

- Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren; 

- Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen. 

Om als zorgraad erkend en gefinancierd te kunnen worden, moet de voorlopige Zorgraad een beleidsplan voor 

de komende twee jaren voorleggen. Dit beleidsplan vormt een concretisering van de prioritaire opdrachten 

vanuit de gemaakte omgevingsanalyse. De voorlopige Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit 

verschillende clusters: 

- Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind; 

- Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale 

dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen 

welzijnswerk; 

- Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de 

kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, 

de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen 

en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren; 

- Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers en 

vrijwilligers (maximum 3 zetels); 

- Anderen zoals bv personen met een handicap, jongerenwelzijn, … (maximum 4 zetels). 

De lokale besturen in de cluster lokale besturen zetelen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid en 

zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad. In overleg met 

de bevoegde schepenen van verschillende lokale besturen betrokken bij de drie eerstelijnszones in Zuid-West-

Vlaanderen, werden in de rand van een overleg bij W13 afspraken gemaakt rond een evenwichtige 

samenstelling van de delegaties vanuit de lokale besturen. Evenwichtig zowel op vlak van geografische 

spreiding, beleidsmakers - experten als met betrekking tot inhoudelijke expertises (inbegrepen de 

vertegenwoordigers voorgedragen vanuit de actorrol (infra). De lokale besturen in de cluster welzijn zetelen 

vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van 

deze cluster zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren en alhoewel de sociale diensten van het 

OCMW niet expliciet opgenomen zijn bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de 

link binnen de cluster welzijn te behouden. Personen die worden afgevaardigd, worden geacht de nodige tijd 

te investeren in de Zorgraad. In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te 

spreken namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens de sector 

gezinszorg). 

Hiervoor worden in de schoot van W13 nog afspraken gemaakt. Bij de oprichting van de vzw Zorgraad ‘ELZ 

regio Waregem’ wordt de voorlopige zorgraad (cf. supra) het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) van de vzw. 

De leden bestuurders zetelen ook allemaal in de Algemene Vergadering en kunnen daar worden aangevuld 

door maximaal een gelijk aantal leden +1 uit de betreffende clusters zoals bepaald in het Besluit van de 

Vlaamse regering van 26 april 2019. Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk 

orgaan wordt. De Zorgraad zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal 

sociaal beleid onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede 

samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de 

zorgmogelijkheden maar eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de 



Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Het 

is vanuit het lokaal bestuur makkelijker om een lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen 

door het netwerk via de Zorgraad. Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone 

als uitvalsbasis en naar programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde 

voorzieningen als vertrekbasis zal worden gebruikt. De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een 

privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Binnen de eerstelijnszone 

‘ELZ regio Waregem’ zijn² in het bestuursorgaan 6 zetels in te vullen vanuit de lokale besturen in het kader 

van hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen. Daarnaast kan het lokaal bestuur deelnemen aan de 

cluster welzijn vanuit zijn actorrol. De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en 

welzijn, en hebben een ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur 

Zwevegem kan een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster lokale besturen.  

In onderling overleg vaardigen de lokale besturen voor de eerstelijnszone Waregem de volgende 

vertegenwoordiging af: 

- Vertegenwoordiger lokale besturen in het bestuursorgaan: 

- Marc Claeys - Schepen voor zorg, sociale zaken, armoedebestrijding en personeel Zwevegem; 

- Joke Hennion - Hoofdmaatschappelijk werker Welzijnshuis Waregem; 

- Stijn Maselis - Clusterhoofd Sociaal Huis Anzegem; 

- Christine Debeurme - Adjunct-algemeen Directeur Avelgem; 

- Sarah Barbe - Adjunct-algemeen Directeur Deerlijk; 

- Bruno Debrabandere – Algemeen Directeur Wielsbeke; 

- Vertegenwoordiger lokale besturen in de Algemene Vergadering: 

- Eliane Spincemaille – Schepen voor financieel beleid, burgerzaken, digitalisering, samenleving en 

betrokkenheid en toegankelijkheid en wonen Zwevegem; 

- Annicq Verschuere - Schepen van gezondheid & gelijke kansen, welzijn en zorg Avelgem; 

- Joost Kerkhove - Schepen van zorg, preventie en gezondheid, gelijke kansen, senioren, personen met 

beperking, armoedebestrijding, integratie, toegankelijkheid en vrijwilligers en voorzitter Bijzonder 

Comité Sociale Dienst; 

- Filip Vits – Hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Deerlijk; 

- Dirk Cottenier – Koepelverantwoordelijke Ouderenzorg Wielsbeke; 

- Carine Goemaere - Coördinator Zorg en Welzijn Anzegem; 

- Willy Glorieux – Schepen van sociale zaken en welzijn, Armoedebestrijding, Wonen en Huisvesting, 

Cultuur en voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Spiere-Helkijn. 

- Vertegenwoordiger cluster Welzijn in het bestuursorgaan: 

- Moreels Dominique - Diensthoofd Eerstelijnszorg OCMW Zwevegem. 

- Vertegenwoordiger cluster Welzijn in de Algemene Vergadering: 

- Isabel Vromant  - Directeur Zorg Zwevegem. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het lokaal bestuur Zwevegem zal participeren in de VZW, Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’  door middel van een 

vertegenwoordiging in de (voorlopige) Zorgraad. 

Artikel 2 

Mevr. Dominique Moreels wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Zwevegem binnen de 

cluster lokale besturen in de voorlopige Zorgraad (het bestuursorgaan) van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio 

Waregem’. 



Artikel 3 

Mevr. Isabel Vromant, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur Zwevegem binnen 

de cluster lokale besturen in de Algemene Vergadering van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’. 

Artikel 4 

Schepen Marc Claeys wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW binnen 

de cluster welzijn in de voorlopige Zorgraad (het bestuursorgaan) van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’. 

Artikel 5 

Schepen Eliane Spincemaille wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW 

binnen de cluster welzijn in de Algemene Vergadering van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’. 

Artikel 6 

De gemeenteraad neemt akte van het beleidsplan dat de voorlopige Zorgraad heeft uitgewerkt, en dat als 

bijlage aan deze beslissing is gehecht (bijlage 2019-64)  

Artikel 7 

De gemeenteraad neemt akte van de statuten van de toekomstige vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’ die als 

bijlage aan deze beslissing zijn gehecht (bijlage 2019-65) 

 

De zitting van de gemeenteraad wordt gesloten om 24.20 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  voorzitter 

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet 

 

 

 

 

 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139779
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/139778

