Toelichtende nota Gemeenteraad
27.04.2020

1.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 betreffende het
besloten en virtueel karakter van de gemeente- en ocmw raad om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden. De
gemeenteraad van maart werd afgelast.
Om de dagelijkse werking van ons bestuur en onze besluitvorming te garanderen, nam de burgemeester op
16 april 2020 een besluit om de bijeenkomsten van de gemeente- en ocmw raad voortaan digitaal te
organiseren door middel van een videoconferentie en dit gedurende de federale fase van de crisis. De
burgemeester kan dit besluit nemen op basis van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet en in het kader
van onvoorziene gebeurtenissen.
Het besluit van de burgemeester moet bekrachtigd worden in de eerstvolgende gemeenteraad, zoniet
vervalt het besluit.
2.

Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.

Het nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 door de gouverneur heeft geleid tot 2 inhoudelijke
vaststellingen:
▪ Schema T2 ‘ontvangsten en uitgaven naar economische aard’ was onvolledig als gevolg van een
materiële vergissing. Een correcte versie van dit schema werd intussen bezorgd aan de diensten van de
gouverneur.
▪ De lange termijnvordering van de erfpacht die de gemeente Zwevegem verleende aan het AGB
Zwevegem werd in 2010 en 2012 niet correct opgenomen in de boekhouding van gemeente Zwevegem.
We dienen dit te corrigeren in de jaarrekening 2019 en in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.
Daarnaast werden 4 technische bemerkingen geformuleerd door de gouverneur. Met de technische
bemerkingen zal rekening gehouden worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.
3.

Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Zefier op 11 juni 2020.

Zefier cvba houdt op 11 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt;
7. Volmacht.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van Zefier. Deze vertegenwoordiger zal haar stemgedrag in de algemene
vergadering van Zefier op 11 juni 2020 te Leuven afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.

4.

IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van IMOG op 19 mei 2020.

De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) houdt op
19 mei 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2019
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2019
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Statutaire benoemingen raadsleden raadgevende stem
8. Toelichting activiteiten 2019
9. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 en 40 jaar dienst
10. Varia
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordigers van de gemeente
in de algemene vergadering van IMOG. Deze vertegenwoordigers zullen hun stemgedrag in de algemene
vergadering van IMOG op 19 mei 2020 te Harelbeke afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.
5.

TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni
2020.

Dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 16 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
Varia en mededelingen
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene
vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 te Gent afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.
6.

Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest op 23 juni
2020.

Opdrachthoudende vereniging Gaselwest houdt op 23 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda
staat:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2019.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV).
4. Verlenen kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij
heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel
tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva
van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de
partiële splitsing per 1 januari 2021. De deelnemers kunnen één maand voor de algemene
vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.3 Goedkeuring van::
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te
splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december
2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige)
van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op
de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan
het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie om:
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende
vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële
splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale
controle van de cijfers per 31 december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
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f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen.
6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8. Statutaire benoemingen.
9. Benoeming van een commissaris.
10.Statutaire mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de
gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest. Deze vertegenwoordiger zal haar stemgedrag in de
algemene vergadering van Gaselwest op 23 juni 2020 te Waregem afstemmen op het besluit van de
gemeenteraad.
7.

Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 2020.

Dienstverlenende vereniging Psilon houdt op 16 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2019
1.1. verslag van de raad van bestuur
1.2. verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Verlenging mandaat commissaris
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente
in de algemene vergadering van Psilon. Deze vertegenwoordiger zal haar stemgedrag in de algemene
vergadering van Psilon op 16 juni 2020 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.
8.

Goedkeuring terbeschikkingstellings- en samenwerkingsovereenkomst met Leiedal i.k.v.
Contrei Live.

Intercommunale Leiedal zet in 2020, samen met haar vennoten en tal van andere partners uit de regio, haar
transformaties en uitdagingen op een artistieke manier in de kijker. De kwaliteit van het landschap en het
belang van het water in de streek staan daarbij centraal. In 2019 lanceerde Leiedal een oproep naar
kunstenaars en ontwerpers en ontving 211 inzendingen uit meer dan 35 landen. Een internationale jury
maakte een uiteindelijke selectie van 17 artistieke interventies gespreid over de 13 steden en gemeenten
van Zuid-West-Vlaanderen. Deze 17 interventies vormen samen het kunstenparcours “Contrei Live”.
Vanaf 13 juni 2020 is Contrei Live te bezoeken door het grote publiek. Leiedal sluit af op 26 oktober 2020
tijdens de Biënnale Interieur. Contrei Live heeft een enorm potentieel als toeristisch-recreatieve hefboom.
Leiedal en haar partners mikken op 75.000 bezoekers. Daartoe zijn samenwerkingen met betrekking tot
publiekswerving opgezet met onder andere Westtoer en Toerisme Leiestreek.
In Zwevegem wordt de installatie “Top down Bottom up” van kunstenaar Adrien Tirtiaux geplaatst. Een
artistieke brug/trap zal Transfo verbinden met het jaagpad. Leiedal sluit als organisator van Contrei Live met
elke kunstenaar een overeenkomst af betreffende het concept, de uitwerking en tentoonstelling van het
kunstwerk. Gezien de installatie op Transfo een blijvend karakter heeft en een meerwaarde zou zijn voor de
site en omgeving, wordt voorgesteld om het kunstwerk na de tentoonstelling aan te kopen tegen een
forfaitaire bijdrage van 22.000 euro alles inbegrepen.
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De gemeente treedt op als vergunningsaanvrager voor het kunstwerk en geeft expliciet Leiedal het mandaat
om als organisator van Contrei Live het kunstwerk te plaatsen of te laten plaatsen op Transfo, rekening
houdend met de verkregen toelatingen. Alle verdere afspraken, verbintenissen en eigendomsoverdracht
staan opgenomen in een ter beschikkings- en samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal en de gemeente.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de overeenkomst.
9.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap
Integratie en Inburgering.

De groeiende diversiteit is een realiteit. Diversiteit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe
uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een
integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt.
Een integratiebeleid houdt in dat we samen met partners problemen benoemen en oplossingen uitwerken
die de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Zwevegem.
Het Agentschap Integratie en Inburgering kan ons hierbij ondersteunen. Om de samenwerking nog meer af
te stemmen op maat van Zwevegem verankeren we voor de komende bestuursperiode engagementen in
een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap.
We engageren ons om samen te werken op het vlak van:
-

Empowerment van personen met een migratieachtergrond en anderstaligen: informeren en
doorverwijzen van betrokkenen; uitwisselen van informatie over nieuwkomers in Zwevegem;
gegevensuitwisseling, afstemming en samenwerking over gezamenlijke cliënten; samenwerking op
het vlak van Nederlands als tweede taal.

-

Het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur: input bij de opmaak en
uitvoering van actieplannen; concrete acties rond onthaalbeleid, buurtwerking,…

-

Vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving: ondersteuning bij buurtwerking,
projecten met vrijwilligers van buitenlandse herkomst,…

-

Versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid: taaldrempels wegwerken binnen
verschillende sectoren, een onthaalpakket ontwikkelen,…

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en
Inburgering wordt ter goedkeuring voorgelegd.
10. Bekrachtiging beslissing CBS 24 maart 2020 betreffende goedkeuring
samenwerkingsafspraken gemeentelijke basisscholen voor gewoon en buitengewoon
basisonderwijs met het vrij CLB Groeninge.
Het huidige contract tussen de diverse gemeentescholen en het VCLB Groeninge eindigt op 31 augustus
2020. Daardoor kan de decretaal verankerde advies- en overlegbevoegdheid van de schoolraad inzake het
beleidscontract CLB ten volle worden gerespecteerd. Nu dient het schoolbestuur een nieuw contract af te
sluiten voor een periode van 6 jaar, dit met ingang op 1 september 2020 en eindigend op 31 augustus 2026.
In het kader van het zorgcontinuüm dat in de scholen gehanteerd wordt, is in de toekomst een nog sterkere
rol toebedeeld aan het CLB. Het is dan ook noodzakelijk dat de CLB-partner een engagement aangaat, dat
maximaal tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van de individuele scholen. Er werden in 2014
besprekingen gevoerd met het VCLB Groeninge en het CLB GO “Mandel en Leie”. Hieruit bleek dat beide
CLB’s een vrij gelijkaardige werking vertonen. De samenwerking met het VCLB Groeninge werd in het
verleden ook positief ervaren op het vlak van klantgerichtheid en aanwezige expertise. Het verderzetten van
de samenwerking houdt meteen ook het voordeel in van continuïteit. De directies hebben dit met de leden
van de schoolraden van de diverse scholen besproken via mail-overleg. De verderzetting van de
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samenwerking met het VCLB Groeningen kreeg daarbij de voorkeur met de continuïteit van de werking als
grootste pluspunt. Het gaat hier om de volgende scholen:
-

gemeentelijke basisschool Zwevegem, Kleuter;

-

gemeentelijke basisschool Zwevegem, Lager;

-

gemeentelijke basisschool Heestert;

-

gemeentelijke basisschool Sint-Denijs;

-

gemeentelijke basisschool buitengewoon onderwijs, de Klim-op.

In zitting van 24 maart 2020 verleende het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan het
beleidscontract 2020-2026, af te sluiten tussen het VCLB Groeninge en de respectievelijke gemeentelijke
basisscholen.
De samenwerkingsovereenkomst met het CLB is een overeenkomst die door de gemeenteraad moet
goedgekeurd worden voor 1 april. Om tijdig in regel te zijn was een goedkeuring in CBS van 24 maart nodig
met een bekrachtiging gemeenteraad eind april.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing te bekrachtigen.
11. Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken
aan de Klockemolen Zwevegem fase 1 en 2.
De eindafrekening werd opgemaakt waaruit blijkt dat de werken als volgt werden uitgevoerd:
Gunningsbedrag :

138.205,00 €

Minwerken VH :
Meerwerken VH :
Meerwerken OP :
Meerwerken OP :

0,00
0,00
24.256,27
8.725,74

17,55%
6,31%

Totaal in meer :

CBS goedkeuring meerwerken
goot besproken in CBS
32.982,01 €

Totaal :
Btw verlegd 21 % :
ALGEMEEN TOTAAL :

23,86%

171.187,01 €
35.949,27 €
207.136,28 €

De meerwerken tegen overeengekomen prijzen zijn o.a. het gevolg van de goedgekeurde verrekeningen,
zijnde bijkomende aanpassingswerken aan het kruiwerk, de staak en de zetels.

Het plaatsen van een

dakgoot bleek essentieel om het water af te leiden van de romp van de molen. Ten eerste voor het
beschermen van het metselwerk van de romp en ten tweede voor het esthetische aspect van de romp, zal
minder groen zien. De in de eindafrekening opgesomde staat van werken geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring van de eindafrekening gevraagd.
12. Afsluiten kaderovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van energiediensten
voor lokale besturen.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de kaderovereenkomst ‘energiediensten voor lokale
besturen’, tussen Gaselwest en het lokaal bestuur Zwevegem.
De

kaderovereenkomst

legt

het

juridisch

kader

vast

waarbinnen

de

samenwerking

met

distributienetbeheerder Gaselwest met betrekking tot “energiediensten voor lokale besturen(EDLB) kan
plaatsvinden.
De dienst EDLB biedt de mogelijkheid aan om het energiebeheer, gaande van verwarming, koeling,
ventilatie, verlichting, isolatie en hernieuwbare energie in gebouwen en openbare verlichting te
ondersteunen bij investeringswerken, onderhoud, sensibilisering, … eventueel in combinatie met
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derdepartijfinanciering. Deze ondersteuning kan bestaan uit de volgende onderdelen: monitoring van de
gebouwen, voorstudie, detailstudie, projectuitvoering, financiering, sensibilisering en opvolging van de
energiebesparende werken.
De toegevoegde waarden van deze dienst zijn de volgende:
-

Werken en investeringen in energiebesparende maatregelen en materialen moeten niet meer zelf worden
aanbesteed.

-

Een beroep kunnen doen op de distributienetbeheerder voor technische expertise, administratieve
ondersteuning en projectcoördinatie.

-

Technische ondersteuning krijgen door een onafhankelijke partij.

-

Vrije keuze om te bepalen welke delen door de dienst EDLB wordt uitgevoerd per project.

De kaderoverkomst is noodzakelijk om latere specifieke overeenkomsten te kunnen afsluiten per project.
De kaderovereenkomst is bovendien kosteloos en bevat geen verplichtingen ten aanzien van de gemeente
indien er geen specifieke projecten worden afgesloten. De looptijd van de kaderovereenkomst bedraagt 8
jaar.
13. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vernieuwen van de
gymvloer in Sportpunt 1.
De verende turnvloer in Sportpunt 1 Zwevegem is meer dan 12 jaar oud en heeft zijn standaard levensduur
bereikt. Normale ouderdomsslijtage zorgt voor een verminderde stabiliteit en veerkracht. De turnvloer is
bovendien niet meer wedstrijdconform. De dienst gebouwen stelt voor om de gymvloer volledig te
vernieuwen en raamt de werken op 33.000,00 euro excl. btw of 39.930,00 euro incl. btw 21% btw verlegd.
Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het vernieuwen van de gymvloer in Sportpunt 1.
14. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de
verlichtingsarmaturen op de voetbalterreinen KV Zwevegem Sport en KFC Moen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verouderde verlichtingsarmaturen op de voetbalterreinen KV
Zwevegem Sport en KFC Moen, te vervangen door energiezuiniger installaties.
De dienst gebouwen raamt de werken op 33.860,00 euro excl. btw of 40.970,60 euro incl. btw. Er wordt
voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
15. Toekenning toelage aan koepelorganisatie Natuurpunt Mechelen voor de aankoop van
grond voor natuurontwikkeling in de Spinnetstraat, Sint-Denijsbosje in Sint-Denijs.
Natuurpunt cel Patrimonium, Mechelen deed een aanvraag tot het verkrijgen van een toelage voor de
aankoop van gronden voor natuur, gelegen in de Spinnetstraat in Sint-Denijs. De grond: 5.279 m2 groot zou
gebruikt worden voor de uitbreiding van het projectgebied “Sint-Denijsbosje”. Volgens artikel 1.1 van de
subsidieregeling : 5.279 m² aan 0,50 euro per m² zijnde 2.639,50 euro, met een maximum van 2.000 euro
per jaar per natuurvereniging.
De dienst groen en wegen adviseert het verzoek gunstig.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een toelage van 2.000 euro aan Natuurpunt, op
basis van de goedgekeurde basisnormen.
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16. Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in kader van de samenwerking
tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het biodiversiteitscharter 2020-2025.
Het behoud en/of het herstel van biodiversiteit is belangrijk en vergt beleidsondersteunende maatregelen.
Er bestaat hiervoor een internationale, nationale en gewestelijke aanpak. Ook op het gemeentelijk vlak kan
men uiteraard niet achterwege blijven.
Dit document is de actualisatie van het vorige Biodiversiteitscharter in functie van de Zwevegemse
Beleidsvisie 2020-2025.
Daarvoor heeft Natuurpunt een voorstel uitgewerkt onder de vorm van 10 actiepunten.
Deze werden in onderling overleg omgevormd tot een 10-punten programma verdeeld over 4 thema’s:
A. Acties m.b.t. het behoud van biotopen
1. Soortenbescherming
2. Soortenbescherming promoten
3. Aanplanten en beheren K.L.E.’s
4. Promoten van K.L.E.’s
B. Acties m.b.t. biotopen
5. Europees Habitatrichtlijngebied De Vaarttaluds en VEN-gebied
6. Exotenbestrijding
7. Nulgebruik op bestrijdingsmiddelen
8. Ecologisch beheer van tuinen en parken
C. Acties m.b.t. water
9. Poelen en wateringen
D. Acties m.b.t. financiële ondersteuning van burgers en natuurverenigingen
10. Financiële ondersteuning
Telkens wordt aangegeven wat de taak is van de gemeente enerzijds en deze van Natuurpunt anderzijds.
Zo is de verantwoordelijkheid en het engagement van de beide partners duidelijker.
Het charter wijst er tevens ook op dat niet alleen de overheden/gemeenten hun verantwoordelijkheid
hebben. Ook de burgers als actoren op het veld moeten meewerken om de biodiversiteit in stand te houden,
dan wel te bevorderen.
De opdracht van het gemeentebestuur in het kader van het biodiversiteitscharter is eigenlijk 2-ledig:
enerzijds de publieke opinie sensibiliseren en desgevallend stimuleren om over te gaan tot actie en
anderzijds zelf ook het voorbeeld geven door eigen acties te nemen.
17. Goedkeuring aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen in Zwevegem.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijziging van het subsidiereglement kleine
landschapselementen.

Twee nieuwe KLE-vormen worden voortaan gesubsidieerd, namelijk heggen en houtkanten. De subsidie
voor de aanleg van fruitbomen wordt verhoogd met 5 euro per boom in de respectievelijke zones.
Een sterk beleid inzake de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) is van groot
belang gezien de natuurbescherming en – ontwikkeling van de Zwevegemse open ruimte, het landschap en
het landelijk buitengebied.
We stellen echter een algemene achteruitgang vast van de kwantiteit en de kwaliteit van deze houtige
landschapselementen in Zwevegem onder andere onder de vorm van knotbomen, hoogstambomen of –
boomgaarden en poelen.
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Het gemeentebestuur Zwevegem is ervan overtuigd dat de kleine landschapselementen belangrijke
natuurwetenschappelijke, ecologische en cultuur – historische waarden vertegenwoordigen.
Bijgevolg

is

een

stimulerend

beleid

via

een

subsidiereglement

ten

voordele

van

de

kleine

landschapselementen in Zwevegem te verantwoorden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden en in
samenwerking

met

het

provinciebestuur,

VLM,

particulieren,

bedrijven

en

natuurverenigingen.

Het bestaande reglement van 1997, dat al werd aangepast in 2001 en 2016, met bijhorende bijlagen, wordt
nu geactualiseerd.
18. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het maaien van wegbermen
en ruige terreinen in Zwevegem voor dienstjaar 2020.
In het kader van een goed beheer is het noodzakelijk om wegbermen en ruige terreinen regelmatig te
maaien. De dienst groen en wegen raamt de werken voor 2020 op 149.150,65 euro incl. btw verlegd
(basisoptie) of 115.210,15 euro incl. btw verlegd (variant met beperkte opraap bij de 2 de beurt). De opdracht
zou gegund worden bij middel van een openbare procedure. De gemeente kan, mits akkoord van de
aannemer, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van deze oorspronkelijke
opdracht. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring van deze opdracht met bepaling gunningwijze gevraagd.
19. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze afstand van een perceel grond, gelegen
Hulweg te Moen, door de gemeente Zwevegem aan de cvba 'EIGEN HAARD'.
De gemeente kreeg de vraag van de cvba ‘Eigen Haard’ voor overdracht van stroken grond naar openbaar
domein, in het vervangingsbouwproject in de woonwijk Hulweg, Moen.
De over te dragen grond heeft een oppervlakte van 04 a 19 ca.
Alle kosten van de akte, ook de opmetingskosten zijn ten laste van de cvba ‘Eigen Haard’.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht,
gelegen in de Hulweg te Moen.
20. Goedkeuring ontwerpakte inzake vroegtijdige beëindiging van een recht van opstal met
onderlinge toestemming voor het onroerend goed, gelegen Stedestraat +39 te Zwevegem.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vroegtijdige beëindiging van opstal voor het
schoolgebouw (1a 87ca) in de Stedestraat 39, Zwevegem.
De gemeente Zwevegem (opstalgever) gaf in 2005 voor 25 jaar een recht van opstal aan vzw Leieland
(opstalhouder) met het oog op extra (container) klaslokalen – vestiging oost van het Sint-Niklaasinstituut
gemeente Zwevegem (thans Rhizo College).
Het recht van opstal werd toen ten kosteloze titel toegestaan, namelijk in het verlengde van het eerder
gratis toestaan van het gebruiksrecht van de site in 1998.
Beide partijen wensen de bestaande opstal vervroegd te beëindigen, om de gebouwen ter beschikking te
stellen van de Kunstacademie.
Als gevolg van de vroegtijdige beëindiging houdt het recht van opstal op te bestaan en wordt de gemeente
(grondeigenaar en opstalgever) uit kracht van de wet vanaf heden de eigenaar van alle gebouwen, werken
en beplantingen die door de opstalhouder tijdens de duur van het opstal uitvoerde.
De ontwerpakte van vroegtijdige beëindiging opstal onroerend goed, containerklassen in de Stedestraat 39,
Zwevegem wordt ondertekend door de gemeente Zwevegem en de katholieke scholengemeenschap Rhizo.
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21. Definitieve 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'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Jacob Jordaensstraat” toe te kennen aan
de nieuw aan te leggen straat (Fase 3 – straat nr. 10) in de verkaveling in het stedelijk woongebied
Slijpbeek – Stedestraat, Zwevegem.
De derde fase van de verkaveling met nieuwe wegenis heeft betrekking op de percelen gelegen tussen het
James Ensorplein, de Stedestraat en de Slijpbeek in Zwevegem, ten zuiden van de eerste twee fasen van
deze verkaveling.
De straatnamen in de 3de fase van de verkaveling verwijzen naar een Vlaams kunstenaar, zoals de reeds
vroeger toegekende straatnamen.
22. Goedkeuring notulen zitting gemeenteraad 24 februari 2020.
De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 24 februari 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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